
 

 

BESLUITENLIJST COMBI-RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN  

 

Datum:  17 juni 2020 

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

  deels Topweer Provinciehuis / deels digitaal. 

Tijden:  13.00-14.00 uur / rekeningcommissies 13.00-15.40 uur / 16.30 – 18.30 uur /  

20.15 – 22.30 uur 

 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 24 juni  2020 

Conform:  

- x 

Motie: 

- x  

Discussie: 

- Gemeenterekening 2019 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

o Zorgen bewoners Isebrandtsheerd over gemeentelijke bouwplannen (Ingekomen brief 

Bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd + bespreekpunten SP en 100% Groningen)  

 

3. TOEZEGGINGEN 

Zorgen bewoners Isebrandtsheerd over gemeentelijke bouwplannen (Ingekomen brief 

Bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd + bespreekpunten SP en 100% Groningen) 

Wethouder Van der Schaaf zegt toe: 

o De raad de mogelijkheid te geven door middel van een collegebrief om nog iets te 

vinden van de te verstrekken omgevingsvergunning. 

 

Gemeenterekening 2019, programma 1 t/m 6, m.u.v. evenementen.  

Wethouder Diks: 

o Eventuele uitbreiding van de Stadjerspas wordt meegenomen als onderdeel van het te 

ontwikkelen armoedebeleid in 2021.  

o Komt terug op de vraag van de SP over hoeveel van de 1094 mensen die in 

beschermingsbewind zitten hier via het gemeentelijk bewind zitten of particulier.  



 

 

o Komt na de zomer met het uitvoeringsplan ‘Geweld hoort nergens thuis’. 

o Ambitie gezondste gemeente van Nederland: college is bezig met preventieoverleg 

met alle partners en komt hier in het najaar op terug.  

o Zal nazoeken hoe het staat met het aantal meldingen van huiselijk geweld en (gebrek 

aan) capaciteit van het crisismeldpunt en komt hier schriftelijk op terug.  

Wethouder Broeksma 

o Gaat zich ervoor  inspannen dat er in de begroting van 2021 bij de paragraaf 

duurzaamheid geschikte indicatoren komen die de raad ook echt kan gebruiken om bij 

de rekening het college te kunnen controleren. 

 

Gemeenterekening 2019: programma’s 10 t/m 14, de overige paragrafen en de jaarrekening 

Burgemeester Schuiling: 

o Komt  terug op de bezuiniging bij de politie in relatie tot huiselijk geweld en de 

huisverboden. 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

- Wethouder De Rook stelt voor om alle gestelde vragen m.b.t. de gevolgen van de 

corona-crisis op het beleid, te beantwoorden bij het Voorjaarsdebat. De raadsleden 

gaan hiermee akkoord.  

- Wethouder Bloemhoff biedt de raad een beeldvormende sessie aan over Passend 

Onderwijs in het najaar. De raadsleden stemmen hiermee in.  


