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Geachte commissieleden,
Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor een gecombineerde vergadering van de
raadscommissies Financiën & Veiligheid en Beheer & Verkeer op woensdag 11 juli 2018
om 13.00 uur in de oude Raadzaal op het Stadhuis.
Helaas waren er teveel stukken om allemaal nog voor de zomer af te handelen. De
agendacommissie heeft besloten de volgende door meerdere fracties voor bespreking
aangevraagde stukken door te schuiven naar september:
- Raadsvoorstel Onderzoek Rekenkamercommissie ‘Subsidiëren onder controle’
- Collegebrief Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2017
Conformstukken
Veiligheidsregio
Twee stukken van de Veiligheidsregio waarover u zienswijzen kunt indienen.
Allereerst de begroting voor 2019. De gemeentelijke kolom wordt versterkt om de breed
onderkende noodzaak om het crisismanagement op een hoger plan te brengen. Dit betekent
een stijging van de bijdrage van de gemeente aan de VRG. Daarnaast is er sprake van
autonome ontwikkelingen die leiden tot onontkoombare extra kosten. Het college adviseert
geen zienswijze in te dienen.
Daarnaast de meerjarenkoers ‘Grip op risico’s’ waarover u op 6 juni jl. een presentatie hebt
gehad door de directeur van de VRG (aan de agenda gehangen). Het college adviseert ook
hier om geen zienswijze in te dienen.
Belastingkantoor
Ook de nieuwe gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor komt met een
ontwerpbegroting waarover u een zienswijze kunt indienen. Hier is eveneens sprake van een
kostenstijging die leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Over het geheel
genomen laat de begroting een stabiel beeld zien, waarom het college u adviseert om geen
zienswijze in te dienen.
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Vuilstort Woltersum
Vooruitlopend op de herindeling met Ten Boer heroverwegen de provincie en de beide
betrokken gemeentes de bestaande aanpak van de vuilstortlocatie Woltersum. Mede naar
aanleiding van een uitgevoerde MKBA en de wens om te komen tot een robuuste lange
termijnoplossing is besloten dat het volledig verwijderen van het stortmateriaal de beste
oplossing is. Hiervoor wordt een financiële bijdrage van 3,2 miljoen gevraagd.
Financieel administratieve beheersing
Het college rapporteert over de stand van zaken met betrekking tot het verbeterprogramma
dat gestart is n.a.v. de afkeurende accountantsverklaring vorig jaar. Alle inspanningen hebben
er toe geleid dat er nu een goedkeurende verklaring ligt. Het is nu zaak de verbeteringen te
borgen. Voor het programma dat loopt tot zomer 2020 wordt nu een bijdrage gevraagd van
850.000 euro, voor het grootste deel te dekken uit de reserve grondzaken.
Tijdelijke huisvesting
In verband met de voorgenomen revitalisering van het Stadhuis zal er voor de huidige
functies en bewoners een tijdelijk alternatief gevonden moeten worden. Het presidium heeft
daarbij als kader meegegeven dat de woensdag de vergaderdag voor raad en commissies
moet blijven. Voorgesteld wordt nu om voor de raadsvergaderingen zoveel mogelijk gebruik
te maken van de Statenzaal in het Provinciehuis, en voor de dagen waarop dat niet lukt een
alternatieve locatie te zoeken. Voor de commissievergaderingen zou dan gebruik gemaakt
moeten gaan worden van de zgn. Oosterboog aan de Oosterstraat. Ook de
fractiemedewerkers verhuizen naar de Oosterboog. Voor het college en het GMT wordt
ruimte vrijgemaakt aan de Kreupelstraat. Dit alles vanaf zomer 2019. Voor de periode januari
– juli 2019 moet de huidige raadzaal gereed gemaakt worden voor 6 extra raadzetels.
Dit voorstel was niet op tijd voor de piepprocedure. De agendacommissie heeft het
vooralsnog op conform gezet.
Voortgangsrapportage
De eerste voortgangsrapportage geeft een beeld over de stand van zaken m.b.t. de lopende
begroting en een eerste prognose m.b.t. het resultaat. De rapportage isvooral gericht op
afwijkingen van beleid en financiën. Ook de stand van zaken m.b.t. de bezuinigingen komt
aan de orde. De prognose komt uit op een negatief resultaat van bijna 7 miljoen euro. N.a.v.
de VGR worden (technische) begrotingswijzigingen voorgelegd.
Ook deze stukken waren niet op tijd voor de piepprocedure. De eerste voortgangsrapportage
over de lopende begroting wordt normaliter als onderliggend stuk beschouwd voor het
voorjaarsdebat. Vanwege de aanstaande verkiezingen is er dit jaar geen voorjaarsdebat. De
agendacommissie heeft de stukken daarom vooralsnog op conform gezet.
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Jaarwisseling
Op 23 mei jl. vond er een expertmeeting plaats over het onderwerp jaarwisseling, mede n.a.v.
het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over dit onderwerp. Deze meeting
was bedoeld als input voor een voorgenomen debat hierover in de raadscommissie. De
commissieleden die bij de organisatie betrokken waren (Leemhuis en Van der Meide) hebben
nu op basis van deze input een bespreeknotitie opgesteld, met in totaal 14 vragen waarover
het gesprek zou kunnen gaan. Het is van belang om het debat nog voor de zomer te voeren,
zodat de burgemeester en zijn team uw gedachten kan meenemen bij de voorbereidingen
voor de komende jaarwisseling.
Paddepoel / Selwerd
De situatie op de Eikenlaan is al langere tijd onderwerp van onderzoek en discussie. Met
name de oversteek van de Slimme Fietsroute door park Selwerd. Naar aanleiding daarvan is
besloten tot een breder onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Paddepoel en Selwerd. Tot
nu toe zijn drie zaken onderzocht: de haalbaarheid van een ongelijkvloerse kruising
Eikenlaan – fietsroute, de volledige aansluiting van de Iepenlaan op de Noordelijke Ringweg
en overige verkeersmaatregelen Eikenlaan. Voor de kruising met de fietsroute wordt nu als
voorkeursvariant een auto-onderdoorgang voorgesteld. Met betrekking tot de volledige
aansluiting van de Iepenlaan op de Ring wordt geconcludeerd dat er sprake is van een
beperkt oplossend vermogen in relatie tot een forse investering en vermindering van het
leefklimaat; voorstel is daarom hier niet verder mee te gaan. En t.a.v. de Eikenlaan is
vooralsnog alleen gekeken naar het deel ‘Selwerd’, en wordt een rotonde op het kruispunt
met de Iepenlaan voorgesteld, een VRI op het kruispunt met de Kastanjelaan, en het
verwijderen van de VRI i.c.m. het plaatsen van een middengeleider op het kruispunt met de
Elzenlaan; voor deze laatste maatregelen wordt een krediet van 1 miljoen euro gevraagd.
Bespreking van dit raadsvoorstel is aangevraagd door D66, SP, PvdA, GroenLinks, VVD,
CDA, ChristenUnie en 100% Groningen.
Binnenstad Oost
In maart jl. zijn in het kader van de binnenstadsvisie de Kattenbrug en de Sint Jansstraat aan
de orde geweest. De raad heeft toen via een motie aangedrongen op de vaste variant voor de
Kattenbrug, waardoor een kleine miljoen euro zou kunnen worden uitgespaard. Het college
legt u nu het inrichtingsplan voor de vaste Kattenbrug en het ontwerp voor de Sint Jansstraat
voor. Verder wordt een voorlopig ontwerp voorgelegd voor de maatregelen Bussen over
Oost. Het gaat dan om de realisatie van de HOV-centrumhalte Oost bij de Stadsschouwburg
en het Provinciehuis, de aanpassingen VRI Maagdenbrug en de trottoirs tussen de
Maagdenbrug en de Steentilbrug. Hierbij is de keuze tussen twee modellen: het functionele
model A dat past binnen het van te voren beschikbaar gestelde budget, en het meer
ambitieuze model B waarbij ook rekening wordt gehouden met de leidraad openbare ruimte,
de watervisie, de motie Diepenring voor alle stadjers, parkeervisie etc.; het college stelt voor
om te gaan voor model B en daarvoor de meevaller bij de Kattenbrug in te zetten.
Bespreking van dit raadsvoorstel is aangevraagd door SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie
en 100% Groningen
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Ring West
In februari jl. hebt u m.b.t. Ring West gesproken over de analyses in de eerste fase van de
voorverkenning en de opbrengsten van de eerste participatieronde (verslag bespreking
bijgevoegd). De voorverkenning is nu in een fase gekomen waarin uit verschillende
bouwstenen voorbeeldscenario’s zijn samengesteld. E.e.a. wordt voorgelegd in de
‘Voorverkenning Westelijke Ringweg rapportage fase 1’. Tegelijk wordt een 2 e
participatieronde opgestart; u bent inmiddels uitgenodigd voor een bijeenkomst voor raad en
staten op 9 juli a.s. om 19.00 uur in de Stadskerk aan de Friesestraatweg (voorafgaand aan de
inloopbijeenkomst vanaf 19.30 uur).
Bespreking van deze brief is aangevraagd door PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en 100%
Groningen.
Met vriendelijke groet,

Wolbert Meijer
Raadsadviseur

