BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 28 oktober 2020
1.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de SP over aantallen en percentages
te bouwen sociale huurwoningen in Groningen
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 38 RvO
van de SP over aantallen en percentages te bouwen sociale huurwoningen vast
te stellen.

2.

Beantwoording vragen ex. art 38 RvO van de Stadspartij over het rapport
'Toegang tot de stad'
Het college besluit de beantwoording van vragen ex. art 38 RvO van de
Stadspartij over het rapport 'Toegang tot de stad' gewijzigd vast te stellen.

3.

Plan van aanpak laaggeletterdheid 2020-2024
Het college besluit:
1.

het Plan van aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 vast te stellen;

2.

het plan van aanpak ter kennisname te brengen van de colleges van B&W
van de gemeenten in de arbeidsmarktregio;

3.

het plan van aanpak ter kennisname te brengen van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

4.

de brief aan de raad over het Plan van aanpak laaggeletterdheid 20202024 vast te stellen.

4.

Diversiteit gemeentelijke organisatie
Het college besluit:
1.

de brief aan de raad over diversiteit in de gemeentelijke organisatie vast
te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie;

2.

de directeur HRM opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen
om meer diversiteit in de gemeentelijke organisatie te realiseren.

5.

Voorontwerpbestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer
Het college besluit:
1.

het voorontwerpbestemmingsplan 'Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer,
deel Vorktand Zuid' overeenkomstig de Algemene inspraakverordening
vrij te geven voor inspraak;

2.

de termijn voor het geven van inspraak vast te stellen op 4 weken;

3.

te bepalen dat gedurende deze termijn schriftelijk kan worden
gereageerd;

4.

over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Fietsroute Plus Groningen – Ten
Boer, deel Vorktand Zuid’ overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening overleg te voeren met de provincie, de betrokken

rijksdiensten, het waterschap en de overige gebruikelijke
overleginstanties;
5.

de brief aan de raad over voorontwerp bestemmingsplan ‘Fietsroute Plus
Groningen – Ten Boer, deel Vorktand Zuid’ vast te stellen onder mandaat
aan wethouder Van der Schaaf voor redactie.

6.

Voortgang mobiliteitsvisie
Het college besluit de brief aan de raad ‘voortgang mobiliteitsvisie’ vast te
stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor redactie.
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