
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 28 oktober 2020 

 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden:  09.30 – 10.50 Gesprek met Cliëntenraad Groningen 

  11.00 – 12.30 Voortgang aardbevingsdossier 

  13.00 – 14.30 Kap- en herplantbeleid 

15.30 – 16.20 Politiek vragenuur 

16.30 – 17.00 Conformstukken 

17.10 – 18.30 Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 

  20.00 – 21.00 Sport- en beweegvisie 2021+ 

 

Plaats:  Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis 

Tijden: 16.30   Conformstuk 

 16.30 – 17.30 Toekomstige verwerking afvalstromen 

20.00 – 21.00 Onderzoek mogelijkheden in- vs aanbesteden schoonmaakwz. 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 18 november 2020 

Conform: 

- Winkeltijdenverordening 2021 

- Advisering planschade en nadeelcompensatie – aangepaste verordeningen 

- Vaststellen krediet uitvoering eerste fase Kardings Ontzet 

- Tiny Houses Westpark 

- Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2021 en voorbereidingskrediet 2022 

- Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur 2021 gemeente Groningen (AVOI 

2021) 

Conform + motie/amendement: 

-  Cultuurnota ‘kunst en cultuur voor iedereen’ 2021-2024 

Discussie:  

- (vooralsnog) Toekomstige verwerking afvalstromen 

o Er is vooreerst behoefte aan meer informatie / bredere beeldvorming. Raad 

ontvangt rapport KplusV. Verzoek om beeldvormende sessie wordt 

teruggelegd bij agendacommissie . 

- (vooralsnog) Sport- en beweegvisie 2021+ 

o Stadspartij overweegt diverse moties 

o NB Wethouder Jongman komt met nieuwe versie van de visie, waarin de 

passage over ‘Iedereen doet mee’  een prominentere plek krijgt. 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

-  

 

 



 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

Collegebrief Voortgangsrapportage  Versterken en Vernieuwen 

 

 

3. TOEZEGGINGEN 

Cultuurnota ‘kunst en cultuur voor iedereen’ 2021-2024 

Wethouder De Rook 

- Komt voor de raadsvergadering van 18 november a.s. met een voorstel voor een 

mogelijke cofinanciering voor Sound of Music. De wethouder gaat daarvoor ook in 

gesprek met de provincie. 

- Komt voor de raadsvergadering van 18 november a.s. met een voorstel voor een 

mogelijke structurele financiering voor Santelli. Gaat binnen het college breder kijken 

dan alleen cultuur (dit omdat Santelli ook binnen sport, welzijn of jeugd valt). 

- Zal een sessie arrangeren tussen cultuurpijlers en raad. Dit om beelden uit te wisselen. 

- Zal een sessie organiseren om de raad bij te praten over de Corona steunmaatregelen.  

 

Politiek Vragenuur, nav een mondelinge mededeling van wethouder Van der Schaaf over 

Villa B 

Wethouder Van der Schaaf 

- Zoekt uit wat de redenen van stichting Noorderzon waren om geen huurovereenkomst 

voor Villa B aan te gaan en informeert de raad hierover.  

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

 


