BESLUITENLIJST COMBI-RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN
Datum:

20 mei 2020

Plaats:

deels Vergaderzaal 1, Radesingel 6 / deels digitaal

Tijden:

13.00-14.00 uur / 14.15-15.00 uur / 15.15-16.00 uur / 17.00-18.45 uur /
19.30-20.15 uur / 20.30-21.30 uur / 21.45-22.30 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 27 MEI 2020
Conform:
-

Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief vervoer

-

Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave gemeente Groningen 2020
o Dictum II wordt nog aangepast in overleg met begeleidingscommissie

-

Kredietaanvraag dorpsvernieuwing Ten Post, Ten Boer en Woltersum

-

Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen – Leek (raadsvoorstel 26-2-2020)

-

Toekomstagenda Regio Groningen Assen (raadsvoorstel 19-3-2020)

-

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (raadsvoorstel 19-3-2020)

-

Plan van scholen 2021 – 2024 (raadsvoorstel 15-4-2020)

Voorbereiding in voortgezette commissie 16.30 uur
-

Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen
(op verzoek van de Stadspartij en de PVV, overwegen beide een motie)

-

Stil asfalt A7 Hoogkerk
(op verzoek van de PVV, overwegen motie)

-

Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen 2020-2024
(op verzoek van SP, PVV en S&S, overwegen moties)

-

Polder Lageland
(op verzoek van SP en CDA, overwegen motie(s)

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
-

Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord

-

Nieuwbouw Driebondschool Engelbert (wensen en bedenkingen) (collegebrief 22-42020)

-

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2020 (wensen en bedenkingen)
(collegebrief 22-4-2020)

-

OV-bureau (wensen en bedenkingen) ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019
(collegebrief 22-4-2020)

-

Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR Publiek vervoer Groningen Drenthe
(zienswijze) (collegebrief 22-4-2020)

-

Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium (wensen en bedenkingen) (collegebrief 224-2020)

-

Jaarstukken Omgevingsdienst (wensen en bedenkingen) (collegebrief 11-5-2020)

3. TOEZEGGINGEN
-

Stil asfalt A7 Hoogkerk
Wethouder Broeksma zegt toe om in de gesprekken met Rijkswaterstaat het
terugdringen van de maximum snelheid aan de orde te stellen
Wethouder Broeksma komt in een brief terug op de vragen die leven omtrent de
Buitenhof.

-

Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen
Wethouder Chakor komt zodra er meer duidelijkheid is terug op de Klimaatweek
(mogelijkheden ivm Corona, planning, kosten)
Wethouder Chakor komt op verzoek van VVD en GroenLinks voor het eind van het
jaar met informatie over vertaling van richtlijnen klimaatagenda naar richtlijnen voor
omgevingsplannen.
Wethouder Chakor komt op verzoek van SP met A4-tje waarin (op basis van GWRP,
Klimaatagenda en Groenplan) concreet wordt aangegeven wat er de komende tijd gaat
worden gedaan.
Wethouder Chakor komt t.z.t. (mede n.a.v. RKC-rapport) met conclusies op onderzoek
naar mogelijkheden klimaatparagraaf / ambitieweb of ander instrument

-

Polder Lageland
Wethouder Van der Schaaf zegt toe dat de raad een kaartje ontvangt van polder
Lageland, zodat voor iedereen duidelijk is om welke oppervlakte het hier gaat.

-

Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR Publiek vervoer Groningen Drenthe

Wethouder Jongman zegt toe dat de gebruikers van het publiek vervoer gevraagd
wordt naar hun ervaringen en dat er actie gezet zal worden op de aandachtspunten die
zij aandragen. Raad wordt hierover geïnformeerd
4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN
-

Definitief Groenplan komt in verband met verwerking vele reacties en ideeën niet
meer voor de zomer, maar zo snel mogelijk daarna, i.c.m. uitvoeringsagenda

-

Voorstel SP (gesteund door meerdere fracties en wethouder) om zodra het weer kan
bijv. één keer per kwartaal fysieke bijeenkomsten te organiseren met bewoners
aardbevingsdorpen, raad, college én NCG

