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1.

Jaarstukken 2020 Regio Groningen Assen
Het college besluit de brief aan de raad over de jaarstukken 2020 van de Regio
Groningen-Assen vast te stellen.

32.

Kadernota en jaarrekening Noordelijk Belastingkantoor
Het college besluit de brief aan de raad over de kadernota 2021 en de
jaarrekening 2019 van het Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

3.

Reactie motie handhaven foutparkeren
Het college besluit de brief aan de raad met de reactie op de motie handhaven
foutparkeren van GroenLinks, SP, ChristenUnie en de PvdA vast te stellen.

4.

Uitbreiding Combinatiefuncties
Het college besluit:

5.

1.

het voorstel voor de uitbreiding combinatiefuncties vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over uitbreiding combinatiefuncties vast te stellen.

Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium (wensen en bedenkingen)
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

de verstrekking van de lening ter grootte van € 1.200.000,-- voor de
revitalisering/ modernisering/ uitbreiding van de ruimte voor
binas-onderwijs van het Willem Lodewijk Gymnasium vast te stellen indien
de raad naar de mening van het college geen overwegend andersluidende
wensen en bedenkingen kenbaar maakt;

2.

de leningsovereenkomst onder nummer 9A19.001 vast te stellen en de
directeur SSC Financiën en Inkoop te machtigen deze te ondertekenen;

3.

de brief aan de raad vast te stellen en hiermee de raad in de gelegenheid
te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

6.

Beantwoording vragen ex art 38 RVO van de PVV over opschorting
aanleveringsdatum van de concept-RES
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art 38 RVO van de PVV
over opschorting aanleveringsdatum van de concept-RES vast te stellen.

7.

Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR Publiek Vervoer (zienswijze)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze over de conceptbegroting
2021 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe;

2.

die visie om wensen en bedenken voor te leggen aan de raad;

3.

de conceptbegroting 2021 voor te leggen aan de raad om hun eventuele
zienswijzen op deze conceptbegroting te geven;

4.

de brief aan de raad met het verzoek wensen en bedenken in te dienen
over de conceptbegroting 2021 van Publiek Vervoer vast te stellen;

5.

het bestuur van Publiek Vervoer schriftelijk in kennis te stellen over het
besluit van de raad;

6.

de jaarstukken 2019 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter
kennisgeving aan de raad te sturen.

8.

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2020 (wensen en
bedenkingen)
Het college besluit:
1.

geen aanleiding te zien voor een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021
van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg;

2.

de visie om wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad;

3.

de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid en Zorg voor te leggen aan de raad om haar eventuele
zienswijze te geven;

4.

de brief aan de raad over de ontwerpbegroting 2021 van de
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg vast te stellen;

5.

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en
Zorg schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van de raad.

9.

Beantwoording vragen ex art 38 RvO van SP verbeter werkomstandigheden
cruciale beroepen met voldoende beschermende middelen
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art 38 RvO van de SP
verbeter werkomstandigheden cruciale beroepen met voldoende beschermende
middelen vast te stellen.

10.

Nieuwbouw Driebondschool Engelbert (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

tot het voornemen om de nieuwbouw te realiseren aan de voorkant van
het MFC met een nieuwe ontsluiting en parkeerplaatsen en hiervoor de
benodigde grond aan te kopen;

2.

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

3.
11.

de brief aan de raad gewijzigd vast te stellen.

Stil asfalt A7 Hoogkerk
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van de raming van de aanleg van stil asfalt op de
A7 tussen de afrit Hoogkerk en de Roderwolderdijk
a € 1.100.000,-- euro;
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II.

€ 700.000,-- beschikbaar te stellen en te dekken uit de beklemde
reserve kapitaallasten;

III.

het college opdracht te geven de voor realisatie benodigde
contractuele afspraken te (laten) maken met de contractpartners in
Aanpak Ring Zuid;

IV.

de gemeentebegroting op programmaniveau dienovereenkomstig te
wijzigen.

12.

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de programmabegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

Visie en rol iederz
Het college besluit:
1.

de visie en rol iederz vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over de beleidsmatige overwegingen visie en rol
iederz vast te stellen.

13.

Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de concept-Regionale Energie Strategie Groningen (RES Groningen)
vast te stellen, bestaande uit de volgende onderdelen;


een concept bod van opwek van duurzame energie (zon en
wind op land) van 5,7 TWh in 2030;



verkenningen over;

-

regionale warmtevraagstukken;

-

mogelijke, aanvullende ruimtelijke principes om de
energietransitie ruimtelijk kwalitatief goed in te passen als
meer duurzame opwek nodig is;

-

mogelijkheden om participatie bij duurzame energieprojecten
verder vorm te geven en in te vullen;

2.

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