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BESLUITENLIJST  

RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER 

 

Datum:  15 mei 2013 

Plaats:  Oude Raadzaal  

Tijd:   16.45 – 19.45 uur 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD 

 

• Raadsvoorstel Wijziging legesverordening voor het heffen van leges voor de aanvraag van 

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

o Conform naar raad 29 mei a.s. 

• Raadsvoorstel Parkeerverordening autodelen en autodate 

o Conform naar raad 29 mei a.s. 

• Raadsvoorstel Aankoop Eikenlaan 206 en 230 

o Conform naar raad 29 mei a.s. 

• Raadsvoorstel Toegankelijke bushaltes fase IV 

o Conform naar raad 29 mei a.s. 

• Raadsvoorstel Aanleg fietspad De Verbetering 

o Conform naar raad 29 mei a.s. 

• Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet organisatie Groningen Bereikbaar! 

o Conform naar raad 29 mei a.s. 

• Raadsvoorstel Beter Benutten – Fietsparkeren 

o Als 1-minuutinterventie naar raad 29 mei a.s. 

o Student en Stad overweegt motie m.b.t. sociëteiten 

• Collegebrieven Ontwerpbegroting 2014 OV-bureau en Hoofdlijnen tarieven en dienstregeling 

2014 

o Als 1-minuutinterventie naar raad 29 mei a.s. 

o Stadspartij overweegt motie over toevoeging lijn Ulgersmaborg 

 

2. TOEZEGGINGEN  

 

• Wethouder Van Keulen 

o Uiterlijk volgende week info over situatie Stoker en Brander 

o Raad zal tzt worden geïnformeerd over verkoop panden Eikenlaan (aan wie en voor 

hoeveel) 

o Komt volgende vergadering terug op vraag PvdA inzake Wouter van Doeverenplein 

o Komt terug op vragen Stadspartij inzake OV-chipkaart: hoe moet duurder uitgevallen 

exploitatie worden opgevangen, en moeten er niet meer oplaadpunten komen (bv. 

Infocentrum) 

• Wethouder Seton  

o Komt voor de behandeling van de Voorjaarsbrief met nieuw stuk inzake begraafplaats 

Noorddijk 

o Rapport draagvlakonderzoek pilot loslooproute Noorderplantsoen wordt half juni 

verwacht 

3. LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN 

 

• Besluitenlijst vorige vergadering 

o Resultaten Suikerunie-onderzoek restwarmte deze maand verwacht 

o Tijdpad voortgang energieprogramma komt volgende week 

• LTA/IM 

o LTA-brief wethouder Van Keulen kan verwerkt in LTA 

o Strategische visie groene grondstoffen / biomassa is onderweg 

o Info over Parkeerplan Oosterpark / Korrewegwijk > volgende vergadering 
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o Evaluatie Damsterdiepgarage / risicoafbakening parkeergarages is onderweg 

o Bevindingen aula Selwerderhof > juni 

o Informatie waterhuishouding Oosterpark > onderweg 

o Raadsbehandelplannen volgende maand 

• Ingekomen stukken 

o GroenLinks verzoekt agendering Notitie Schoon en Duurzaam Vervoer en levert 

bespreekpunten 

4. VERSLAG(EN) 

• Verslag 10 april conform vastgesteld 

5. VERGADERINGEN, WERKBEZOEKEN E.D. 

 

• 12 juni Generale repetitie i.k.v. Entente Florale, commissie uitgenodigd 

6. AFSPRAKEN / overige besluiten 

 

• Geen wensen en bedenkingen bij Ontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 

• Geen wensen en bedenkingen bij Locatiekeuze Helperzoomtunnel 

• Commissie akkoord met stoppen pilot vandalismebestendige abri’s 


