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PM 2014-245 B&V Parkeerplan Korrewegwijk voorstel de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014
PM 2014-246 B&V Parkeerplan Oosterparkwijk voorstel de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014
PM 2014-247 B&V Parkeerplan De Hoogte voorstel de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014

PM 2014-248 B&V Situatie Noorderplantsoen
v. Keulen

Afspraak cie. 8-10-14, om hier apart een keer over 
te spreken

PM 2014-223 B&V Afvalbeheerplan 2015
voorstel v. Keulen

wethouder kondigt in LTA-gesprek sept. 
procesvoorstel aan

PM 2014-224 B&V

Wethouder beziet of er voor De Wijert soortgelijke maatregelen 
mogelijk zijn als voor Helpman ('gereedschapskist' van ir. Blom), 
om negatieve effecten te verzachten

brief de Rook

toezegging cie.juni 2014

PM 2014-128 B&V

wethouder zal commissie op de hoogte houden m.b.t. 
ontwikkelingen evt. afsluiting Herebrug voor verkeer (commissie 
wenst hierover t.z.t. met wethouder te spreken, m.n. 
ChristenUnie) in het kader van de HOV-maatregelen de Rook toezegging B&V 22-1-2014

PM 2014-117 B&V

na verloop van tijd (bijv. een jaar) zal gekeken worden of de in de 
verordening openbaar vaarwater opgenomen definitie van 
'verwaarloosd schip' voldoende duidelijkheid biedt om mee te 
kunnen werken

n.v.t.
v. der 

Schaaf
toezegging B&V 11-12-13

PM 2012-2 B&V

Zodra er verder nagedacht wordt over auto-ontsluiting over 
Oosterhamrikkade of busbaan wordt suggestie 'afsluitbare dam' 
meegenomen in afweging in het kader van de HOV-maatregelen 
en Oosterhamrikzone pm de Rook Toezegging 21-09-2012

PM 2013-304 B&V Kabelbaan / Fly-over de Rook afhankelijk van aanlevering door stichting Fly-over

PM 2014-155 B&V

College kijkt of er maatregelen te nemen zijn om de 
geluidsoverlast aan de Parkweg terug te dringen in het kader van 
de HOV-maatregelen de Rook toezegging in raad 28/5/14

PM 2014-204 B&V
gesprekken met Dierenambulance en Dierenbescherming gericht 
op oplossing problemen bij Dierenambulance Gijsbertsen toezegging voorjaarsdebat juni 2014

2e kw 14 2014-142 B&V
Voor de zomer komt er een digitaal paneel reizigersinformatie 
(DRIS) op het busstation bij het Hoofdstation brief de Rook

 (wethouder meldt in cie. 8/10/14 dat het langer 

gaat duren, is technisch niet zo snel te regelen)

5-nov-14 2014-156 B&V
De herinrichting van de Vechtstraat wordt uitgevoerd, college zal 
dekking zoeken voor tekort de Rook bij begroting, voorstel: afvoeren.

19-nov-14 2014-272 B&V informatie over duurzaamheidsmaatregelen Forum Gijsbertsen zie cbrf. 2-10-14, voorstel: afvoeren.
19-nov-14 2014-61 B&V Resultaat afwegingen m.b.t. zonnepanelen Stadhuis brief Gijsbertsen zie motiebrief 10/10/14
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19-nov-14 2014-249 B&V Info over uitstel vernieuwing Herewegviaduct brief de Rook nu op agenda, voorstel: afvoeren

19-nov-14 2014-250 B&V
Zuidelijke Ringweg: schema wanneer de raad welke informatie 
krijgt en wanneer de raad aan zet is brief de Rook nu op agenda, voorstel: afvoeren

19-nov-14 2014-216 B&V
Besluitvorming over inrichtingsplannen kan later dan over 
tracébesluit, komt nog apart bij raad terug (rond jaarwisseling)

voorstel de Rook
nu op agenda, voorstel: afvoeren

19-nov-14 2014-201 B&V
realisatieovereenkomst Aanpak Ring Zuid (wensen en 
bedenkingen) 

brief de Rook
nu op agenda, voorstel: afvoeren

19-nov-14 2014-215 B&V Reactie op initiatiefvoorstel Graffitikunst (CU) brief v. Keulen zie cbrf. 7-11-14, voorstel: afvoeren
19-nov-14 2014-59 B&V Uitkomsten onderzoek n.a.v. motie Weesfietsen brief v. Keulen zie motiebrief 4-6-14

19-nov-14 2014-203 B&V
bij motie Openbare Bankjes wordt ook (verworpen) motie 
Bankjes Stadspark meegenomen 

v. Keulen
zie collegebrief 29-10-14, voorstel: afvoeren

19-nov-14 2014-160 B&V
in begroting 2015 worden doelen en telwijzen verkeer (bijv. aantal 
busreizigers) explicieter gemaakt de Rook voorstel: afvoeren

19-nov-14 2014-193 B&V
discussienotitie/oriënterende bespreking 
duurzaamheidsprogramma voorstel Gijsbertsen nu op agenda, voorstel: afvoeren

19-nov-14 2013-247 B&V Rapport over ecologische effecten van verruiging brief Gijsbertsen
Zie collegebrief "verruiging" 
14-2-13

19-nov-14 2014-99 B&V Evaluatie Ecologie brief Gijsbertsen
 opm.: uitstel tot 4e kwartaal gemeld in cie. 11-6-14, 
(i.c.m. 2013-247)

10-dec-14 2014-251 B&V Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer voorstel de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014

10-dec-14 2014-202 B&V
verzoek bij NS en ProRail om Station Noord om te dopen in 
Noorderstation de Rook toezegging voorjaarsdebat juni 2014

10-dec-14 2014-217 B&V Evaluatie loslooproute Noorderplantsoen brief v. Keulen aangekondigd in LTA-overleg sept.

10-dec-14 2014-195 B&V wensen en bedenkingen locatieprofielen evenementenbeleid 
brief v. Keulen

aangekondigd in collegebrief ‘conceptnota 
strategisch evenementenbeleid’ 16 juli 2014

10-dec-14 2014-36 B&V
Info over uitkomsten oriëntatie- en haalbaarheidsonderzoek n.a.v. 
motie zelfbeheer groen in wijken brief Gijsbertsen zie motiebrief 10/10/14

10-dec-14 2014-198 B&V Informatie over onderzoek n.a.v. motie Creatief met fietsvlakken brief de Rook zie cbrf. 7-11-14, voorstel: afvoeren

1e kw 15 2014-252 B&V Fietsstrategie voorstel de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014
1e kw 15 2014-253 B&V Afronding Card-Only (nacalculatie) voorstel de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014

1e kw 15 2014-254
B&V/
R&W

Spoorzone: realisatiebesluit fietstunnel + bustunnel + spoor lay-
out

voorstel de Rook
n.a.v. LTA-overleg oktober 2014

1e kw 15 2014-157 B&V

Voordat overgegaan wordt tot een bussluis in de Bloemsingel zal 
de huidige situatie (opheffing knip) worden geëvalueerd. 
onderdeel HOV-maatregelen / UMCG-knoop de Rook toezegging 14/05/14
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1e kw 15 2014-134 B&V
OTB Extra Spoorlijn Groningen Leeuwarden (incl. 

Paterswoldsewegtunnel) de Rook aangekondigd in B&V 12/2/14
1e kw 15 2014-194 B&V Vaststelling herijking duurzaamheidsprogramma voorstel Gijsbertsen n.a.v. LTA gesprek

jan. 2015 2014-164 B&V
Onderzoeksrapportage Parkeerbedrijf, bezien of beleid moet 
worden bijgesteld 

de Rook
toezegging in collegebrief ‘afhandeling 
rekeningcommissies’ 27/5/14

jan. 2015 2014-219 B&V Beleid openbare verlichting voorstel v. Keulen Aangekondigd in LTA-overleg sept.

feb. 2015 2014-200 B&V Evaluatie beleid inzake kosten ophalen grof vuil brief v. Keulen
zie collegebrief afhandeling moties voorjaarsdebat 
9/7/14

2e kw 15 2014-255 B&V Dienstregeling 2016 OV-hoofdlijnen brief de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014
2e kw 15 2014-256 B&V Voorkeursvariant Gerrit Krolbrug voorstel de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014
2e kw 15 2014-257 B&V Info over aanpak n.a.v. motie luchtkwaliteit ARZ brief de Rook n.a.v. LTA-overleg oktober 2014

1-mei-15 2014-161 B&V
Vanaf rekening 2014 wordt duidelijker in tekst aangegeven of een 
project al gerealiseerd is of dat uitvoering nog moet starten de Rook

toezegging in collegebrief ‘afhandeling 
rekeningcommissies’ 27/5/14
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