
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 3 februari 2020

Betreft 
X Agendaverzoek

X College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Toekomst detailhandel en horeca

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Diane Groeneweg – 06 2530 9595

Korte samenvatting:
De gemeente Groningen werkt toe naar een actualisatie van het detailhandel- en horecabeleid uit 

2011. Gezien de overlap van beide economische sectoren wordt dit proces integraal, inclusief de 

overnachtingenmarkt, voortgezet. Inmiddels zijn de onderzoeken afgerond, met als belangrijke 

aanvulling een rapport over de effecten van Corona op verschillende sectoren. 

Het college vindt het belangrijk om de raad mee te nemen in de achtergronden van de opgaven op 

deze thema’s. Dit wordt gedaan via de onderzoeksresultaten, het uitgevoerde 

koopstromenonderzoek en de uiteindelijk marktanalyse met corona-update. Dit wordt gedaan 

middels een presentatie. Tijdens deze presentatie is ruimte voor vragen en uitleg, doel is dat de raad 

de onderzoeksmethodiek en resultaten en opgaves kan volgen.

De vervolgstap is het opstellen van een nieuw beleidsvisie of aanvalsplan, met het opgavendocument 

als input. Dit geeft de koers voor de ontwikkeling van de detailhandel, horeca en 

overnachtingenmarkt.

Vermeld op LTA?
X Ja / 

O item nr 2020-183

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend



Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

O discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. 

Nadere informatie
…
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