
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 4 november 2020 

 

BEGROTINGSCOMMISSIES 

 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden:  09.30 – 12.20 Programma’s: 

1. Werk en inkomen 

2. Economie en werkgelegenheid 

3. Onderwijs 

4. Welzijn, gezondheid en zorg 

5. Sport en bewegen 

6. Cultuur (excl. evenementen)   

  15.30 – 16.30 Politiek vragenuur    

16.30 – 19.00 Programma’s: 

6.  Cultuur (onderdeel evenementen) 

7.  Verkeer 

8.  Wonen 

9.  Kwaliteit van de leefomgeving 

Paragraaf 2: duurzaamheid 

Paragraaf 7: grondbeleid 

1a. Herijking Stedelijk Investeringsfonds  

20.00 – 22.30 Programma’s: 

10. Veiligheid i.c.m. Veiligheidsmonitor 2020-2  

(collegebrief 21/10-2020) 

11-14/paragrafen 1, 3-6, 8, 9 + financieel beeld 

1a. Belastingtarieven 2021 

Tarievenonderzoek begroting 2021 

1b. Harmonisatie Marktverordening 2021 en Verordening  

      marktgelden 2021 

1c. Reactie op motie logiesbelastingen (differentiatie naar 

      overnachtingsprijsklasse) 

1d. Voortgangsrapportage (VGR)II 

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2020 VGR I 

1e. Septembercirculaire gemeentefonds 2020 

 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 11 november 2020 

 

Conform: 

-  

Conform + motie/amendement: 



 

 

-   

 

Discussie:  

-   

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

 

 

 

3. TOEZEGGINGEN 

Toezegging wethouder Jongman bij politiek vragenuur 4 november 
 

Nav een vraag van de SP-fractie over bewoners van complex op Ciboga-terrein die 

rolstoelafhankelijk zijn en die deel van de vergoeding voor woonkosten dreigen kwijt te raken 

door veranderende regelgeving, zegt wethouder Jongman toe dat het college hier 

onverminderd aandacht voor blijft houden en ernaar streeft om er met alle partijen uit te 

komen. 

 

Wethouder De Rook:  

- Zal de raad binnen nu en 2 weken een brief sturen met informatie over de steun die de 

gemeente geeft aan de detailhandel en horeca.  

- Komt binnen nu en twee weken met een brief over de data betreffende het 

normenkader. 

- Komt met een technische uitleg over de leges in het kader van de harmonisatie. 

 

Wethouder Bloemhoff: 

- Komt 1e kw. 2021 terug op de motie van het CDA over de uitbreiding laptopregeling 

voor groep 7 en 8. Hierbij wordt meegenomen, de berekening bij doortrekking naar 

een minimuminkomen van 130%. 

- Komt terug op de ventilatieproblematiek bij scholen.  

- Komt terug op het plan ter ondersteuning van de buurthuizen. 

 

Wethouder Diks:   

- Stuurt de raad binnen 3 weken een stuk ter voorbereiding op de beeldvormende sessie 

over schuldhulpverlening op 2 december.  

- Zal de raad eind van het jaar een voorstel sturen hoe om te gaan met alle bestaande 

regelingen in het armoedebeleid. Hierin wordt de meerkostenregeling meegenomen.  

- Zal intern bekijken wat er gedaan kan worden voor het voorleesproject wat bij 

Humanitas dreigt te verdwijnen.  



 

 

- Zal de raad voor de begrotingsbehandeling informeren wat de gemeente doet voor de 

pleegzorg.  

- Geeft de raad inzicht in hetgeen de gemeente gaat organiseren in de kerstperiode om 

eenzaamheid tegen te gaan, met name voor jongeren.  

 

Burgemeester Schuiling 

 

- Komt met een voorstel betreffende cameratoezicht. Wil graag met de raad hierover 

van gedachten wisselen. Gaat om het kunnen volgen van betogers of een evenement 

en de veiligheid van de mensen die betrokken bij de evenementen, maar ook de 

mensen die belast zijn met de toezicht.  

 

- Komt met een alternatief voor de viering van Oud&Nieuw. Roept ook de raad op met 

voorstellen te komen. 

 

- Wil met de raad in gesprek over het vraagstuk hoe we groepen mensen kunnen 

bereiken die gevoelig zijn voor het wantrouwen, ongenoegen ervaren, zich miskend 

voelen (naar aanleiding van nieuws, sociale media). Misschien met behulp van de 

RUG. 

 

Wethouder van der Schaaf:   

- Komt met een Leidraad Openbare ruimte begin volgend jaar 

Wethouder Broeksma:   

- Komt terug met de oplossing voor minder validen aanvullend op het WMO vervoer in 

de loop van 2021 

- Komt terug op de tussendoelstellingen voor 2023 in de brief over monitor CO2 in het 

eerste kwartaal van 2021 

 

Wethouder Chakor:   

- Komt terug op de door de VVD ingediende motie m.b.t. Diftar in Haren in het eerste 

kwartaal van 2021 

 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

Wethouder Bloemhoff biedt de raad een beeldvormende sessie aan om nader inzicht te 

geven wat de gemeente voor statushouders doet. De raadscommissie stemt hiermee in.  

 

 


