
 

 

Geachte commissieleden, 

 

Het presidium heeft besloten om op woensdag 6 februari 2019 om 16.30 uur een 

gecombineerde vergadering te beleggen van de raadscommissies Financiën & Veiligheid, 

Beheer & Verkeer en Ruimte & Wonen. De vergadering vindt plaats in de oude Raadzaal op 

het Stadhuis. Wie de vergadering zal voorzitten hoort u later. Over de agendapunten het 

volgende. 

 

Jaarwisseling 

 

De afgelopen jaarwisseling is relatief rustig verlopen, maar in de aanloop waren er diverse 

incidenten. In de geagendeerde brief informeert de burgemeester u over de genomen 

preventieve maatregelen, de aanpak van een aantal hotspots, de viering in de binnenstad (o.a. 

het aftelmoment), de vuurwerkvrije zones en de geleden schade. Hij besluit de brief met een 

aantal aandachtspunten voor volgend jaar. 

 

Bespreking van deze collegebrief is aangevraagd door de fracties van SP, VVD, 

ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Student & Stad. 

 

Commissie Hertogh 

 

Deze brief is nog van het college van de voormalige gemeente Groningen (december 2018). 

Het betreft het advies van de commissie die is ingesteld om de impasse  met betrekking tot 

de Aanpak Ring Zuid te bezien en met adviezen voor beide partijen (projectbureau vs. 

aannemer) te komen. Het advies luidt: “Waar een wil is, komt een weg”. Het advies en de 

aanbevelingen worden door beide partijen op hoofdlijnen onderschreven, en zullen z.s.m. bij 

wijze van pilot op een concreet deelproject (Helperzoomtunnel) worden toegepast.  

 

Een samenvatting van het advies is bijgesloten, het volledige advies wordt nog niet verstrekt; 

eerst worden de aanbevelingen door opdrachtgever en opdrachtnemer in een vertrouwelijke 

setting uitgewerkt, o.l.v. de heer Hertogh; hierover kan naar verwachting aan het eind van 

het eerste kwartaal meer duidelijkheid worden verschaft.  
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Naar aanleiding van deze brief zijn nog in december schriftelijke vragen gesteld door de 

toenmalige SP-fractie. Deze zijn ook bijgevoegd en zullen naar verwachting komende week 

door het huidige college worden beantwoord. Bovendien is er a.s. dinsdagavond een 

werkbezoek belegd aan het projectbureau om de nieuwe raadsleden inhoudelijk op 

vlieghoogte te brengen, en de raad bij te praten over de stand van zaken m.b.t. de 

werkzaamheden.  

 

Bespreking van deze collegebrief is aangevraagd door de fracties van PvdA, SP, 

VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en PVV. 

 
Pythagorascomplex 

 

Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden over de problemen m.b.t. de 

bouw van appartementen op het binnenterrein van het Pythagorascomplex hebben de fracties 

van SP en CDA verzocht om agendering van dit onderwerp voor de eerstvolgende 

commissie. Zij hebben hiervoor schriftelijke bespreekpunten aangeleverd. Ze willen weten 

hoe het college en de overige fracties denken over de ontstane impasse tussen ontwikkelaar 

en omwonenden, en over hoe het nu verder moet. 

 

In de voormalige gemeente Groningen zijn over dit onderwerp in november jl schriftelijke 

vragen gesteld en beantwoord. Deze zijn ter informatie bijgevoegd. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Wolbert Meijer 

Raadsadviseur 


