
 

 

BESLUITENLIJST COMBI-RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN  

 

Datum:  10 juni 2020 

Plaats:   deels Vergaderzaal 1, Radesingel 6 / deels digitaal /  

  deels Topweer Provinciehuis / deels digitaal. 

Tijden:  13.00-13.45 uur / 14.15-15.10 uur / 16.00 – 16.45 uur / 17.00 – 18.00 / 18.15 – 

19.00 uur / 20.00 – 21.00/ 21.15- 22.15 

 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 24 juni  2020 

Conform:  

- Vervolg toegankelijke haltes.  

- Gymzaal Molukkenstraat tijdelijke voorziening en voorbereidingskrediet.  

- Uitvoerings- en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Suikerzijde. 

- Kwaliteitsimpuls fietsparkeren hoofdstation. 

- Vaststellen verordening fietsparkeren Groningen. 

- Verklaring vangnetuitkering BUIG. 

-   

Motie: 

- Motie Praten als Brugman (collegebrief) > motie overwogen door Stadspartij 

(afhankelijk van inhoud toegezegde brief wethouder) 

- Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads) 

GL en de Stadspartij overwegen een motie 

- Vaststelling aanbestedingsstukken en grondexploitatie Alo locatie 

PvdD, SP en de VVD overwegen een motie 

Discussie:  

- Initiatiefvoorstel ‘0=genoeg’ van SP en PvdD. 

 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

o ARCG ontwerpbegroting (collegebrief, zienswijze).  

o OV-bureau ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2021 (collegebrief, zienswijze). 

o Converteerbare hybride lening Enexis 2020 (collegebrief, wensen en bedenkingen). 

o Jaarstukken Groninger Archieven (collegebrief, wensen en bedenkingen).  



 

 

o Windverkenning verdiepend onderzoek (collegebrief) 

o Update meerjarenplan Sport en Bewegen (collegebrief) 

o Ontwerpbegroting 2021 Noordelijk Belastingkantoor (collegebrief, zienswijze) 

 

 

3. TOEZEGGINGEN 

Conformstukken 

Wethouder Broeksma zegt toe: 

o Dat de notitie over gratis openbaar vervoer nog voor de zomer in het college ligt, en 

komt daarna naar de raad. 

Vragenuur 

Wethouder Van der Schaaf zegt toe: 

o Dat er een brief komt met de leerervaringen t.a.v. participatie tijdens de coronaperiode 

Praten als Brugman 

Wethouder Broeksma zegt toe: 

o Dat er nog vóór de raad van 24 juni een aanvullende brief komt waarin 

- nogmaals duidelijk wordt gemaakt waarom de voorkeursvariant Gerrit 

Krolbrug uit 2016 niet meer maakbaar is 

- het vervolgproces helder wordt geschetst, inclusief de rol van de raad en de 

participatiegroep 

     Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads) 

      Wethouder van der Schaaf zegt toe: 

o dat nestkasten zullen worden gerealiseerd 

o te bekijken samen met de ontwikkelaar of er meer bomen of groen mogelijk is onder 

meer i.v.m. de lichtuitstraling bijv. langs de kade evt. ook met inzet van eigen 

middelen. 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

- Akkoord met de in de brief over Praten als Brugman voorgestelde organisatie van een 

digitaal werkbezoek met Rijkswaterstaat, op voorwaarde dat dit openbaar te volgen is. 


