
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 2 september 2020 

 

Datum:  2 september 2020 

Plaats:   deels Vergaderzaal 1, Radesingel 6 / deels digitaal  

  deels Topweer Provinciehuis / deels digitaal. 

Tijden:  14.30-15.20 Burgeragendering ‘voor 14’  

16.30-17.00 Conformstukken  

17.10-18.00 Toekomst evenemententerrein Drafbaan 

18.10-19.00 Beter Benutten (capaciteitsonderzoek sportaccommodaties) + 

Klanttevredenheidsonderzoeken gymzalen en sport 050 

21.00-22.30 Herijking afval- en grondstoffenbeleid 

21.30-22.30 Jaarverslag Ombudsman 2019 + jaarverslag klachten 2019 en 

reactie college. 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 9 september 2020 

Conform:  

• Actualisatie krediet Groninger Spoorzone Rv,1-7-2020 

• Bebouwde kom Wet Natuurbescherming  RV,1-7-2020 

• Erfgoedverordening 2020  RV,1-7-2020 

• Kredietaanvraag t.b.v. laadinfrastructuur gemeentelijk wagenpark RV,3-6-2020 

• Reitdiepzone kredietaanvraag aanpak Friesestraatweg  RV,1-7-2020 

• Reitdiepzone kredietaanvraag en vaststelling Grex Friesestraatweg 181  RV,1-7-2020 

Discussie:  

o Toekomst evenemententerrein Drafbaan (raadsvoorstel). SP kondigt een tweetal 

moties aan. 

o Herijking afval- en grondstoffenbeleid (raadsvoorstel). Er komt gewijzigd voorstel 

waarin verwerkt meerderstandpunt m.b.t. grofvuil (niet gratis ophalen) en 

kwijtschelding (van 5 naar 3 jaar). Keuze tussen Diftar of Vast tarief nog niet 

duidelijk. Nog verdere informatie en discussie nodig, o.a. over mogelijkheden van 

(gedeeltelijk hanteren van) Diftar op gewicht. Er worden meerdere amendementen en 

moties verwacht. 

Motie vreemd:   

o N.a.v. collegebrieven Beter Benutten en Klanttevredenheidsonderzoek 

gymzalen/sport050, kondigen CDA en PvdA een motie aan.  

o N.a.v. burgeragendering Voor14, kondigen o.a. PvdA en SP motie aan 



 

 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

o  Jaarverslag Ombudsman 2019 + jaarverslag klachten 2019 en reactie college 

jaarverslag Ombudsman 

o IEA en concept-regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden (NB 

geen wensen en bedenkingen) 

 

3. TOEZEGGINGEN 

o Wethouder Chakor (m.b.t. Drafbaan) 

- Zal de raad cijfers aanleveren om de economische spin-off van grote 

evenementen voor de stad aan te tonen.  

 

o Wethouder Jongman (m.b.t. Beter Benutten) 

- Komt terug op individuele capaciteitsproblemen bij verenigingen. 

 

o Burgemeester Schuiling (m.b.t. Jaarverslag Ombudsman + jaarverslag klachten 2019 

en reactie van college op het jaarverslag Ombudsman) 

- Zal de raad informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de 

uitspraak van de Raad van State en hoe de gemeente Groningen deze uitspraak 

verwerkt.  

 

o Wethouder Jongman (nav vraag politiek vragenuur, vraag van PvdD)  

- zoekt uit hoe intern de juridische afweging wordt gemaakt bij het verlenen van 

een vergunning voor een geitenhouderij binnen de gemeentegrenzen.   

 

OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

n.v.t.  

 


