
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 21 oktober 2020

Betreft 
O Agendaverzoek van de raad 

Titel en datum van het stuk (+ link):
Skeave huse

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Claudia Versloot (projectleider)of  André Plijter

Samenvatting:
Recentelijk is ervaring op gedaan met de gang van zaken van een woonvoorziening voor "kwetsbare 

personen" aan de Barkmolenstraat.

In de media hebben omwonenden reeds luidkeels hun zorgen kenbaar gemaakt zowel over de 

inhoud van het plan als de wijze waarop het college hen daarmee geconfronteerd heeft.

Om een herhaling van een clash tussen gemeente en omwonenden/andere betrokken te voorkomen. 

wil de SP fractie hen horen wat de reactie is op dit collegevoorstel, gevolgde en te volgen procedure. 

Van collega fracties wat hun wensen en bedenkingen zijn zodat het college in de nadere uitwerking 

volgens de leidraad daar rekening mee kan houden.

Er is afgesproken in de agendacommissie om met name ook te onderzoeken in hoeverre 

de Leidraad ‘Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 2.0’ Groningen ook daadwerkelijk 

wordt toegepast en deze bij de uitnodiging ook aan alle betrokkenen toe te sturen.

Hiervoor zullen worden uitgenodigd:

- Twee  contactpersonen namens de direct Omwonenden

- Dorpsbelangen Harkstede

- Bewonersvereniging Kooilaan/Hoofdlaan

- Belangenvereniging MEER-dorpen 

- Ondernemersgroep Harkstede-Scharmer

- De vertegenwoordiger van de betrokken zorginstellingen, iemand van WerkPro

- Iemand van woningbouwvereniging Lefier

- Iemand van de projectgroep

        



Vermeld op LTA?
O nee

Deadline 
Het wordt nu geagendeerd voor 4 november om 20.00 uur

Doel van de activiteit
Beeldvormend

-  gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden

-  een eerste reactie van andere fracties

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

Beeldvormend

De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.
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