
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 25 november 2020 

 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden:  15.30 – 16.20  Mededelingen college en Politiek vragenuur 

  16.30 – 17.30  Onderzoek rekenkamer naar onderhoud Vensterscholen 

17.40 – 19.00  Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs + 

Onderwijsagenda gemeente Groningen 2020+ 

20.00 – 21.20  Uitgangspunten harmonisatie beleidsregels APVG Vellen van 

houtopstand (wensen en bedenkingen) 

21.30 – 22.30 Co-investeringsfonds Sport voorstellen en vervanging 

lichtmasten 2021 

 

Plaats:  Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis 

Tijden: 10.00 – 11.30 Stapelingsonderzoek / doorbraakproject / accelaratie WIJ 

 16.30 – 17.50 Woningruimteverdeling en prestatieafspraken / ambitiekader 

 18.00 – 19.00 Voortgang mobiliteitsvisie 

 20.00 – 21.20 Evaluatie democratische vernieuwing (beeldvormend) 

 21.30 – 22.30 Evaluatie democratische vernieuwing (meningsvormend) 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 16 november 2020 

Conform: 

- Onderzoek rekenkamer naar onderhoud Vensterscholen 

Conform + motie: 

-  Co-investeringsfonds sport voorstellen en vervanging lichtmasten 2021 

o Het 2e voorstel (17/11) wordt doorgeleid naar de raad i.p.v. het 1e (3/11) 

o CDA en VVD overwegen motie m.b.t. het kader van het fonds 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

Collegebrief Voortgang Mobiliteitsvisie 

Collegebrief Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs 

Collegebrief Onderwijsagenda gemeente Groningen 2020+ 

Collegebrief Uitgangspunten harmonisatie Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand 

 

3. TOEZEGGINGEN 

Voortgang mobiliteitsvisie 

Wethouder Broeksma 

- Wil in de mobiliteitsvisie aandacht geven aan de suggestie van de Fietsersbond – 30 

kilometerwegen met een vrij liggend fietspad voor de kwetsbare deelnemer. 

- Neemt de suggestie mee om een integraal plan aan het Rijk te presenteren. 



 

 

Rekenkamerrapport Vensterscholen 

Wethouder Bloemhof 

- Zal de raad informeren over het vervolg van de verduurzamingsopgave van de 

schoolgebouwen (in beeld brengen maatregelen en kosten); raad ontvangt t.z.t. plan 

van aanpak. 

 

Beleidsregels Vellen van een houtopstand 

Wethouder Chakor 

- Komt in Q2 2021 terug op de stand van zaken m.b.t. aanbevelingen van de 

Rekenkamer, en betrekt daarbij ook de vergunningverlening 

- Komt in Q4 2021 met een evaluatie van de nu besproken beleidsregels 

 

Co-investeringsfonds sport 

Wethouder Jongman 

- Komt met antwoord op vraag PvdA hoe sportverenigingen worden ondersteund met 

advies m.b.t. verzekeringen bijv. voor brand 

- Komt t.z.t. met een update t.a.v. de afgebrande sporthal in Haren 

- Gaat op zoek naar extra geld t.b.v. kunstgrasveld Esserberg en informeert de raad t.z.t. 

over de uitkomsten 

 

Evaluatie democratische vernieuwing 

Wethouder De Rook 

- Een voorstel van het college voor een agenda democratische vernieuwings agenda 

2020-2022 zal in ieder geval bevatten / uitgaan van: 
1. Maatwerk per wijk/ buurt / dorp om mensen te betrekken en zeggenschap te geven over 

hun leefomgeving 

2. Betrokkenheid van inwoners wordt vormgegeven op basis van representativiteit en 

inclusiviteit 

3. Realisatiekracht is een wezenlijk onderdeel van ieder initiatief 

4. Een collectief moet ook lerend vermogen hebben, dat geldt voor vertegenwoordigingen 

van bewoners EN ook voor de gemeentelijke organisatie en politiek 

5. Gebiedsteams zijn erg wezenlijk in deze ontwikkeling en tegelijkertijd wordt een open en 

communicatieve houding van iedere ambtenaar verwacht (die met inwoners in contact is 

6. We gaan niet alleen verder met wijken maar ook met de dorpen die nu bij gemeente 

Groningen horen. Met respect voor wat er al is en goed functioneert en zonder de intentie 

dat nu anders te gaan doen 

7. We moeten (ook) over structuur praten. Niet te veel maar genoeg om iedereen in het 

proces te laten weten wat zijn rol en plaats in het geheel is. Dan zijn verwachtingen helder 

en dat is heel belangrijk voor een succesvolle ervaring voor alle betrokkenen 

8. Snelheid in handelen is een grote uitdaging voor de gemeentelijke organisatie. Wat we 

afspreken in contact met bewoners(collectieven) moet zo snel als kan worden gedaan. 

Oftewel ook de gemeente moet beschikken over realisatiekracht. 

9. De communicatie is een continue aandachtspunt en ook wil de gemeente 

bewonerscollectieven daar in ondersteunen richting de buurt / wijk / dorpsbewoners 

10. De raad roept op tot snelheid, en het college zegt dat toe, zonder in te willen boeten op 

zorgvuldigheid 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

 


