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Geachte commissieleden, 
 

Namens de voorzitter, de heer Koks, nodig ik u uit voor de veegcommissie van woensdag 18 

maart 2020, om 20.00 uur in vergaderzaal 1 van het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel. 
Met excuses voor de late verschijning van deze aanbiedingsbrief. 

NB HOUDT U DE BERICHTGEVING IN DE GATEN OVER HET AL DAN NIET 

DOORGAAN VAN DEZE VERGADERING #CORONA 

Wijziging GR Omgevingdienst 
Het betreft hier een noodzakelijke aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling in 
verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). 

Het raadsvoorstel om met deze wijziging in te stemmen is als conformstuk geagendeerd. 
 

Inzet armoedemiddelen 2020 
Deze brief is een vervolg op de vaststelling van het nieuwe armoedebeleid 'Toekomst met 
perspectief'. Daarin heeft de raad o.m. een wegingskader aan het college meegegeven voor 

het kiezen van aanpakken en voorzieningen. Met behulp hiervan heeft het college nu de 
besteding van het armoedebudget 2020 vormgegeven. Aangegeven wordt dat mensen in 

armoede steeds beter bereikt worden met beschikbare voorzieningen, wat een extra beslag 
doet op het budget. Daarom is voorlopig een extra reservering nodig. Verder wordt voor het 
welslagen van veranderingen de inzet van ervaringsdeskundigen onontbeerlijk geacht; 

daarvoor wordt een flink bedrag ingezet. Ook wordt een bedrag gereserveerd voor het 
programma 'Omarm Groningen', een platform waarin vraag en aanbod gekoppeld kunnen 

worden in het kader van maatschappelijk ondernemen. Ten aanzien  van de huidige 
voorzieningen wordt op basis van het wegingskader een driedeling gemaakt: voorzieningen 
waar we mee doorgaan, voorzieningen met een integraal karakter (mogelijk over te hevelen 

naar een ander programma), en voorzieningen waar we mee stoppen (bijv. aantal verlichtende 
activiteiten, die beter vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen door anderen zouden 

kunnen worden aangeboden).Bijgevoegd is een advies van de cliëntenraad. 
 

Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, PvdA, 

SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, Stadspartij en PVV 
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Volgvel: 2 

Routekaart circulaire economie 

Deze routekaart is een vervolg op een aangenomen initiatiefvoorstel uit 2018 waarin het 
college werd gevraagd om de bestaande initiatieven op het gebied van circulaire economie 
met elkaar te verbinden. Hiervoor is samengewerkt met de OECD (organisatie voor 

economische samenwerking en ontwikkeling). In de routekaart worden zes uitgangspunten 
vermeld:  

1. We stellen bewoners en bedrijven in staat zelf circulaire economie te ontwikkelen 
2. We zijn als organisatie rolmodel 
3. We doen het niet alleen maar samen met partners 

4. Afval beschouwen we als belangrijke potentiële grondstof 
5. We sluiten zoveel mogelijk onze grondstofkringlopen 

6. We ondersteunen waar mogelijk van bezit naar gebruik 
7. We zetten in op hoogwaardig hergebruik 

Er wordt onderscheiden tussen drie rollen voor de gemeente: uitvoerder, regisseur en 

promotor; voor de eerste rol (uitvoerder) worden mogelijkheden gezien m.b.t. het eigen 
inkoopbeleid en de aanpassing van wet- en regelgeving en vergunningverlening. Er worden 

vijf thema’s benoemd die voor Groningen kansrijk zijn m.b.t. de overgang naar een circulaire 
economie (energie, bouw/sloop, biomassa/voedsel, afval, water/sanitatie); daar wordt MKB 
nog aan toegevoegd.  

 

Dit raadsvoorstel is voor bespreking geagendeerd op verzoek van de fracties van 
GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en Partij voor de Dieren 

 
Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen 

 
Deze uitvoeringsagenda beschrijft wat we de komende jaren in de gemeente Groningen gaan 
doen aan klimaatadaptatie. Het geeft antwoord op de vraag: hoe willen we Groningen 
voorbereiden op het veranderende klimaat en welke aanpassingen zijn hierbij nodig? 
Samenwerken met inwoners, ondernemers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties en 
instellingen is daarbij een belangrijke pijler. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd: 
1. Wateroverlast voorkomen; 2. Hittestress voorkomen en verminderen; 3. Ruimtelijke 
kwaliteit verbeteren; 4. Kwetsbare groepen extra beschermen. De gemeentelijke strategie om 
Groningen in 2050 klimaatbestendig te maken, bestaat uit vier pijlers: 1. Integraal werken; 
2. Toekomstgericht werken; 3. Samenwerken; 4. Goede voorbeeld geven. Uit de gehouden 
klimaatstresstest zijn drie categorieën situaties naar voren gekomen: urgente, onwenselijke en 
acceptabele. De urgente worden uiteraard als eerste aangepakt. 

 
Dit raadsvoorstel is voor bespreking geagendeerd door de fracties van GroenLinks, D66, SP, 
VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, en Student & Stad 

 
Met vriendelijke groet, namens de voorzitter, 

 
Wolbert Meijer, Raadsadviseur  


