BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 18 december 2019
1.

Juridische onderbouwing (GR en Convenant) Ontwikkelmodel fin. verdeelsleutel
Beschermd Wonen en Opvang
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

onder voorwaarde van toestemming van de raad, de Centrumregeling
beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2017
gewijzigd vast te stellen als Centrumregeling beschermd wonen, opvang en
inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021;

2.

onder voorwaarde van toestemming van de raad, het Convenant Beschermd
Wonen en Opvang 2021 vast te stellen;

3.

de raad voor te stellen:
I.

toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige
Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening 2017
voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling beschermd
wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021;

II.

toestemming te verlenen voor het vaststellen van het Convenant
Beschermd Wonen en Opvang 2021;

4.

het raadsvoorstel vast te stellen;

5.

de heer M.T. Gijsbertsen, wethouder, te machtigen om namens de gemeente
Groningen het convenant te ondertekenen.

2.

Vervolg Testlab Noord-Nederland
Het college besluit de brief aan de raad over het vervolg van het Testlab NoordNederland vast te stellen.
1.

de jaarplanning P&C cyclus 2020 vast te stellen;

2.

de gemeentesecretaris opdracht te geven uitvoering te geven aan de in de
jaarplanning genoemde documenten en activiteiten.

3.

Reactie op Rapportage interim-bevindingen controle 2019 en memo PwC
openingsbalans 2019
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de Rapportage interim-bevindingen controle 2019;

2.

kennis te nemen van het memo met betrekking tot de controle
openingsbalans 2019;

3.

de brief aan de raad als reactie op de Rapportage interim-bevindingen
controle 2019 en het memo controle openingsbalans 2019 vast te stellen.

4

Jaarverslag 2018 en ontwikkelingen Fonds Ondernemend Groningen
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 bestaande uit het Bestuursverslag
2018, het financieel rapport 2018 en de goedgekeurde controle van de
accountant;

2.

de subsidie over 2018 aan het Fonds Ondernemend Groningen definitief vast
te stellen op € 2.071.025,-;

3.

de brief aan de raad over het jaarverslag 2018 en ontwikkelingen vast te
stellen.

5.

Boom Effect Analyse (BEA) Vrydemalaan
Het college besluit:
1.

de Boom Effect Analyse (BEA) Vrydemalaan vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de Boom Effect Analyse (BEA) Vrydemalaan vast te
stellen;

3.

de kosten voor de storting in het groencompensatiefonds (€ 19.550,-) voor
compensatie van de houtopstand te dekken uit de grondexploitatie CiBoGa;

4.

de meerkosten voor de aanplant van bomen met een grotere stamdiameter te
dekken uit de grondexploitatie CiBoGa (€ 50.450,-) en het programma
Leefkwaliteit (€ 19.550,-).

6.

Jaarplanning grote evenementen + toelichting
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

de Jaarplanning grote evenementen 2020 vast te stellen;

2.

de collectieve festiviteitendagen voor horeca-inrichtingen in 2020 vast te
stellen;

3.

de evenementendagen Poeleplein en Ellebogenbuurt 2020 vast te stellen;

4.

dit besluit bekend te maken via plaatsing op overheid.nl en publicatie op de
website van de gemeente;

5.

de brief aan de raad over de Jaarplanning grote evenementen 2020,
collectieve festiviteitendagen 2020 en evenementendagen Poeleplein en
Ellebogenbuurt 2020 vast te stellen.

7.

Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2020 -2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2020
- 2023 vast te stellen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der
Schaaf voor redactie.
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8.

Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2020-2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2020 - 2023
vast te stellen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor voor
redactie.

9.

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2020-2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 20202023 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor redactie;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

10.

Meerjarenprogramma Energie 2020-2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Meerjarenprogramma Energie 2020 - 2023 vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor redactie;

2.
11.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Meerjarenprogramma Wonen 2020 -2023
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het Meerjarenprogramma Wonen 2020 – 2023 vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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