
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 6 januari 2021 

 

 

Digitale vergaderingen 

Tijden:  09.30 – 10.15 Meerjarenprogramma’s plenaire start 

10.15 – 12.00 Meerjarenprogramma’s leefkwaliteit, ruimtelijke economie en 

energie 

10.15 – 12.00 Meerjarenprogramma’s Verkeer & Vervoer en Wonen 

13.00 – 14.00 Passend onderwijs 

20.00 – 21.30 Ontwerp structuurvisie en bestemmingsplan De Suikerzijde 

deelgebied noord en aanvulling MER De Suikerzijde 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden: 15.00 – 16.30 Mededeling college en politiek vragenuur (+ toelichting op 

vaccinatiebeleid door dhr. J. Rietveld van de GGD)  

16.30 – 18.00 Programma van Eisen en voorbereidingskrediet inrichtingsplan 

Grote Markt 

20.00 – 21.30 Uitvoeringsplan Groen 

 

Plaats:  Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis 

Tijden: 16.30 – 18.00 Tijdelijke aanhuur extra locaties Iederz 

  

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 27 januari 2021 

Conform: 

- Tijdelijke aanhuur extra locaties Iederz 

Conform + motie: 

nvt 

Discussie: 

- Programma van Eisen en voorbereidingskrediet inrichtingsplan Grote Markt 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

- PvdA overweegt motie over stimulering voorlichting van kinderen op basisscholen 

m.b.t. groen 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

Collegebrief ‘Ontwikkeling maatschappelijke opvang’ 

Collegebrief ‘Uitvoeringsplan Groen’ 

 



 

 

2. TOEZEGGINGEN 

Tijdelijke aanhuur extra locaties Iederz 

Wethouder Bloemhoff 

- Mocht Niemeijer besluiten om de sluiting van de locatie in Groningen met 1-2 jaar uit 

te stellen wil het college bekijken of zij opnieuw de overeenkomst met Niemeijer kan 

aangaan voor wat betreft personeel van Iederz. Voorwaarde is wel dat het college 

tijdig op de hoogte is van dit besluit. 

 

Uitvoeringsplan Groen 

Wethouder Chakor 

- komt schriftelijk terug op de vragen van PvdD inzake landbouw, verpachten van 

gronden, stikstof, droogte. Zal tevens min. 1x per jaar rapporteren over gemeentelijke 

overleggen met natuurorganisaties zoals IVN en NMF. 

- Zal over ongeveer een jaar terugkoppelen over het monitoren van het onderhoud t.a.v. 

het extra toegevoegde groen. 

 

Programma van Eisen en voorbereidingskrediet inrichtingsplan Grote Markt 

Wethouder Van Der Schaaf 

- Laat onderzoeken of er met de verplaatsing van de kiosk ook een goed toegankelijk 

openbaar toilet gerealiseerd kan worden.  

 

3. MEDEDELING tijdens vragenuur 

Wethouder Van Der Schaaf heeft een mededeling gedaan over de parkeersituatie aan de 

Friesestraatweg bij de Woldringlocatie en de maatregelen die de gemeente daar heeft 

genomen.  

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

   

 

 

 


