
Raadscommissie Ruimte en Wonen
Telefoon 050-367 7678
Annemarieke.weiland@groningen.nl

Onderwerp Uitnodiging vergadering raadscommissie Ruimte en Wonen d.d. 2 oktober 2019

Datum 25 september 2019 

Geachte commissieleden, 

Namens uw voorzitter, mevrouw K.W. van Doesen, nodig ik u uit voor de vergadering van de 
raadscommissie Ruimte en Wonen op woensdag 2 oktober 16.30 – 19.00 uur in de oude raadzaal.  

Conform n.v.t.

Inhoudelijk

Later toegevoegd agendapunt B1

B1. Gemeentelijke oppervoogdij Pepergasthuis (raadsvoorstel 20-09-2019)
Eerder heeft u de voorgenomen verkoop besproken in de commissievergadering van R&W 
van 12-09-2018 zie agendapunt B4. 
Vandaag (25 sept) heeft de wethouder laten weten dat er toch nog een aanpassing aan 
bovenstaand raadsvoorstel moet komen. Dit zal z.s.m. naar de raad worden gezonden. 
Bespreking van dit raadsvoorstel is aangevraagd door: CDA, VVD,  PvdA, SP, GL, 100% Gr.

B2. Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing (raadsvoorstel, 11-9-2019)
De raad wordt gevraagd de uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing vast te stellen en het 
uitvoeringskrediet voor kleinere projecten in het kader van de wijkvernieuwing in 2019 en 
2020 van 4,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit van de in totaal 11,8 mln die naar 
verwachting in 2019/2020 aan krediet benodigd zal zijn voor de wijkvernieuwing. Hiervoor 
wordt later krediet aangevraagd. Het betreft een programma op hoofdlijnen voor de vier 
wijkvernieuwingswijken (Selwerd, Beijum, Indische buurt / De Hoogte en de Wijert). Op 
basis van voortschrijdend inzicht en overleg met buurt- en wijkbewoners en monitoring zal 
indien nodig worden bijgestuurd. Jaarlijks zal hierover worden gerapporteerd aan de raad. Met
de corporaties worden nog afspraken gemaakt over de exacte kostenverdeling per wijk en per 
project / maatregel. De resultaten daarvan zullen in te actualiseren uitvoeringsprogramma’s 
worden opgenomen. Ook zullen de gemaakte afspraken rondom de wijkvernieuwing worden 
verwerkt in de prestatieafspraken met de corporaties.

o De gehouden presentaties bij het werkbezoek in het kader van wijkvernieuwing zijn 
toegevoegd bij de uitnodiging op 18 september 2019.

Bespreking van deze collegebrief is aangevraagd door: PvdA, VVD, SP en PvdD

B3. Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen (raadsvoorstel, 11-9-2019)
Voor ligt het vaststellen van het bestemmingsplan Zernike Campus Groningen. Er zijn zes 
zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt deze gedeeltelijk over te nemen.
Bespreking van dit raadsvoorstel is aangevraagd door: S&S, PvdD, GL, D66

Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,

                    
Annemarieke Weiland,
Raadsadviseur


