
 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor een gecombineerde vergadering van de 

raadscommissies Werk & Inkomen en Beheer & Verkeer op woensdag 14 februari 2018 

om 16.30 uur in de oude Raadzaal op het Stadhuis. Werk & Inkomen stond oorspronkelijk 

gepland voor 20.00 uur en is later verplaatst naar 13.00 uur in verband met de heisessie over 

integriteit voor complete raad en college om 20.00 uur. Er bleek echter slechts één 

agendapunt voor deze commissie te zijn, dat qua tijd en ruimte heel goed toegevoegd kon 

worden aan de agenda van B&V om 16.30 uur. Daar heeft de agendacommissie vervolgens 

toe besloten.  

 

Omgevingsdienst 

 

De situatie bij de Omgevingsdienst Groningen is verschillende keren aan de orde geweest. 

Op de LTA stond ook dat de wethouder u dit voorjaar zou bijpraten over de stand van zaken. 

In de nu voorliggende brief gebeurt dat. Het college constateert duidelijke verbeteringen. De 

problemen die er waren hebben wel gevolgen voor de exploitatieresultaten van 2017 en de 

begroting  van 2018. Daarom zijn de deelnemersbijdragen eenmalig verhoogd. De raad heeft 

het recht op deze begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Het college adviseert om 

dat niet te doen. Aangezien geen enkele fractie bespreking van de brief heeft aangevraagd, 

constateert de agendacommissie dat de raad met dat advies meegaat. Formeel zal die 

conclusie in de vergadering getrokken moeten worden, vandaar agendering als conformstuk. 

 

Daarnaast ligt een raadsvoorstel voor over een kleine wijziging in de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen. Het betreft m.n. de aansturing 

van de ODG. Omdat slechts één fractie bespreking heeft aangevraagd hebben we ook hier 

voor conform agendering gekozen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van een vraag of 

het maken van een opmerking. 

 

Stadspark 

 

Met betrekking tot de ingekomen stukken licht ik de brief over het Stadspark er even uit. In 

een vorige vergadering is vanuit uw raad gevraagd om herijking van de visie op het 
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Stadspark. Het college gaat daar nu mee aan de slag en legt in deze brief het gedachte proces 

voor. Voorstel is om geen compleet nieuwe visie op te stellen, maar een verkenning uit te 

voeren en die te koppelen aan de bestaande visie. De afstemming zou ook plaats moeten 

vinden met een kleinere groep dan destijds bij het opstellen van de visie zelf. De raad wordt 

gevraagd hierbij de adviseren. Daartoe worden in het voorjaar een aantal sessies 

georganiseerd waarin u richting kunt geven. Voor de zomer worden dan de resultaten 

voorgelegd. Uit het feit  dat slechts twee fracties op deze brief hebben ‘gepiept’ kan worden 

geconcludeerd dat u in hoofdlijnen met deze opzet akkoord gaat. Met genoemde fracties 

(PvdA en ChristenUnie) is afgesproken dat zij bij het punt ‘ingekomen stukken’ gelegenheid 

krijgen om nog enkele vragen te stellen. 

 

Bijzondere bijstand en beschermingsbewind 

 

Dit raadsvoorstel is het vervolg op de bespreking van de collegebrief van 6 juli 2017 in de 

commissie W&I van 20 sept. 2017. Het voorstel is om de uitvoering van 

beschermingsbewind door de gemeente zelf te laten uitvoeren en aan te merken als 

voorliggende voorziening. Dit gratis aan te bieden aan personen met een inkomen van 

maximaal 120 procent van de bijstandsnorm en per 1 maart 2018 in te laten gaan voor 

nieuwe gevallen met een ruime overgangsperiode voor huidige klanten. Hierdoor hoeft geen 

bijzondere bijstand voor beschermingsbewind meer te worden verstrekt. Dit kan een 

besparing betekenen vanaf 2021 van naar schatting 1 miljoen euro, tenzij dit onverhoopt niet 

in juridische procedures stand houdt.     

Bespreking is aangevraagd door SP, GL en VVD 

 

Klimaatadaptatie 

 

De uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt omvatten vele terreinen. Het 

gaat over water- en groenbeleid, maar ook bijvoorbeeld over gezondheid. Het college komt 

nu met een alomvattend plan van aanpak om tot een toekomstbestendige en klimaatadaptieve 

gemeente te komen. Het begint met een door het rijk verplicht gestelde stresstest die 

vervolgens de basis vormt voor een klimaatagenda. Het is de bedoeling om die samen met 

inwoners, ondernemers en strategische partners op te stellen. Vanzelfsprekend biedt de 

komst van het VN klimaatinstituut veel kansen, zowel om aanwezige kennis te delen, als ook 

om kennis te vergaren en te komen tot verdere ontwikkeling op het gebied van 

klimaatadaptatie. In het plan van aanpak wordt ook ingegaan op een drietal aangenomen 

moties, te weten ‘Integrale visie op versterking stedelijk groen’, ‘Groentool Groningen’ en 

‘Meer bomen voor de Stadjers’. De bedoeling is deze te verwerken in de klimaatagenda op 

basis van de uitkomsten van de stresstest.  

Bespreking is aangevraagd door SP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren. 

 

Ring West 

 

Afgelopen oktober bent u reeds uitvoerig geïnformeerd over de gedachtenvorming met 

betrekking tot de aanpak van de Ring West, zowel door middel van een presentatie als door 

middel van een fietstocht langs dit deel van de ring. In de brief die nu voorligt wordt de 

informatie ook formeel aan u voorgelegd. Nadrukkelijk wordt ingegaan op de mogelijkheid 

om een nieuwe Ring West aan te leggen op een andere locatie. De verschillende 

alternatieven (óf tussen Groningen en Hoogkerk óf ten westen van Hoogkerk) worden 
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besproken en vallen voor het college af om zowel financiële als planologische redenen. Ook 

inrichting van de Ring West als stadsboulevard lijkt geen goede oplossing. De keuze valt op 

het ongelijkvloers maken van het huidige tracé. Ondertussen is de voorverkenning nog niet 

afgerond. Na een eerste participatieronde, waarvan verslag wordt gedaan, volgt dit voorjaar 

nog een tweede ronde.. De bedoeling is o.m. om de integrale opgaven in dit gebied te 

inventariseren en de investeringsopgave en kaders voor het vervolg te bepalen. Over de 

resultaten wordt uw raad later dit jaar geïnformeerd. 

Bespreking is aangevraagd door D66, SP, PvdA, GroenLinks, Stadspartij, ChristenUnie en 

Partij voor de Dieren. 

 

Nog even over groencompensatie 

 

In uw vorige vergadering heeft het CDA gevraagd om agendering van de collegebrief over 

de interpretatie van de groencompensatieregeling, mede naar aanleiding van een ingekomen 

burgerbrief. Na overleg met de briefschrijver heeft het CDA deze aanvraag ingetrokken. De 

fractie ziet het liefst later dit voorjaar  een wat uitgebreidere discussie over het groenbeleid 

en zal daar wellicht een notitie voor schrijven.  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens collega Annemarieke Weiland 

 

 

 

Wolbert Meijer 

Raadsadviseur 


