BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 26 augustus 2020
1.

Beantwoording vragen art. 38 RvO van de PVV herinrichting Mispellaan tussen
Elzenlaan en Esdoornlaan
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PVV
over herinrichting Mispellaan tussen Elzenlaan en Esdoornlaan vast te stellen
onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

2.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de SP over problemen en misstanden
Woldringlocatie
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO
van de SP over problemen en misstanden inzake de Woldringlocatie vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

3.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR
PG&Z) Groningen
Het college besluit:
1.

de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid & Zorg Groningen vast te stellen conform bijgevoegd
voorstel, onder voorbehoud van toestemming door de raad;

2.

de raad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om de
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen te
wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen;

4.

de gewijzigde regeling bekend te maken door publicatie in de
Staatscourant.

4.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV over de Kermis tijdens het
Groningens Ontzet 2020
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PVV
over de kermis tijdens het Groningens Ontzet 2020 vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van CU en SP over gaswinning en
versterking juli 2020
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van CU en
SP over gaswinning en versterking juli 2020 vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Van der Schaaf voor redactie.

6.

Beantwoording vragen ex art 38 RvO van 100% Groningen inzake “Investeer nu
in Groningen”
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art 38 RvO van 100%
Groningen inzake “Investeer nu in Groningen” vast te stellen.

7.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PvdD over advies
Gezondheidsraad inzake landbouwgiffen
Het college besluit de beantwoording van vragen ex art. 38 RvO van de PvdD
betreffende het advies van de Gezondheidsraad inzake landbouwgiffen vast te
stellen.

8.

Doorontwikkeling en jaarplan gresco 2020
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de rapportage “Gresco Jaarplan 2020-2021” vast te stellen;

II.

de rapportage “Gresco: doorontwikkeling” vast te stellen;

III.

conform de rapportage als genoemd in besluitpunt I akkoord te
gaan met het uitvoeren van de volgende fase energiebesparende
maatregelen voor de periode 2020-2021en dit te dekken uit het
reeds beschikbaar gesteld krediet voor Gresco maatregelen, van in
totaal € 7,81 miljoen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

opdracht te geven aan Gresco om de volgende onderwerpen nader uit te
werken, erover te rapporteren en ter besluitvorming voor te leggen;
●

pilot effecten energieprijsstijging op investeringsniveau;

●

pilot split incentive;

●

de regels omtrent bestemmingsreserve Gresco in het handboek
financieel beheer.

9.

Vaststelling visie Martini Trade Park
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de visie Martini Trade Park ‘Werken in het Stadspark’ vast te
stellen;

II.

het uitvoeringsplan Martini Trade Park mei 2020 vast te stellen;

III.

een krediet van totaal € 1.500.000,-- vanuit het
meerjarenprogramma beschikbaar te stellen ten behoeve van de
realisatie van de in visie benoemde doelen conform
uitvoeringsplan;

IV.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

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

3.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig
te wijzigen.
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10.

Terugblik afbouw en sluiting tippelzone en mededeling uitstapprogramma’s
Het college besluit de brief aan de raad over de terugblik op de afbouw en
sluiting van de tippelzone en een mededeling over de uitstapprogramma’s
gewijzigd vast te stellen.
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