BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 9 december 2020
1.

Ontwerpuitwerkingsplan Meeroevers II b, Vlek 13
Het college besluit:
1.

het ontwerpuitwerkingsplan Meeroevers II b, Vlek 13 en het bijbehorende
ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerpbeschikking hogere waarden
gedurende 6 weken ter inzage te leggen;

2.

de brief aan de raad over het ontwerpbestemmingsplan Meeroevers II b,
Vlek 13 vast te stellen.

2.

Uitkomsten inspectie essentaksterfte 2019-2020
Het college besluit de brief aan de raad over de uitkomsten inspectie
essentaksterfte 2019-2020 vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex art 38 RvO GL, CU en PvdA over abonnementstarief
Wmo
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van
GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie over abonnementstarief Wmo
vast te stellen onder mandaat aan wethouder Jongman voor redactie.

4.

Voortgang Spoorzone
Het college besluit de brief aan de raad over de voortgang Spoorzone vast te
stellen.

5.

Beantwoording vragen ex. art. 38 RvO van de PvdD en Student & Stad over
tijdelijke woonlocatie Gideonweg
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO
van de PvdD en Student & Stad over tijdelijke woonlocatie Gideonweg vast te
stellen.

6.

Wijzigingen Steunpakket COVID-19 Cultuur 2020
Het college besluit:
1.

onder intrekking van het collegebesluit d.d. 3 november 2020,
agendapunt 3cc, de raad voor te stellen:
I.

een budget van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor SPOT als
extra cofinanciering voor de landelijke Regeling aanvullende
ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 en dit te
dekken uit de landelijke bijdrage aan cultuur uit het
Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden opgenomen in de
begroting 2020;

II.

een budget van € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor SPOT ter
compensatie van schade voortkomend uit de coronamaatregelen en
dit te dekken uit de specifiek hiervoor ontvangen bijdrage van
€ 500.000,-- vanuit de landelijke Regeling aanvullende
ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19;

III.

het budget van € 615.000,-- dat via een subsidie beschikbaar is
gesteld aan het Groninger Museum als cofinanciering voor de

landelijke Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve
sector COVID-19 deels, voor een bedrag van € 228.000,--, om te
zetten in een huurverlaging voor de periode 15 maart tot 1 juli
2020;
IV.

de bijdrage van € 306.000,-- van de Provincie Groningen aan het
Steunpakket COVID-19 Cultuur voor het Groninger Museum terug te
storten in de AR;

V.

de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

2.

de gemeentebegroting 2020 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen;

3.
7.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Meerjarenprogamma's Stadsontwikkeling 2021-2024
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen de Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling
2021-2024 vast te stellen onder mandaat aan wethouder Van der Schaaf
voor redactie;

2.

het raadsvoorstel vast te stellen;

3.

de gemeentebegroting 2021 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

8.

BO-MIRT besluiten Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug
Het college besluit de brief aan de raad "BO-MIRT besluiten Paddepoelsterbrug en
Gerrit Krolbrug" vast te stellen onder mandaat aan wethouder Broeksma voor
redactie.
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