
Voorbereidingsmemo

Meningsvormend

De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van de meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit (in de meeste gevallen) met het oog 

op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen nog politieke vragen aan elkaar of aan 

het college, en geven ze vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of 

voorgestelde lijn. De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de 

volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 september 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vaststellen lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen 2020 (1 september 2020)

Vaststellen-lokaal-programmaplan-Nationaal-Programma-Groningen-2020 

Korte samenvatting:
In april jl heeft de raad wensen en bedenkingen meegegeven bij het concept programmaplan. Naar 

aanleiding daarvan heeft het college nog de nodige aanpassingen gedaan. Vervolgens is het plan ter 

beoordeling aangeboden aan de beoordelingscommissie van het NPG. N.a.v. hun aanmerkingen zijn 

ook nog weer een aantal aanpassingen gedaan. Uiteindelijk heeft het bestuur van het NPG het plan 

nu goedgekeurd. Het is nu aan de raad om het definitief vast te stellen.

Vermeld op LTA?
O Ja 

O item nr 2019-237

Deadline?
O nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststellen-lokaal-programmaplan-Nationaal-Programma-Groningen-2020


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie: ook al is de inhoudelijke discussie al in april geweest en moet die niet nog 

eens over gedaan worden, het is wel aan de raad om nu te beoordelen of de wensen en bedenkingen 

van april voldoende zijn gehonoreerd (bijlage 3); ook de wijzigingen n.a.v. de opmerkingen van de 

beoordelingscommissie (bijlage 4) moeten wel even door de raad bekeken worden; bovendien is het 

NPG als zodanig een te politiek gevoelig dossier om bij hamerslag over te besluiten.

Voorgeschiedenis
Raadsbespreking concept-programmaplan: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/22-april/20:00 > punt 7a

Verslag: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/27-mei/21:00/

Vaststelling-verslagen-31-maart-en-22-april/2020-04-22-20-00-Gemeenteraad.pdf 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De fracties geven hun mening over de wijze waarop het college de wensen en bedenkingen van de 

raad heeft verdisconteerd, alsmede over de andere aangebrachte wijzigingen, én over het 

uiteindelijke resultaat. Doel is om te bezien of het programmaplan nu conform kan worden 

vastgesteld in de raad, of dat er toch nog amendementen (of moties) tegemoet kunnen worden 

gezien.

Nadere informatie
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/ 

https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/27-mei/21:00/Vaststelling-verslagen-31-maart-en-22-april/2020-04-22-20-00-Gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/27-mei/21:00/Vaststelling-verslagen-31-maart-en-22-april/2020-04-22-20-00-Gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/22-april/20:00
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