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Besluiten 
1. Het bestuur stemt in met de hoofdlijnennotitie. Bij het aanbieden van de notitie aan Raden

en Staten zal duidelijk worden aangegeven dat het stuk is bedoeld als inspiratiedocument
bij het vormgeven van samenhang tussen programma's en niet dient als kader waaraan
getoetst wordt.

2. Het bestuur stelt in het aangepaste reglement voor de onafhankelijke
beoordelingscommissie vast.

3. Het bestuur stemt in met het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie m.b.t.
het programma van de gemeente Groningen.

4. Het bestuur stemt in met het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie m.b.t.
vijf projecten (G07, G08, G09, G10 en G11) van de gemeente Groningen.

5. Het bestuur stemt in met het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie m.b.t.
het Programma Lokale Energietransitie.

6. Het bestuur stemt in met het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie
m.b.t. het project D04 (Centrum Zuidoost fase 2) van de gemeente Delfzijl.

7. Het bestuur stemt in met het voorstel m.b.t. het omgaan met wijzigingen in programma's en
projecten en verleent mandaat aan de programmadirecteur om conform voorstel te
besluiten over wijzigingen.

8. Het bestuur stemt in met het aanpassen van de regeling voor Loket Leefbaarheid en
verleent mandaat aan het Dagelijks Bestuur om de juridische vertaling van dit besluit af te
handelen inclusief het proces van goedkeuring door GS.

9. Het bestuur stemt in met de besluitenlijst van de vergadering (schriftelijke ronde) van 14
april 2020.

10. Het bestuur stemt in met de besluitenlijst van de vergadering van 22 april 2020.
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