
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN RUIMTE EN WONEN 

Datum: 2 oktober 2019
Plaats:  Oude Raadzaal
Tijd:  16.30 - 19.00 uur 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 30 oktober 2019

1-Minuutinterventie    
- Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing  
- Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen op verzoek van de PVV

- Discussie  
Verzoek tot intrekking van het raadsvoorstel Gemeentelijke oppervoogdij Pepergasthuis 

Het presidium wordt gevraagd om het raadsvoorstel Gemeentelijke oppervoogdij
Pepergasthuis in te trekken. Het zal wel bij het agendapunt aan de raad worden 
toegevoegd als onderliggend stuk bij de collegebrief.

2. MEDEDELINGEN
o De peildatum voor de grondexploitaties zal van 1 juli meer naar een actuelere datum 

worden opgeschoven. Voor komend jaar zal de peildatum 1 oktober zijn en het streven
is om het daaropvolgende jaar de peildatum te schuiven naar 1 januari.
In overleg met de voorzitter zal de planning van de aanlevering worden besproken.

3. TOEZEGGINGEN
Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing 
Wethouder van der Schaaf:
o Zegt toe dat er vanuit de wijk een afspraak zal worden gemaakt met het Wijkbedrijf 

Beijum in oprichting.
o Geeft aan dat alles wat nu wordt besloten onder voorbehoud is van de discussie over 

de begroting
o Geeft aan de suggestie om een revolverend fonds te maken, zodat de corporaties en 

gemeenten sneller stappen kunnen nemen, te onderzoeken en daarop terug te komen
o Zegt toe begin volgend jaar een stand van zaken te geven voor bewoners in de wijken 

‘De Hoogte en Beijum Zuid’
o Zegt toe de uitsplitsing van de verdubbeling of verdriedubbeling van sommige 

organisatiekosten toe te sturen

Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen   
o Wethouder van der Schaaf geeft aan dat er rond de jaarwisseling een voorstel komt 

van de stuurgroep Zernike over de genoemde situatie ‘Blauwborgje / bocht’ en het 
college er daarna op terug komt bij de raad

3. LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN
- Besluitenlijst 11 september 2019; geen opmerkingen 
- De voorgestelde wijzigingen voor de LTA en IM lijsten kunnen definitief worden 

aangepast.



4. VERSLAG
    Het verslag van de commissie R&W van 11 september 2019 is ongewijzigd 
    vastgesteld.

5. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  
    n.v.t.
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