BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 25 juni 2019
1.

Vaststelling Huisvestingsverordening 2019
Het college besluit:
1.

het besluit d.d. 21 mei 2019, agendapunt 3b, in te trekken;

2.

de raad voor te stellen:
I.

de wijzigingsverordening van de Huisvestingsverordening 2015
gemeente Groningen vast te stellen, in werking te laten treden op de
dag na die van bekendmaking en terug te laten werken tot 1 juli
2015;

II.

de wijziging bekend te maken op overheid.nl;

III.

de Huisvestingsverordening 2019 gemeente Groningen vast te
stellen en in werking te laten treden op 1 juli 2019;

IV.

dit besluit bekend te maken op overheid.nl;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen;

4.

de Beleidsregels onttrekkingsvergunning woningvorming 2019 vast te
stellen, in werking te laten treden op 1 juli 2019, de Beleidsregels
onttrekkingsvergunning woningvorming 2015 van de voormalige
gemeente Groningen in te trekken, beide onder het voorbehoud van
vaststelling en inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening 2019
door de raad;

5.

dit besluit gelijktijdig met het raadsbesluit bekend te maken op
overheid.nl.

2.

Errata gemeenterekeningen voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
Het college besluit:
1.

de errata op de gemeenterekeningen van de voormalige gemeenten
Groningen, Haren en Ten Boer vast te stellen onder mandaat aan
wethouder De Rook voor redactie;

2.

de brief aan de raad waarin opgenomen het erratum per voormalige
gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vast te stellen onder mandaat
aan wethouder De Rook voor redactie.

3.

Programmakader Nationaal Programma Groningen (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

het Programmakader Nationaal Programma Groningen om wensen en
bedenkingen voor te leggen aan de raad;

2.

de brief aan de raad gewijzigd vast te stellen.

4.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PVV over de intocht van Sinterklaas en
Zwarte Piet
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de PVV
over de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO SP over Noordelijk Belastingkantoor
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de SP
over Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

6.

Bestendigen opening huiskamer voor sekswerkers
Het college besluit:
1.

de openstelling van de huiskamer voor sekswerkers aan de Schoolholm
voor onbepaalde tijd te bestendigen en de kosten hiervan te dekken uit
beschikbare middelen maatschappelijke opvang (middelen voor subsidie
Leger des Heils voor werkzaamheden Bornholmstraat);

2.

de informerende brief aan de raad over openstelling voor onbepaalde tijd
van de huiskamer vast te stellen;

3.

de brief aan de buurtbewoners en de winkeliersvereniging over
openstelling voor onbepaalde tijd van de huiskamer vast te stellen.
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