
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 17 februari 2021 

 

 

Digitale vergaderingen (beeldvormend) 

Tijden:  10.30 – 12.00 Horeca en detailhandel  

  20.00 – 21.30 Dienstverlening aan statushouders  

  20.00 – 21.30 Het Gronings model voor wijk- en dorpsvernieuwing  

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden: 15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college 

 16.30 – 16.50 Conformstukken 

 17.00 – 18.30 Nieuwe opzet begroting 

 

Plaats: zaal Topweer, Provinciehuis  

Tijden: 16.30  Conformstukken 

 16.30 – 18.00 Mobiliteit, verstedelijking en Haagse lobby 

 18.10 – 19.30 Renovatie huurwoningen 

 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 3 maart 2021 

Conform:  

- Aanleg beregeningsinstallatie natuurgrassportvelden 

- Decembercirculaire gemeentefonds 2020 

- Vaststelling Bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 

- Kredietaanvraag Caspomorpark 

Conform + motie: - 

Discussie: - 

Motie vreemd aan de orde van de dag: - 

• GroenLinks overweegt motie over trein naar Zernike 

• SP en PVV overwegen motie n.a.v. discussie over renovatie huurwoningen 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

- 

2. TOEZEGGINGEN 

Toezegging burgemeester Schuiling tijdens vragenuur: 

 

• Brief van staatssecretaris Blokhuis over steunpakket VWS van 200 miljoen 

landelijk voor welzijn voor de jeugd, andere kwetsbare groepen en initiatieven 

voor een gezonde leefstijl zal aan de raad ter beschikking worden gesteld. 

 



 

 

Toezeggingen weth. Van der Schaaf t.a.v. Mobiliteit, verstedelijking en Haagse lobby 

• Zal binnen enkele weken - in aanloop naar de bespreking van de Omgevingsvisie in 

het najaar - in een paar pagina’s op hoofdlijnen de samenhang der dingen en de inzet 

van het college m.b.t. mobiliteit, verstedelijking en economie op papier zetten, ook in 

relatie tot de Noord-Nederlandse verhoudingen. Inclusief tijdtabel, stroomschema, 

digitale bibliotheek en mogelijk de visionaire sessie zoals geopperd door CU. 

• Twee keer per jaar op de agenda de stand van zaken rond deze thema’s in relatie tot 

bijv. de gesprekken met provincie, RGA en het rijk (BO MIRT), waarbij raad ook 

zaken kan meegeven.  

• Westflankstudie wordt rond de zomer in concept verwacht. 

 

Toezegging weth. Van der Schaaf t.a.v. Renovatie huurwoningen 

• Komt in de aanloop naar de bespreking van het ambitiekader prestatieafspraken met 

een terugblik op de in 2018 gemaakte afspraken over de aanpak van 

schimmelwoningen. 

 

Toezegging wethouder De Rook t.a.v. Gronings model voor wijk- en dorpsvernieuwing 

(beeldvormend) 

• Komt rond de zomer met een overzicht van de stand van zaken van de verschillende 

bewonersorganisaties.  

 

3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur 

Mededeling wethouder Bloemhoff over het nationaal plan onderwijs en de bijdrage die de 

gemeente Groningen in 2021 en 2022 ontvangt. Over de inzet van die middelen komt ze 

bij de raad terug.  

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

- 


