
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 2 december 2020 

 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden:  09.30 – 12.00 Schuldhulpverlening, stand van zaken en ontwikkelingen 

15.30 – 16.20  Mededelingen college en Politiek vragenuur 

  16.30 – 17.30  Onderzoek (MKBA) schoonmaakwerk gemeente Groningen 

17.40 – 19.00  Harmonisatie cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke 

participatie  

20.00 – 21.20  Herijking kredieten Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad 

en definitief ontwerp Bussen over Oost 

21.30 – 22.30 Evaluatie proef met deelscooters in Groningen 

 

Plaats:  Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis 

Tijden: 16.30 – 17.50 Warmte en Opwekking 

  

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 16 december 2020 

Conform: 

-  Harmonisatie cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke participatie  

 

Conform + motie: 

- Herijking kredieten Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad etc 

o 100% Groningen en CDA overwegen motie over parkeerplaatsen diepenring 

Discussie: 

- Onderzoek (MKBA) schoonmaakwerk gemeente Groningen (Cbrf) 

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

Collegebrief Evaluatie proef met deelscooters in Groningen 

 

3. TOEZEGGINGEN 

Onderzoek (MKBA) schoonmaakwerk gemeente Groningen 

Wethouder Chakor 

- Gaat uitzoeken wat er moet gebeuren als we het wel vóór 1 november 2021 willen 

inbesteden en wat het betekent voor de organisatie en de schoonmakers zelf. Geeft 

tevens aan nog niet te weten wat vóór 16 december a.s. kan worden geleverd. Komt 

terug op hoe dit zal worden gedaan bij de raadsleden.  

 

 

 



 

 

Wethouder Bloemhoff 

- We zullen bekijken hoe we kunnen organiseren dat de schoonmakers dit jaar al een 

kerstpakket krijgen van de gemeente. 

Harmonisatie cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke participatie 

 

Wethouder Diks 

- Draagt er zorg voor dat de selectiecommissie op de hoogte is van het feit dat de 

onafhankelijk voorzitter niet recent in een ander verband betrokken is geweest bij de 

organisatie of in een recent verleden opdrachten heeft gehad van de organisatie, zodat 

niet alleen de politieke onafhankelijkheid is gewaarborgd, maar ook de 

onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie.  

 

Herijking kredieten Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad etc. 

 

Wethouder Van der Schaaf 

- Nog dit jaar bericht over inzet college m.b.t. het ‘niet-commerciële zitten’ op de Grote 

Markt n.a.v. motie daarover 

Wethouder Broeksma 

- Gaat onderzoeken of het (ook i.r.t. OV) mogelijk is om in het hele gebied (diepenring) 

30 km regime in te voeren 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

 

Er wordt in het kader van de evaluatie van besluiten m.b.t. deelscooters in de loop van het 

jaar een technische sessie overwogen, waarin gekeken wordt aan welke knoppen er 

gedraaid kan worden (griffie i.o.m. college) 


