BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 20 januari 2021

Digitale vergaderingen
Tijden:
10.00 – 12.00 Omgevingswet
10.30 – 12.00 Overbrug
16.30 – 17.52 Nieuwe opzet gemeentebegroting
Plaats:
Tijden:

Vergaderzaal 1, Radesingel 6
15.00 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college
16.30 – 17.00 Conformstukken
17.10 – 18.30 Harmonisatie sporttarieven
20.00 – 21.30 Voor een nieuwe organisatiewijze van de jeugdhulp
(initiatiefvoorstel) en De Gezinsverzorger (initiatiefvoorstel)
21.40 – 22.30 Innovatie en initiatieven Schuldhulpverlening

Plaats:
Tijden:

Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis
20.00 – 21.20 Natuurinclusief bouwen (initiatiefvoorstel)
21.30 – 22.30 Friesestraatweg 231 (RV)

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 27 januari 2021
Conform:
-

Gebiedsdifferentiatie logiesbelasting
Herbenoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen januari 2021
Intrekken Verordening onkostenvergoedingen wethouders 2006
Nacalculatie/herziening verkeer en vervoer 2020
Voorkeurstracé doorfietsroute Assen-Groningen (gedeelte Witte Molen – De Punt)
Opheffen geheimhouding 2020

Conform + motie:
-

Friesestraatweg 231

>

SP heeft een motie aangekondigd

Discussie:
-

Initiatiefvoorstel ‘voor een nieuwe organisatiewijze van de jeugdhulp (indiener SP)
Initiatiefvoorstel ‘de gezinsverzorger’ (indieners 100% Groningen, GL, SP, PvdA)
Initiatiefvoorstel ‘Natuurinclusief bouwen’
(Er komt een nieuwe versie, dictum onder 3 wordt aangepast)

Motie vreemd aan de orde van de dag:
SP overweegt een motie over de collegebrief ‘innovatie en initiatieven Schuldhulpverlening’
AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
-

Innovatie en initiatieven Schuldhulpverlening
Harmonisatie sporttarieven

2. TOEZEGGINGEN
Politiek vragenuur
Wethouder Jongman
- Komt met korte terugkoppeling t.a.v. wat en hoe van diervriendelijk beleid m.b.t.
duiven
Harmonisatie Sporttarieven
Wethouder Jongman
- Raad krijgt informatie over opbouw indexatie
Innovatie en initiatieven Schuldhulpverlening
Wethouder Diks:
- Zegt toe de raad te informeren over de bredere toegankelijkheid van de stichting WIJ.
- Zegt toe te bekijken hoe het actieplan loonbeslag binnen de gemeente Groningen
uitgezet kan worden.
- In vervolg op de toezegging om de alle regelingen binnen de gemeente Groningen
integraal te bekijken, zal het college, daar waar mogelijk, ambtshalve de regelingen
toepassen.
- Zegt toe de raad dit jaar twee maal (voor de zomer en aan het eind van het jaar) te
informeren over de stand van zaken met betrekking schuldhulpverlening. Hierin zullen
ook de effecten van de coronacrisis worden meegenomen.
Initiatiefvoorstel ‘Natuurinclusief bouwen’
Wethouder van der Schaaf:
- Komt wat uitgebreider terug op de vraag: “Waarom het project zonthermie in
Dorkwerd niet natuurinclusief wordt?”
Friesestraatweg 231
Wethouder van der Schaaf:
- We zijn in gesprek met de ontwikkelaar over nestkastjes en gevelgroen aan het
gebouw zelf en we zullen u rapporteren wat daar de resultaten van zijn.
3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur
Burgemeester Schuiling
N.a.v. persconferentie inzake coronamaatregelen: Als het parlement akkoord gaat met de
voorgestelde avondklok zal deze a.s. zaterdag of zondag ingaan. Voorbereidingen zijn in
gang gezet. Bedoeling is om vrijdagochtend de regionale maatregelen m.b.t. handhaving
vast te stellen. Er lijkt vrij weinig ruimte voor lokale ontheffingen. Maandag dan in
Veiligheidsberaad overleg over opbrengsten van de eerste dag(en), en uit te zetten lijnen
voor komende tijd. Voorgesteld avondklok duurt i.i.g. tot einde van deze lockdown (9
februari), dan verder bezien. In de loop van volgende week hoopt burgemeester met
nadere informatie te komen over hoe het loopt.

Wethouder Jongman
Openstelling Sportloket: College kan zich voorstellen dat het door corona voor de
sportverenigingen en -accommodaties moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te
knopen. Oproep om zich te melden als er problemen zijn.
Afgebrande gymzaal Haren: Verzoek om voorbereidingskrediet voor herbouw komt
binnen twee maanden naar de raad. M.b.t. vraag hoe het zit met het afsluiten van
verzekering door sportverenigingen: als vereniging zich met verzekeringsvraag bij
klantregisseur meldt, wordt men hierover geïnformeerd; in huurovereenkomst vaak al
vastgelegd dat ze zelf verantwoordelijkheid hebben voor verzekeren van hun
eigendommen, alle huurovereenkomsten worden hierop gecheckt en zo nodig wordt het
alsnog toegevoegd; verder gaat men het in de nieuwsbrieven goed communiceren
4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN
-

Wethouder Diks doet een voorstel richting de raad om, tot aan de besluitvorming in
juni, maandelijks met elkaar in gesprek te gaan over de inkoop jeugdhulp. De
wethouder wil het in deze gesprekken ook hebben over de grondslagen van de
jeugdzorg.

