
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 
FINANCIËN EN VEILIGHEID

Datum: 6 maart 2019
Plaats:  Oude raadzaal
Tijd:  16.30 – 19.00 uur / 20.00 – 21.40 uur

 AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD 

o Collegebrief Gemeenteraadsverkiezingen 2018
 Als 1-minuutinterventie naar raad 27 maart a.s.
 SP en 100% Groningen overwegen motie

o Collegebrief Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen
 Als discussiestuk naar raad 27 maart a.s.
 Z.o.z. voor punten die zijn meegegeven aan college

 TOEZEGGINGEN VAN DE PORTEFEUILLEHOUDERS

o Burgemeester Den Oudsten
 Commissie wordt z.s.m. geïnformeerd over stand van zaken overlast / vernielingen 

door hangjongeren rond voetbalvelden en scholen in Glimmen en Haren
 Zal commissie informeren over de wijze waarop de brandweerzorg rondom 

boerderijen / plekken waar vee is georganiseerd is
 Neemt in volgende jaarplan veiligheid de onderwerpen ‘aardbevingen’ en 

‘escalatiemodel woonoverlast’ mee.
 Binnen enkele weken schriftelijke informatie over gesprekken met zeven 

studentenverenigingen over tegengaan van excessen
 Komt terug op huidige stand van zaken t.a.v. VN verdrag handicap (t.a.v. 

toegankelijkheid voor verstandelijk gehandicapten)
o Wethouder Jongman

 Koppelt over ongeveer twee maanden terug over situatie bij en gesprekken met 
Lycurgus (>> O&W)

 LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN

o Besluitenlijsten
 Geen opmerkingen

o Ingekomen stukken:
 Geen aanvragen

 VERSLAGEN

o Verslag gecombineerde commissie 6 februari 2019, deel F&V, conform vastgesteld

 AFSPRAKEN/OVERIG
o Suggestie burgemeester om te organiseren dat raadscommissie zich gerichter kan oriënteren

op veiligheid in centrum / uitgaansgebied, bijv. gesprek van (delegatie van) commissie met 
horeca, of op pad met politieteams/handhavers.

o Suggestie burgemeester om het punt opkomstbevordering in te brengen in commissie 
werkwijze raad

o Suggestie burgemeester om t.b.v. betrokkenheid van de raad bij schade-afhandeling, 
hersteloperatie en NPG een extra vehikel te organiseren (bijv. idee van dhr Bushoff voor 
werkgroep, stuurgroep, begeleidingscommissie) > bespreekt dit in presidium, neemt ook 
suggestie van dhr. Rebergen mee om (à la voormalige raad Ten Boer) elke 
raadsvergadering te beginnen met mededelingen en gesprek over situatie gaswinning c.a.

z.o.z.
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Meegegeven t.a.v. Nationaal Programma Groningen

 Benadrukt is dat als het college zijn handtekening zet onder de bestuursovereenkomst zet, dit altijd 
is onder voorbehoud van instemming van de raad op 27 maart a.s. Of, zoals de burgemeester het 
verwoordde: ‘als wij onze handtekening zetten, en de raad zegt op 27 maart dat wij dat niet hadden 
mogen doen, dan wordt de handtekening van de gemeente Groningen teruggehaald.’ Dit geldt ook 
voor nadrukkelijke wensen vanuit de raden achteraf t.a.v. de inhoud van het convenant: als de raad 
achteraf iets vindt dat afwijkt van het programma, dan moet dat serieus op tafel komen zonder dat 
daar een grote strijd over gevoerd moet worden.

 De commissie wil ruimte in de uitwerking van de plannen die vooral ten goede komen van de 
inwoners in de problemen die zij  ervaren

 De commissie wil meer aandacht voor de bewoners bij de besluitvorming, dat mag wel een tandje 
meer

 De commissie wil veel aandacht voor de betrokkenheid van de raad bij het vervolgproces
 De commissie heeft grote moeite met de bijdrage van 45 miljoen aan de batch 1588; het NPG mag 

niet gebruikt worden voor versterking
 De commissie wil dat er een kleine organisatie komt, geen groot programmabureau
 De commissie wil goede aandacht voor de volgorde: volop inzetten op schadeafhandeling en 

versterking, en dan ook uitvoering  van het NPG (het kan bijv. niet zo zijn dat er al een waterstofbus
door het dorp rijdt terwijl de versterking nog op gang moet komen)
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