Onderwerp

Uitnodiging veegcommissie d.d. 21 maart 2018

Datum

9 maart 2018

(wijziging 20 maart 2018)

Geachte commissieleden,
Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor de vergadering van een veegcommissie op
woensdag 21 maart 2018 van 20.00 – 22.30 uur in de oude raadzaal.
Mevrouw van Doesen zal deze vergadering voorzitten.
Inhoudelijk
B1
Vaststelling voorkeurstracé fietsroute Spoorlijn Groningen-Sauwerd (raadsvoorstel 22
februari 2018)
Het college stelt voor om voor het fietstracé langs de spoorlijn Groningen - Sauwerd in de stad
een voorkeurstracé vast te stellen en dit uit te werken in een definitief ontwerp (DO). Tevens
om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000,- voor planontwikkelings- en
onderzoekskosten. Van de drie onderzochte tracés voor de fietsroute scoort deze volgens het
college het hoogste in de beoordeling op de elementen "verkeer", "ecologie/groen",
'leefomgeving" en "kosten'. Verwachting is dat eind 2018 het DO aan de raad zal worden
voorgelegd.
De fracties van VVD, PvdA en de SP hebben verzocht om bespreking van dit raadsvoorstel.
B2

Economische kansen voor Healthy Ageing (collegebrief 26 februari 2018)
Voorstel: afvoeren van agenda
De agenda Economische kansen vanuit kennisspeerpunt Healthy Ageing in Groningen is
vastgesteld door het college. De brief gaat in op wat deze kennissector betekent voor de
Groningse economie en hoe de gemeente kan helpen om kansen te verzilveren. De agenda
bestaat uit vijf doelen die worden uitgewerkt met de verschillende stakeholders in activiteiten
en projecten. In de bijgevoegde nota vindt u een uitwerking van deze doelen en de beoogde
activiteiten en resultaten.
De fracties van D66, VVD en GroenLinks zien bij nader inzien bij nader inzien toch geen
aanleiding (meer) voor bespreking van deze brief.

B3

Kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF) (raadsvoorstel 15 februari 2018)
Het college legt u hierbij het kader voor met nadere afspraken rondom het stedelijk
investeringsfonds. Hiermee is er een instrumentarium om fysieke investeringen in
gebiedsontwikkelingen structureel te kunnen borgen, af te stemmen en indien nodig jaarlijks
bij te stellen. Bij de voorbereiding van de begroting 2018 is op basis van de huidige ambities
een eerste, voorlopige raming gemaakt van het tekort op de investerings-/financieringsbehoefte voor 2019-2022, met een doorkijkje tot 2030. Afhankelijk van hun ambities is dit
volgens het college een stevige uitdaging voor de nieuwe raad en het nieuwe college. De
groslijst van investeringen wordt nader uitgewerkt, zodat ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen en start discussies begroting 2019-2022 er meer inzicht is in de
investeringsbehoefte voor die periode en de jaren daarna.
De fracties van D66, GL, S&O, SP en de PvdA hebben verzocht om bespreking van dit
raadsvoorstel.
Met vriendelijke groet,
namens de agendacommissie,
Annemarieke Weiland,
Raadsadviseur

