BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 27 november 2019

1.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de PvdA en D66 over Kan de Hunze
straks weer stromen?
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de PvdA en
D66 over 'Kan de Hunze straks weer stromen?' vast te stellen.

2.

Inkoop Wmo begeleiding Haren
Het college besluit de brief aan de raad over de inkoop van de
Wmo-begeleiding in Haren vast te stellen.

3.

Schakelkans
Het college besluit de brief aan de raad over Schakelkans vast te stellen.

4.

Plan 'Extra inzet scholing participatie 2020'
Het college besluit:
1.

het plan 'Extra inzet scholing participatie 2020' voor mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt vast te stellen;

2.

in de begroting 2020 een bedrag van € 360.000,-- over te hevelen van
deelprogramma 1.2 Inkomen en Armoedeverlichting naar deelprogramma
1.1 Werk en Activering;

3.

de gemeentebegroting 2020 na vaststelling raad op deelprogramma-niveau
te wijzigen;

4.

de brief aan de raad over het plan 'Extra inzet scholing participatie 2020'
vast te stellen.

5.

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2019
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2019 vast te stellen;

II.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

4.

een budget van € 8.000,-- op deelprogramma 5.2 (Jeugd en Beweging en
Ruim Baan) over te hevelen naar deelprogramma 5.1 (Sportieve
infrastructuur);

5.

de gemeentebegroting 2019 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

6.

Ontwikkelingen GGZ (motie 2016-30)
Het college besluit de brief aan de raad over ontwikkelingen in de geestelijke
gezondheidszorg, in reactie op de motie 'Zorg voor ggz-patiënten' (2016-30), vast
te stellen.

7.

Normenkader rechtmatigheid 2019
Het college besluit:
1.

het Normenkader rechtmatigheid 2019 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het Normenkader rechtmatigheid 2019 vast te
stellen.

8.

Visie Openbare laadinfrastructuur Groningen 2025
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

de Visie Openbare Laadinfrastructuur Groningen 2025 vast te stellen;

II.

de Verordening Openbare Laadinfrastructuur 2020 vast te stellen en
inwerking te laten treden op de dag na die van bekendmaking;

III.

de Verordening Openbare Laadinfrastructuur 2020 bekend te maken
via overheid.nl;

2.

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

3.

de beleidsregel APVG artikel 2.6 Openbare Laadinfrastructuur zoals
vastgesteld door het college op 3 september 2019 in te trekken;

4.

het intrekken van de beleidsregel bekend te maken via overheid.nl
gelijktijdig met de bekendmaking van de raad over de Verordening
Openbare Laadinfrastructuur 2020.
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