
BESLUITENLIJST 
COMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER / RUIMTE EN WONEN
Datum: 20 november 2019
Plaats: oude raadzaal
Tijd:  16.30 – 19.00 uur

 AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD

o Raadsvoorstel Fietsoversteek Hoornsedijk
o Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk
o Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid
o Raadsvoorstel Kredietaanvraag sloop ALO-locatie

 Conform naar de raad van 27 november
o Collegebrief evaluatie  evenementenbeleid

 Als 1-minuutinterventie naar de raad van 27 november
 Partij voor de Dieren, CDA en GroenLinks overwegen moties

o Raadsvoorstel Groninger Water- en Rioleringsplan 2020-2024
 Als 1-minuutinterventie naar de raad van 27 november
 CDA en Student & Stad overwegen  moties

o Collegebrief Beantwoording motie Short Stay of kan het ook anders
 Vooralsnog als 1-minuutinterventie naar raad van 18 december
 Student & Stad overweegt motie,  maar zal op verzoek nog bezien of gewacht 

kan worden tot bespreking overnachtingenbeleid in voorjaar 2020

 TOEZEGGINGEN 

o Wethouder Jongman (bij monde van wethouder Chakor)
o Komt terug op rondvraag Partij voor de Dieren over de status van de aanvraag 

ontheffing natuurbescherming inzake het verjagen van roeken
o Wethouder Chakor

o Gaat toezien op communicatie rond evenementen
o Zoekt uit wat het zou betekenen als het strenge regime (m.b.t. flora en fauna) dat 

geldt voor het Noorderplantsoen ook zou gelden voor andere evenemententerreinen, 
m.n. Stadspark

o Er wordt minimumnorm voor duurzaamheid verwerkt in vergunningverlening 
evenementen

o Wethouder Van der Schaaf 
o Komt z.s.m. terug op de gesprekken  die gevoerd worden om tijdelijke huurwoningen

te realiseren in Woltersum
o Komt terug op vraag naar overzicht terreinen waar evt. bestemmingsplanwijziging 

mogelijk is om tijdelijke verhuur mogelijk te maken
o Gaat in onderzoek naar overnachtingenmarkt nadrukkelijk  kijken naar shortstay-

contracten waar gemeente geen grip  op heeft

 LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN

 Besluitenlijsten 2 en 9  oktober, en 6 november
o Geen opmerkingen, openstaande toezeggingen kunnen op LTA

 LTA/IM: 
o Geen opmerkingen, akkoord met wijzigingen in blauw

 Ingekomen stukken
o Geen agenderingen

 VERSLAGEN

 Verslagen B&V 2/10, R&W 2/10, Combi 9/10, Expertmeeting 15/10 en Combi 6/11 zijn 
conform vastgesteld
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