
BESLUITENLIJST COMBI-RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN 

Datum: 3 juni 2020

Plaats:  deels Vergaderzaal 1, Radesingel 6 / deels digitaal

Tijden: 13.00-13.45 uur / 14.00-14.45 uur / 15.00 -15.45 uur / 17.15-18.15 uur  /  

19.00-19.45 uur / 20.00-21.00 uur /  21.15-22.00 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 24 juni  2020

Conform: 

- Raadsvoorstel Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-Zuid  

-  

Discussie: 

- Raadsvoorstel Herhuisvesting Iederz (motie 100%Groningen, VVD overweegt motie)

- Raadsvoorstel Circulaire Economie (100%Groningen en GroenLinks overwegen 

motie)

- Raadsvoorstel Woonvisie (meerdere moties aangekondigd)

- Collegebrief Reactie college op 3 moties m.b.t. hondenbelasting (PvdD overweegt 

motie)

- Collegebrieven Evaluatie toegankelijkheid binnenstad-west én Tussenstand actieplan 

toegankelijkheid (Stadspartij overweegt motie)

- Raadsvoorstel Bestemming Binnenstad Voorbereidingskrediet Programma van Eisen 

Grote Markt (SP overweegt motie)

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

- Collegebrief  Planning actualisatie programma binnenstad aangepast

3. TOEZEGGINGEN

- Routekaart circulaire economie  

Wethouder Chakor zegt toe:

o als de raad daarom vraagt als vervolg op de routekaart een uitvoeringsagenda te 

maken en voor te leggen aan de raad.

o terug te komen op de vraag van de PvdD of het mogelijk is om precariobelasting in 

te zetten om vegetarische en veganistische restaurants te promoten. 



- Woonvisie   

Wethouder van der Schaaf zegt toe;

o om in het  MJP wonen in december  uitgebreid in te gaan op de effecten van de 

coronacrises op het  woonbeleid.

o te kijken naar gemeenschappelijk ruimten  waar studenten  elkaar kunnen  

ontmoeten

o begin volgdend jaar 2021 een  uitgebreide evaluatie van de verhuurdersvergunning

o komt terug op de vraag of het verbieden van een  groepscontracten juridisch 

mogelijk is.

- Toegankelijkheid  

Wethouder Chakor zegt toe:

o Komt vóór 1 november a.s. met resultaat onderzoek naar meer openbare toiletten 

die breed toegankelijk zijn (dus ook voor ouderen en lichamelijk gehandicapten).

o Koppelt terug over gesprek met SPOT over verdwijnen gratis begeleiderskaarten.

o Komt in nieuw actieplan (Q4 2020) met resultaat onderzoek (i.c.m. media) naar 

mogelijkheden voor ‘Groningse Irma’ (breed inzetbare doventolk)

o Neemt suggestie SP inzake noord-zuid en oost-west geleidestroken door de 

binnenstad mee naar leidraad openbare ruimte

o Komt in nieuw actieplan terug op verzoek om opwaardering en ondersteuning van 

de werkgroep toegankelijkheid.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 

- De planning van een discussie over studentenhuisvesting in september  wordt 

meegenomen naar de agendacommissie. 
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