
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 9 december 2020 

 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden:  09.30 – 11.00 Verkeersmodellen 

  15.30 – 16.20 Mededelingen college en politiek vragenuur 

  16.30 – 17.30 Conformstukken 

  17.40 – 19.00 Kredietaanvraag Kermisexploitantenterrein 

  20.00 – 21.20 Aanbesteding warmtestad t.b.v. wijkvernieuwing Selwerd 

  21.30 – 22.30 Parkeermaatregelen Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord 

 

Plaats:  Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis 

Tijden: 20.00 – 21.00 Ontwikkeling maatschappelijke opvang 

  

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 16 december 2020 

Conform: 

- Kredietaanvraag Kermisexploitantenterrein 

- Deelname experiment centrale stemopneming Tweede Kamer verkiezingen 2021 

- Herontwikkeling locatie St. Jansstraat herhuisvesting VRIJDAG.  

- Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021 

- Aankoop tijdelijke huisvesting onderwijs Meerstad 

- Wijzigingen steunpakket COVID-19 cultuur 2020 

- Nacalculatie IKC Borgman Ebbinge 

- Krediet bushaltes Ring Zuid en indexering Papiermolentunnel 

- Verordening adviesstructuur voor het sociaal domein gemeente Groningen 

Stadadviseert  

- Verzamelbesluit 3 herindeling 

- Harmonisatie afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2021 

- Resultaat Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014 – 2020 

- Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2020 

- Bestemmingsplan Veegplan 2019 aanvulling 

- Voorbereidingskrediet herinrichting Rode Weeshuisstraat  

- Bouwverordening 2021 

- Harmonisatie welstandsbeleid  

- Aanvullende kredietaanvraag inpassingskosten Ten Boer  

- Aanbesteding Warmtestad tbv wijkvernieuwing Selwerd 

- Parkeermaatregelen Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord 

Conform + motie: 

- Verordening individuele studietoeslag participatiewet 2020  

- Reclamenota 2021 



 

 

 

Discussie: 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

- Nav collegebrief stand van zaken Warmtestad 2020 kondigt de PVV een motie vreemd 

aan .  

 

2. AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

Collegebrief ‘Ontwikkeling maatschappelijke opvang’ 

 

3. TOEZEGGINGEN 

Ontwikkeling maatschappelijke opvang 

Wethouder Jongman 

 

- Komt terug op de vraag van GroenLinks met betrekking tot de vraag over de 

feedback-teams (hoe worden deze teams samengesteld en wanneer zijn de teams 

operatief). 

- Komt terug op de vraag van de SP met betrekking tot het bedrag van de werkers. 

- Komt in Q4 2020 met de tussenstand van de projecten. 

- Komt voor de zomer 2021 met een tussenstand met betrekking tot de projecten. 

 

Voorbereidingskrediet Rode Weeshuisstraat 

Wethouder Van der Schaaf: 

zal met betrekking tot de participatie zijn best doen om zoveel mogelijk omwonenden en 

ondernemers te betrekken bij het gesprek over de herinrichting van de Rode Weeshuisstraat.   

 

 

4. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur 

Wethouder Van der Schaaf 

- Er is een pamflet van de Groninger woningcorporaties en huurdersorganisaties als 

protest tegen de verhuurdersheffing aangeboden aan de Tweede Kamer en de minister. 

Daarmee is invulling gegeven aan de motie die de raad vlak voor de zomer heeft 

aangenomen.   

 

Wethouder De Rook 

- Deelt mee dat de bedrijvenvereniging Haren is opgericht en de deelname aan het 

Fonds Ondernemend Groningen 

- Deelt mee dat de harmonisatie Markt en Standplaatsen in het college is behandeld, met 

daarin ook de standplaatstarieven in Haren (n.a.v. eerdere vragen). 

 

5. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

Met betrekking tot het Kredietaanvraag Kermisexploitantenterrein doet wethouder van der      



 

 

Schaaf het aanbod, zodra er kan worden begonnen met de sanering van het terrein om daar 

dan een bezoek aan te brengen.  

Naar aanleiding van het raadsvoorstel harmonisatie welstandsbeleid lijkt het wethouder 

Van der Schaaf, in reactie op een suggestie van de Stadspartij, buitengewoon verstandig 

om een discussie met de raad te hebben over het welstandsbeleid in de gemeente.   

 

 

 

6. MEDEDELINGEN GEDAAN TIJDENS VRAGENUUR 2 DECEMBER (had u nog 

tegoed): 

- wethouder De Rook doet mededeling over in de pers genoemde sluiting van de fabriek 

van BAT Niemeijer in de stad en het aanbod van de gemeente te overleggen over de 

mogelijkheden van het vinden van werk voor de huidige werknemers (incl. de mensen 

van Iederz) elders.  

- Wethouder  Van der Schaaf doet mededeling over stand van zaken over het REOS-

rapport over de toekomst van Groningen waarbij 45 mensen zijn geïnterviewd over dit 

onderwerp. De resultaten van de gesprekken zijn te vinden op een speciale website: 

www.aannoordnederland.nl   

- Wethouder Van der Schaaf doet mededeling over Groningen als gezondste stad, zoals 

uit onderzoek van Arcadis naar voren is gekomen. Rapport zal naar de raad worden 

toegezonden.  

- Wethouder Van der Schaaf doet mededeling over Herijking visie Stadspark, het proces 

verloopt volgens planning. Ruwe versie van de herijking wordt nu met de 

klankbordgroep besproken, reacties worden verwerkt en dat document gaat de 

inspraak in. In januari/februari komt document naar de raad toe ter bespreking.    

 

http://www.aannoordnederland.nl/

