Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>
Verzonden: maandag 1 februari 2021 11:16
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek"
Referentie: GRO161217319788
Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Fractie(s):

SP

Leden:

Dijk

Portefeuillehouder(s):

Van der Schaaf en Broeksma

Onderwerp (max. 10
woorden)

Renovatie huurwoningen

Doel van de agendering

Meningsvorming

Openbaar of geheim

Openbaar

Aanleiding (max. 100
woorden)

Op woensdag 9 mei 2018 sprak de raadscommissie
Ruimte en Wonen over de problemen van schimmel,
vocht, tocht en kou. Huurders uit verschillende buurten
kwamen inspreken. Zoals: Vinkhuizen Zuid-West (De
Huismeesters), Vinkhuizen Zuid-Oost (Nijestee),
Paddepoel Zuid-Oost (Nijestee), Selwerd Noord (De
Huismeesters en Nijestee) en De Wijert (De
Huismeesters).
Naar aanleiding van deze bespreking en de inbreng van
de huurders zou er een aanpak van schimmelwoningen
komen.

Bespreekpunten (alleen
in geval van
meningsvorming, max.
200 woorden)

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het
college) gewenst t.a.v. de volgende punten:
De SP-fractie is van mening dat op een aantal plekken
de problemen wel zijn opgelost. Voornamelijk plekken
waar huurders vandaan kwamen die in hebben
gesproken. (Vinkhuizen Zuid-West (De Huismeesters),
Vinkhuizen Zuid-Oost (Nijestee) en Selwerd Noord (De
Huismeesters en Nijestee).)
Maar van een grootste aanpak van schimmelwoningen
en verduurzaming lijkt de afgelopen drie jaar geen
sprake te zijn geweest. Sterker nog: De problemen zijn
volgens de SP-fractie verder toegenomen. In buurt
zoals Paddepoel Zuid-Oost (Nijestee), en De Wijert (De
Huismeesters) zijn niet problemen niet of nauwelijks
verholpen. En er dienen zich steeds meer buurten aan:
Vinkhuizen Noord-Oost (Nijestee), Vinkhuizen NoordWest (De Huismeesters), Selwerd
Iepenlaan/Lijsterbeslaan (De Huismeesters), Selwerd
(Elzenlaan/Hazelaarstaat/Gelderse
Roosstraat/Esdoornlaan), Oosterhoogebrug en
Ulgersmaborg (Wierden en Borgen).

Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord
Voor vele huurders en hun straten en buurten zijn er
geen concrete plannen of is het onduidelijk wanneer de
corporaties gaat beginnen en wat de plannen zijn.
Ondertussen worden kinderen ziek, stoken huurders
voor de buitenlucht en stijgen de huren wel ieder jaar.

Voorgestelde wijze van
Normale commissiebespreking met mogelijkheid voor
bespreking / invulling van huurders om in te spreken.
de bijeenkomst (max. 50
woorden)
Benodigde tijd (naar
verwachting)

75 minuten

Gewenst / voorzien
vervolg

Bespreking in de raad na meningsvormende sessie in
de commissie.

Graag agenderen voor
(...)

01-03-2021

Vanwege (...)

Huurders hebben zelf aangegeven dit te willen
bespreken in de gemeenteraad. Zij wachten hier
natuurlijk het liefst niet te lang op.

