BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 5 december 2018
1.

Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen:
I.

te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan Openbaar
Vaarwater wordt voorbereid voor het gebied, dat als besluitgebied is
aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding, digitaal vervat
in het gml-bestand NL.IMRO.0014.VB034OpenbVaar2019-vg01 met
gebruikmaking van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie van oktober 2017 (voorbereidingsbesluit
Openbaar Vaarwater 2019);

II.

te bepalen dat het verboden is het gebruik van de in dit besluit
begrepen gronden of bouwwerken te wijzigen in gebruik van
(ligplaatsen voor) woonschepen voor kamerverhuur of bewoning
anders dan door één huishouden;

III.

te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag
na kennisgeving van de terinzagelegging;

2.
2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Jaarverslag 2017 Fonds Ondernemend Groningen
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van het Jaarverslag 2017 bestaande uit het
Bestuursverslag 2017, Financieel rapport 2017, goedgekeurde controle
van de accountant en de publiekversie 2017 van de stichting Fonds
Ondernemend Groningen;

2.

de subsidie over 2017 aan het Fonds Ondernemend Groningen definitief
vast te stellen op € 2.000.359,--;

3.
3.

de informerende brief aan de raad vast te stellen.

Herinvoering artikel 2:30 APVG 2009
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
besluiten:
1.

het Aanwijsbesluit veiligheidsplan horeca inrichtingen vast te stellen;

2.

de Nadere regels veiligheidsplan horeca inrichtingen vast te stellen;

3.

deze besluiten bekend te maken via www.overheid.nl, nadat de raad heeft
besloten, zoals hieronder is aangegeven onder 4.I;

4.

de raad voor te stellen:
I.

de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening Groningen 2009 vast te stellen en in werking te laten
treden op de dag na die van bekendmaking;

II.

dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening
overheidspublicaties;

III.

kennis te nemen van de besluiten van college en burgemeester over
veiligheidsplan horecabedrijven;

5.
4.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO ChristenUnie D66, CDA, Stad en Ommeland,
VVD, GroenLinks, PvdD, PvdA, 100% Groningen en Student en Stad over overlast
en communicatie omwonenden Aanpak Zuidelijke Ringweg
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van alle
raadsfracties over overlast en communicatie omwonenden Aanpak Zuidelijke
Ringweg vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD over controle hondenbelasting
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 41 RvO van de VVD
over de controle hondenbelasting vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD over definitief verloren gaan van de
Voorwaarts Voorwaarts voor Groningen
Het college besluit de beantwoording van vragen ex artikel 41 RvO VVD over
definitief verloren gaan van de Voorwaarts Voorwaarts voor Groningen vast te
stellen.

7.

Veiligheidsmonitor 2018-2
Het college besluit:
1.

de Veiligheidsmonitor 2018-2’ vast te stellen;

2.

kennis te nemen van de ‘factsheet over 2018 van de Veiligheidsregio
Groningen over de gemeente Groningen’;

3.

de informerende brief aan de raad over de Monitor Veiligheid 2018-2 vast
te stellen.
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