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Cbrf. prestatieafspraken
2017 22-11-16 Stavaza Cbrf
volgt ; meegenomen met
energie omgevings-plannen,
maart 2018; voor de rest
R&W LTA overleg 28-3-'19
Planning juni' 19

verzoekt het college:

201425

6 D66, PvdA Gebiedsgerichte
Verduurzaming
en GL

1. op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor de gebiedsgerichte
verduurzaming van woningen;
2. de raad zo snel mogelijk te informeren over wanneer dit plan van aanpak kan
worden verwacht.

R&W

201639

7

in samenwerking met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars, bezitters en investeerders te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een pilot samen wonen te starten voor specifiek deze
doelgroepen (verschillende jongeren zoals; studenten, startrers en statushouders).

R&W/ Cbrf. 9-11-2016 in gesprek
O&W met meerdere kansrijke

201714

5

D66, VVD, Diepenring met mooie Niet alleen voor te sorteren op een algemeen verbod op kamerverhuur, maar in de volle breedte te
onderzoeken hoe verwaarsloosde schepen (zowel kamerverhuur als de overige schepen) gericht uit de
S&S, PvdA, schepen
gracht gehaald kunnen worden en dit voor te leggen aan de raad.
CDA,
Stadspartij

201715

5

CU, D66,
S&S, SP,
CDA, GL

20183

1

SP, S&S, De groene revolutie
PvdD, D66, van Groningen
Stadspartij

PvdD, S&S, Samen wonen
GL, D66,
PvdA

Meer ligplaatsen in
Groningen

In groen is verzoek aan griffie

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

Voorjaarsdebat

Van der
Schaaf

motie

Voorjaarsnota 2016 Van der Schaaf

projecten, Cbrf. verwacht
okt.17 Cbrf verwacht okt '18
staat op LTA Planning cie.
mei'19 bij Meerjaren
Programma Wonen RV 18-42019 Voorstel: op
afgehandeld zetten

R&W

rv op LTA voor dec'17 (Rv 611-2017) Watervisie LTA
maart '2018 Cbrf. 18-1-2018
en Cbrf. 15-2-2018; Planning
cie.sept '19 bij stukken
watervisie

motie

de Watervisie

Van der Schaaf

Los van de voorgestelde uitbreiding in de overwegingen "wonen op het water volgens de verkenning
mogelijk is op (wel Hoendiep-Hoogkerk (6 stuks in 2018), Eemskanaal / Kop van Oost (8 stuks in 20192020), Meerstad (10-15 stuks 2021-2025), Suikerfabriek (15-20 stuks 2021-2028)";
de volgende voorbeelden alsnog te verkennen inclusief andere mogelijkheden tot uitbreiding:
* als reservelocatie Reitdiep alleen langs de laagbouw wordt geopperd terwijl langs de hoogbouw ook
een optie is;
* Brailleweg afvalt i.v.m. geluidhinder waar vlakbij en verderop langs de Julianaweg wel ligplaatsen zijn
* het oude Winschoterdiep nabij Euroborg en de Linie ook mogelijkheden kennen.
en de raad hierover te informeren.

R&W

Watervisie LTA maart '2018,
Cbrf. 15-2-2018, vervolg
juni 2018 LTA overleg 28-3'19 Planning cie. sept '19 bij
stukken watervisie

motie

de Watervisie

Van der Schaaf

1. de voor- en nadelen, kosten en opbrengsten van de mogelijkheid om als gemeente zelf zonnepanelen
op daken van huurwoningen in corporatief bezit te plaatsen;
2. de mogelijkheden te onderzoeken om het bezit van de zonnepanelen, nadat zij zichzelf hebben
terugverdiend, over te dragen aan de woningbouwcorporaties;
3. voorgaande zo snel als mogelijk aan de raad ter bespreking voor te leggen.

R&W/ Cbrf 25-7-2018 Biedingen
B&V corporaties Planning in juni

motie

Prestatie-afspraken
Uitvoeringsprogramma 2018

v.der Schaaf
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R&W

Mededeling in cie. juni.
Eerst overleg met WSC en
doorlopen proefproces Plan
van aanpak cie. mei '19

R&W

R&W

verzoekt het college:

20187

2

D66, PvdA, Vrijhaven
GL, VVD Noorderhaven

201810

3

PvdA,
CDA, D66,
GL, SP,
CU, VVD

201832

6

1. bij de ontwikkeling van de eigen locaties voldoende ruimte te maken voor de bouw van sociale huur,
PvdA, GL, Toepassing van de
middenhuur en betaalbare koopwoningen;
VVD, SP, gemengd bouwen toets
2. in kaart te brengen welke instrumenten (bijvoorbeeld planologische en bestuurlijke) beschikbaar zijn
D66, S&S, bij nieuwbouw
om marktpartijen uit te dragen en zonodig bij te sturen;
100%
3. hiervoor uitgangspunten te ontwikkelen -de gemengd bouwen toets- en dit aan de raad voor te

1. inventarisatie en het handhavingsplan aan raad en bewoners voor te leggen alvorens eventueel te
gaan herschikken;
2. maatwerk te gaan leveren bij eventuele herschikking door rekening te houden met de omstandigheden
per schip;
3. bewoners die de Noorderhaven moeten verlaten daarvoor ruim de tijd te geven en desgewenst hulp
bieden bij het zoeken naar alternatieve ligplaatsen.

1. een Routekaart op te stellen met daarin plannen voor extra plekken voor wonen op het water om zo
Routekaart voor
tenminste 550 plekken
te komen tot het aantal van 550 plaatsen binnen de stad Groningen. Waarbij zowel aandacht is voor
voor wonen op het
locaties met enkele plekken voor wonen op het water als een groter gebaar op dit gebied,
water
bijvoorbeeld op het voormalig Suikerunie-terrein;
2. hierbij een onderzoek te doen naar woonwensen op het water;
3. deze Routekaart te doen toekomen aan de raad vóór 1 juni 2018.

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

Aanpak
Noorderhaven

v. der Schaaf

Mededeling in cie. juni. De
routekaart komt z.s.m. na de
zomer Planning cie. sept '19
bij stukken watervisie

motie

Stand van zaken
Watervisie

v. der Schaaf

LTA overleg 28-3-'19
Planning cie. dec'19 bij
meerjaren programma wonen
2020-2023 of woonvisie 1e
kw.2020

motie

Actieplan sociale
huur

v. der
Schaaf

motie

Plan-ontwikkeling
Festivallocatie
Reitdiephaven

Broeksma

motie

Wijkvernieuwing en
de ongedeelde stad

van der
Schaaf

leggen bij het volgende meerjarenprogramma Wonen.

201834

6

201850

10

D66, CU,
GL, VVD

Doorstroming Reitdiep 1. parallel aan alle andere ontwikkelingen en procedures nu direct over te gaan tot inventarisatie van
alle redelijkerwijs mogelijke verkeersoplossingen ter plaatse;
2. dit traject tot verbetering en verandering samen met omwonenden, de commissie Verkeer en
Veiligheid Reitdiep en andere belanghebbenden op te pakken;
3. hierbij geen enkele oplossingsrichting uit te sluiten en de resultaten van deze verkenning zo snel als
mogelijk is, aan de raad voor te leggen.

PvdA, SP, Borgen zekerheid en
VVD, GL, zeggenschap bij
wijkvernieuwing
100%

In groen is verzoek aan griffie

1. het sociaal plan wijkvernieuwing te evalueren en waar nodig in actualiseren en in gesprek te gaan
met de raad over de rechten van huurders in het proces van de wijkvernieuwing;
2. op wijkniveau in gesprek te gaan met bewoners over het proces van bewonersparticipatie in de
wijkvernieuwing, hierover afspraken te maken met de bewoners en deze vast te leggen;
3. hierover in gesprek te gaan met de raad;
4. de uiteindelijke resultaten te rapporteren aan de raad.
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B&V/R
&W

R&W

LTA overleg 28-3-'19
Planning 3e kw.'19

25-4-2019
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verzoekt het college:

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

201853

10

D66, PvdA, Goede en betaalbare
GL, VVD, noodopvang
CU, SP,
S&S

voor de start van het academisch jaar in september 2019 de beschikbaarheid van noodopvanglocaties
(huisvesting internationale studenten) voor tenminste 750 personen te organiseren, voor in ieder geval de
tweede helft van augustus tot begin november.

R&W

LTA overleg 28-3-'19 info.
vóór de zomer

motie

Huisvesting
internationale
studenten

van der
Schaaf

201855

10

GL, PvdA, Short stay of het kan
ook anders
SP

1. om te onderzoeken of er alternatieven voor short stay contracten zijn en in welke mate er behoefte
is aan verhuur van kamers voor een kort verblijf of alternatieven daarvan;
2. daarbij in mee te nemen wat een short stay beleid zou kunnen zijn en hoe de positie van de huurder
in short stay voorzieningen te versterken;
3. de raad vóór 1 maart te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.

R&W/ Voortgang Collegebrief
W&I 12-3-2019 LTA overleg 28-

motie

Huisvesting
internationale
studenten

van der
Schaaf

201856

10

1. een Steunpunt huren op te zetten;
2. woningbouwcorporaties en belangenorganisaties op te roepen om mee te denken en te financiëren.

R&W

Voortgang Collegebrief
12-3-2019 LTA overleg 283-'19 vervolg planning 3e
kw.'19 en 1e kw '20.

Initiatiefvo Initiatiefvoorstellen
orstel

van der
Schaaf

201902

2

1. zich tot het uiterste in te spannen om een oplossing te vinden waar bewoners en ontwikkelaars
mee akkoord kunnen gaan;
2. de raad voor 10 april 2019 een tussenstand te geven van de ontwikkelingen en eventuele
vorderingen van de mediation.

R&W

tussenstand mondeling
medegedeeld

motie

Pythagorascomplex

van der
Schaaf

PvdA

Steunpunt Huren

SP, CDA, Pythagorascomplex
VVD, D66,
Stad en
Ommeland,
PvdD,
100%,
S&S, GL,
CU, PVV,
PvdA

In groen is verzoek aan griffie
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3-'19 Planning voor 4e
kw. op LTA

25-4-2019

