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

Parkeerproblemen Korrewegwijk
Het college besluit:
1.

het parkeerplan voor de Indische buurt en Professorenbuurt-Noord vrij te
geven voor inspraak gedurende een periode van 8 weken;

2.

de brief aan de raad over het concept parkeerplan voor de Indische buurt en
Professorenbuurt-Noord gewijzigd vast te stellen.

2.

Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Held III
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1,34 miljoen
voor het opstellen van een ruimtelijk plan en bestemmingsplan en
ontwikkelvisie voor de gebiedsontwikkeling ‘De Held III’ Groningen;

II.

bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie de lasten voor
deze kosten over te hevelen naar de desbetreffende
grondexploitatie;

III.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau te wijzigen;

3.

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

3.

Sluiten hertenkamp Stadspark
Het college besluit:
1.

het hertenkamp in het Stadspark met ingang van een nader te bepalen
datum te sluiten;

2.

de brief aan de raad over het sluiten van het hertenkamp in het Stadspark
vast te stellen.

4.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO Partij voor de Dieren over de ontheffing voor
het doden van dieren op Groningen Airport Eelde
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van de Partij
voor de Dieren over de ontheffing voor het doden van dieren op Groningen Airport
Eelde vast te stellen.

5.

Voortgangsrapportage 2020-I
Het college besluit de brief aan de raad over de Voortgangsrapportage 2020-I vast
te stellen onder mandaat aan wethouder De Rook voor redactie.

6.

Concept-nota Sociaal culturele accommodaties – geharmoniseerd
Het college besluit:
1.

de concept-nota ‘Sociaal culturele accommodaties - geharmoniseerd’ over
de sociaal-culturele accommodaties vast te stellen onder mandaat aan
wethouder Bloemhoff voor redactie;

2.

de concept-nota ter inspraak voor te leggen en de inspraakprocedure vast
te stellen;

3.

de brief aan de raad over het gewijzigde inspraaktraject van de conceptnota 'Sociaal culturele accommodaties – geharmoniseerd’ vast te stellen.
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