
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN RUIMTE EN WONEN 

Datum: 8 mei 2019
Plaats:  Oude Raadzaal
Tijd:  20.00 - 22.30 uur 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 29 MEI 2019
Conform

       Herziene grondexploitatie Meerstad

1-Minuutinterventie    
- Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022 op verzoek van de VVD

Discussie
- Plan van aanpak Noorderhaven 

2. TOEZEGGINGEN
         

Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022
      Wethouder van der Schaaf zegt toe in de brief over de Tiny Houses in Westpark ook   
      informatie over de planning voor de Tiny Houses in Meerstad mee te nemen.

      Wethouder van der Schaaf zegt toe uit te laten zoeken en u te informeren of het 
      getal van 500 woningen op de planningslijst voor de voormalig gemeente Haren klopt en 
      zo ja hoe het dan precies zit met het genoemde aantal van 500. 

3. LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN
- Besluitenlijst van 3 april R&W: geen opmerkingen 
- De voorgestelde wijzigingen voor de LTA en IM lijsten kunnen definitief worden 

      aangepast.
Bij de bespreking van de collegebrief over De Suikerfabriek is aangegeven dat in 
het eerste kwartaal van 2020 de raad een bestemmingsplan wordt aangeboden en 
een nieuwe structuurvisie.

4. VERSLAG
    Verslag van de commissie R&W van 3 april 2019 is ongewijzigd vastgesteld.

5. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  
- Wethouder van der Schaaf geeft aan dat in het kader van het NPG inmiddels de 

aanvragen zijn ingediend om aanspraak te kunnen maken op de 15 miljoen euro, die 
voor de gemeente Groningen is gereserveerd voor 2019. Projecten zijn ingediend voor 
de dorpsvernieuwingsopgave in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Het NPG bestuur 
neemt daar volgende week een besluit over. Zodra dat besluit is ontvangen wordt u 
daarover geïnformeerd en over het verdere proces net als de bewoners.

- Inplannen om met de raad te spreken over het vormgeven van de Held 3 op basis van 
omgevingsvisie The Next City en het nieuwe coalitieakkoord.
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