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Opheffing tramcommissie.  

 

De raad besluit: 

 

de tramcommissie, bestaande uit de leden R.P. Prummel, J.H. Luhoff, M.T. Gijsbertsen, 

J. Evenhuis en mevr. I.M. Jongman + technisch voorzitter mevr. E. van Lente 

op te heffen. 

 

Op 16 februari 2011 heeft de raad een tramcommissie ingesteld, met als doel de raad met adviezen 

zodanig te ondersteunen dat de raad grip krijgt en houdt op het tramproject vanuit de eigen rol van 

de raad.  

Met het niet doorgaan van de tram in de stad, is deze commissie overbodig geworden.  

Daarom stelt het presidium de raad voor, deze commissie te bedanken voor de inzet en in de 

raadsvergadering van 27 maart 2013 op te heffen.  

De raad besluit: 

 

de tramcommissie bestaande uit de leden R.P. Prummel, J.H. Luhoff, M.T. Gijsbertsen,  

J. Evenhuis en mevr. I.M. Jongman + technisch voorzitter mevr. E. van Lente  

op te heffen.  

 

 

Er is geconstateerd dat de tramcommissie geen nut meer heeft. Deze commissie is op 16 februari 

2011 ingesteld om de raad met adviezen zodanig te ondersteunen dat de raad grip krijgt en houdt op 

het tramproject vanuit de eigen rol van de raad, dus gericht op de wat-vraag: welke effecten wil de 



  

 

raad bereiken met het openbaar vervoer, zowel ten aanzien van effecten als kwaliteit? En welke 

randvoorwaarden stelt de raad ten aanzien van het ontwikkelingsproces?  

De tramcommissie probeerde het politieke debat over de tram met haar adviezen zo goed mogelijk 

te ondersteunen.  

Nu eind vorig najaar een streep getrokken is door de aanleg van de tram, is de tramcommissie 

overbodig geworden.  

 

Opheffing van de tramcommissie. 

 

Volgens de gemeentewet art. 84 kan de raad andere commissies dan raadscommissies en 

bestuurscommissies instellen. De commissie moet ook door de raad weer worden opgeheven.  

 

Aangezien de tram niet wordt aangelegd in Groningen, is de tramcommissie overbodig geworden.  

Voorstel kan rekenen op draagvlak van het presidium. 

 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

 

 

 

 

 

 


