
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 21 oktober 2020 

 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden:  10.00 – 12.00 HRM Sessie 

15.30 – 16.20 Politiek vragenuur 

16.30 – 17.30 Wabo afwijkingsprocedure m.b.v. categorieënlijst vvgb 

omgevingsvergunning Van Ketwich Verschuurlaan te Groningen 

  17.40 – 19.00 Koersdocument visie inkoop jeugdhulp gemeente Groningen 

  21.10 – 22.30 2e fase verkenning nieuw muziekcentrum 

 

Plaats:  Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis 

Tijden: 13.00 – 14.15 Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl / Groninger Bruggen 

16.30 – 17.30 Situatie met betrekking tot lichtmasten op sportparken 

17.40 – 19.00 Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei-augustus 2020  

20.00 – 21.30 Arbeidsmarkt(beleid) en scholing 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 18 november 2020 

 

Conform: 

-  

Conform + motie/amendement: 

-  2e fase verkenning nieuw muziekcentrum (meerdere partijen overwegen moties) 

 

Discussie:  

-   

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

- (mogelijk één of meer moties:) Aanpak ring zuid (SP e.a.) 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

 

Collegebrief Lichtmasten bij sportparken 

Collegebrief Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid 

Wabo afwijkingsprocedure m.b.v. categorieënlijst vvgb omgevingsvergunning Van Ketwich 

Verschuurlaan te Groningen 

Koersdocument visie inkoop jeugdhulp gemeente Groningen 

 



 

 

 

 

 

3. TOEZEGGINGEN 

 

Groninger bruggen 

Wethouder Broeksma komt met nadere informatie over gegevens RWS t.a.v. brugopeningen 

en soorten schepen; komt tevens met brief n.a.v. Bestuurlijk Overleg 6 november over 

bruggen. 

Lichtmasten op sportparken 

Wethouder Jongman zal de raad op de hoogte stellen van de juridische check m.b.t. eventuele 

aansprakelijkheid leverancier led-lampen. 

Aanpak Ring Zuid 

Wethouder Broeksma zal de uitkomst m.b.t. het afwegen van verschillende belangen (m.n. 

roeiers Gyas/Hunze) t.a.v. faunapassage Ketwich Verschuur brug met de raad delen 

 

Wabo afwijkingsprocedure m.b.v. categorieënlijst vvgb omgevingsvergunning Van Ketwich 

Verschuurlaan te Groningen 

Wethouder van der Schaaf zegt toe: 

- Een beeldvormende sessie te organiseren voor de raad over de meerdere 

ontwikkelingen aan de zuidkant van de stad en hoe deze zich verhouden tot de 

planologische kaders. 

- Er wordt uitstel verleend tot 4 november voor het indienen van de zienswijze voor 

omwonenden en in de reactie hierop zullen ook de punten van de raad worden 

verwerkt.  

- Er komt een nieuwe hoogbouwnota in Q1 of Q2 2021. 

Koersdocument visie inkoop jeugdhulp gemeente Groningen 

Wethouder Diks zegt toe dat er een gesprek met de raad komt in februari 2021 met o.a. de 

analyse van de voor- en nadelen van de verschillende keuzes die voorliggen. 

 

HRM-sessie 

- Over ongeveer twee weken zal er een brief aan de raad worden gestuurd over 

diversiteit. 



 

 

- De gemeentesecretaris kijkt of er beleid is rondom functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. Indien dit er is zal dit aan de raad gestuurd worden. 

- In het voorjaar 2021 zal er een nieuwe HRM-sessie gepland worden waar de o.a. de 

missie / visie van de gemeente Groningen besproken zal worden. 

 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

De raadswerkgroep Jeugdzorg gaat een vervolgbijeenkomst over de inkoop Jeugdhulp 

organiseren in de maand januari 2021.  

GroenLinks en 100% Groningen komen met een initiatiefvoorstel m.b.t. jeugdzorg. 


