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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 09:46
Aan: ZZ-GRIFFIE Raadsadviseurs
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 
Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 20:40 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO160200531095  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Fractie(s): SP, Stadspartij, PvvD 

Leden: Koks, Sijbolts, de Wrede 

Portefeuillehouder(s): Broeksma 

Contactambtenaar: Engels 

Onderwerp (max. 10 woorden) Voortgangsrapportage ARZ 

Doel van de agendering Meningsvorming 

Openbaar of geheim Openbaar 

Aanleiding (max. 100 woorden) 1. de aanpak ring zuid houdt omwonenden, 
verkeersdeelnemers, bestuurders en raadsleden 
bezig 
2. financieel itt de toezegging in juli nog steeds niet 
duidelijk 
3. overlast bewoners de Zaaijer en Buitenhof gaat 
onverminderd door 
4. risico op uitloop planning 
5. zijn er alternatieven? 
6. milieu risico's 

Bespreekpunten (alleen in geval van 
meningsvorming, max. 200 woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. 
het college) gewenst t.a.v. de volgende punten: 
1. Kunnen er acties van uit de raad ondernomen 
worden om RWS te laten bijdragen de verwachte te 
korten? 
2. Moet er onderzoek komen op de zuidelijke ring 
soberder uit te voeren? 
3. Is er (vertrouwens-) aanleiding het contract met 
de aannemer wegens wanprestatie te beëindigen? 
4. Wat moet gedaan worden om de overlast voor 
omwonenden te beperken met name in de 
Buitenhof en De Zaaijer? 
5. Is het tijd voor een raadsonderzoek naar de vraag 
hoe het allemaal zover heeft kunnen komen? 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Voorgestelde wijze van bespreking / 
invulling van de bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

1. insprekers krijgen max. een half uur om hun 
kwesties naar voren te brengen 
2. rond elke vraag een debat. Dus vijf afzonderlijke 
debatten 

Benodigde tijd (naar verwachting) 90 minuten 

Gewenst / voorzien vervolg raadsbespreking met moties rond de vraagpunten 

Graag agenderen voor (...) 15-11-2020 

Vanwege (...) actualiteit van bewonersoverlast en 
financieringskwesties. Voor de volgende (niet 
begrotings-) raad 

 


