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

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV over de ingediende en aangenomen
motie d.d. 29 juni jl. (‘Heel Groningen zwemt mee met Ranomi Kromowidjojo’)
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de PVV
over de ingediende en aangenomen motie d.d. 29 juni jl. (‘Heel Groningen zwemt
mee met Ranomi Kromowidjojo’) vast te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO D66 over de fietsvoorrang Van
Zwedenlaan/Hoendiep
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van D66
over de fietsvoorrang Van Zwedenlaan/Hoendiep vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Broeksma voor redactie.

3.

Stand van zaken Beschermd Wonen en opvang tot augustus 2019 n.a.v. brief VNG
Het college besluit de brief aan de raad ‘Stand van zaken Beschermd Wonen en
Opvang 2019’ vast te stellen.

4.

Samenwerking binnen landelijk Programma Democratie in Actie & Pilot Digitale
Democratie
Het college besluit de brief aan de raad over samenwerking binnen landelijk
Programma Democratie in Actie & Pilot Digitale Democratie vast te stellen.

5.

Fietsoversteek Hoornsedijk
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de optimalisatie van
de fietsoversteek Hoornsedijk;

II.

de aanvullende kosten hiervoor te bepalen op € 120.000,--, hiermee
komt het totale krediet op € 300.000,--;

III.

IV.

de kosten te dekken uit intensiveringsmiddelen Verplaatsen:
a.

deelprogramma Verkeersveiligheid (€ 50.000,--);

b.

deelprogramma Fiets (€ 70.000,--);

de eigen middelen à € 120.000,-- toe te voegen aan de beklemde
reserve kapitaalslasten ter dekking van de kapitaallasten;

V.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

6.

Actualisering omgevingsvisie (The Next City)
Het college besluit de brief aan de raad over de actualisering van de
omgevingsvisie The Next City, Leve(n)de Ruimte vast te stellen.

7.

Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen in Groningen
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken aanpak
problematische jeugdgroepen in Groningen vast te stellen onder mandaat aan de
burgemeester voor redactie.

8.

Invulling percentageregeling Kunst op straat
Het college besluit:
1.

de invulling van de percentageregeling vast te stellen;

2.

de brief aan de raad ‘Invulling percentageregeling Kunst op Straat'
gewijzigd vast te stellen.

9.

Kadernota Cultuur 2021-2028
Het college besluit:
1.

het inspraakverslag over de Kadernota Cultuur 2021-2028 vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het inspraakverslag over de kadernota;

II.

de Kadernota Cultuur voor de periode 2021-2028 vast te stellen;

III.

de criteria voor de beoordeling van meerjarige subsidieaanvragen
door de Kunstraad vast te stellen en te publiceren op overheid.nl;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen.
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