BESLUITENLIJST-VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 22 januari 2020
1.

Projectplan Kansrijke Start Groningen 2020-2022
Het college besluit:
1.

het projectplan Kansrijke Start Groningen 2020-2022 vast te stellen;

2.

de door het Rijk beschikbaar gestelde GIDS-middelen voor Coalities
Kansrijke Start van € 72.000,-- in het jaar 2019, 2020 en 2021 te
besteden aan uitvoering van het project Kansrijke Start Groningen conform
dit projectplan;

3.

de brief aan de raad over het projectplan Kansrijke Start Groningen 20202022 vast te stellen.

2.

Proces integrale mobiliteitsvisie
Het college besluit de brief aan de raad over het ‘proces integrale mobiliteitsvisie’
vast te stellen.

3.

Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO van Student & Stad over Grofvuil pilot
SSH
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van Student &
Stad over grofvuil pilot SSH vast te stellen.

4.

Verloop jaarwisseling 2019-2020 en beantwoording vragen ex art. 38 RvO (GL,
PvdD, SenS en 100% Groningen)
Het college besluit:
1.

de brief aan de raad over het verloop van de jaarwisseling 2019-2020 en;

2.

beantwoording vragen ex art. 38 RvO over Consumentenvuurwerk tijdens
Oud en Nieuw van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student en Stad en;

3.

beantwoording vragen ex art. 38 RvO over Vuurwerkshows op
gebiedsniveau en afsteken van restvuurwerk op nieuwjaarsdag van 100%
Groningen, gewijzigd vast te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD over overlast door boeren op tractors
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO PvdD over
overlast door boeren op tractors gewijzigd vast te stellen.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO PvdD over aanwezigheid dieren op Vindicat
feestjes
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO PvdD over
de aanwezigheid van dieren op Vindicat feestjes vast te stellen.

7.

Harmonisatie subsidieregeling oud papier
Het college besluit:
1.

de Nadere regels Oud papier 2020 vast te stellen;

2.

de Nadere regels Oud papier 2020 in werking te laten treden per 1-12020 onder gelijktijdige intrekking van de huidige Nadere regels oud
papier;

3.

de garantieprijzen oud papier per 2020 als volgt vast te stellen;
-

bij gebruik kraakperswagen of rolcontainer: € 51,39/ton;

-

bij gebruik afzetcontainer: € 59,48/ton;

4.

de besluiten onder 1. en 2. bekend te maken via overheid.nl;

5.

de raad voor te stellen;
I.

de subsidieverordening oud papier Ten Boer 2009 in te trekken per
1-1-2020;

II.

de subsidieregeling oud papier gemeente Haren 2014 in te trekken
per 1-1-2020;

III.
6.
8.

de besluiten onder I en II bekend te maken via overheid.nl;

het raadsvoorstel vast te stellen.

Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen
De burgemeester, gehoord hebbende het college, besluit de brief aan de raad
over de stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen gewijzigd vast te
stellen.

9.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van de VVD over gekraakt bedrijfspand
Emdenweg
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex artikel 38 RvO van de VVD
over het gekraakte bedrijfspand aan de Emdenweg gewijzigd vast te stellen.

10.

Aanvulling nota bodembeheer PFAS (wensen en bedenkingen)
Het college besluit:
1.

tot vaststelling van de Aanvulling nota bodembeheer PFAS 2019, indien er
door de raad niet binnen een week na verzending van de brief bedoeld
onder besluitpunt 2 door de raad wensen of bedenkingen kenbaar zijn
gemaakt;

2.

de brief aan de raad waarin om wensen en bedenkingen hierover wordt
gevraagd vast te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor voor
redactie;

3.

het vaststellingsbesluit bekend te maken via overheid.nl.
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