
BESLUITENLIJST COMBI-RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 

Datum: 13 mei 2020

Plaats:  deels Vergaderzaal 1, Radesingel 6 / deels digitaal

Tijden: 13.15-14.30 uur  /  16.15-17.40 uur / 

19.30-20.30 / 20.30-21.30 / 21.30-22.40 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 27 MEI 2020

Conform: 

- Resultaten herzieningen grondexploitaties 2019

- Herziening grondexploitatie Meerstad 

- Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde/Groninger Forum

1-Minuutinterventie:

- Werkprogramma 2020-2022  en  Actualisatie werkprogramma n.a.v. de coronacrises 

(op verzoek van de SP, overwegen motie)

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

- Collegebrief Maatschappelijke Kosten Baten Analyse WIJ-teams

- Collegebrief Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz

- Collegebrief Inzet armoedemiddelen 2020

3. TOEZEGGINGEN

- Resultaten herzieningen grondexploitaties 2019  

Wethouder V.d. Schaaf zegt toe bij de Voorjaarsnota en Voorjaarsbrief te reflecteren 

op de gevolgen van de corona-crisis. 

- Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz  

Wethouder Bloemhoff  zegt toe te komen met een notitie over de het perspectief en de 

mogelijke werkgelegenheid voor Statushouders al dan niet in combinatie met 

informatie over de nieuwe wet Inburgering.

- Actualisatie werkprogramma 2020-2022  



o Wethouder Bloemhoff zegt toe na analyse van de grote instroom van jongeren 

in de bijstand hierop met mogelijke maatregelen terug te komen.

o Wethouder Bloemhoff komt na de zomer terug op de vraag naar de benodigde 

capaciteit voor de uitvoering van het werkprogramma.

- Inzet armoedemiddelen 2020  

o Wethouder Diks zegt de raad een sessie toe in het najaar over zowel de indicatoren 

als bespreking in brede zin van de armoedemiddelen in deze coronatijd.

o Wethouder Diks biedt voor de zomer een doorzicht over hoe om te gaan met de 

verlichtende maatregelen.

o Wethouder Diks zegt toe te onderzoeken of de sessie ook digitaal mogelijk is en 

komt daarop terug.

o Wethouder Diks zegt toe uit te zoeken hoe het zit met de inzet van de 

ervaringsdeskundigen en komt daarop terug.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 

- n.v.t.
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