
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 7 oktober 2020

Betreft 
O Agendaverzoek vanuit de Raad

Er hebben drie partijen om bespreking gevraagd; GL, Stadspartij en PvdD

Alle drie hebben ze bespreekpunten aangeleverd, die u vindt onder dit agendapunt.

Titel en datum van het stuk (+ link):
Wabo afwijkingsprocedure m.b.v. categorieënlist vvgb omgevingsvergunning Van Ketwich 

Verschuurlaan te Groningen…

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Neemt u bij technische vragen contact op met Herman ter Meulen of Chris Woldhuis 

De telefoonnummers en mailadressen staan vermeld in de mail die u heeft ontvangen op 

maandag 14 september 2020 12:40 uur.

Korte samenvatting:
U ontvangt zoals afgesproken de aanvragen voor een omgevingsvergunning waarvoor een verklaring 

van geen bedenkingen nodig is separaat van de dagmail. U heeft besloten af te zien van het verlenen 

van een verklaring doordat u in de raadsvergadering van 26 juni 2019 een categorieënlijst heeft 

vastgesteld. Conform de gemaakte afspraak ontvangt u de aanvraag voor het bouwen van een 

appartementencomplex met wooneenheden voor senioren, voorzien van een parkeerkelder, een 

(wijk)restaurant en (zorg)voorzieningen aan de Van Ketwich Verschuurlaan op de hoek met de 

Queridolaan. Het ontwerpbesluit van deze aanvraag ligt met ingang van 3 september 2020 

gedurende zes weken ter inzage.

Vanuit het college vindt u 4 bijlagen.

Vermeld op LTA?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

o Besluitvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, in verband met het feit dat voor  3 partijen dit nadere bespreking vraagt.



Voorgeschiedenis
U heeft besloten af te zien van het verlenen van een verklaring doordat u in de raadsvergadering van 

26 juni 2019 een categorieënlijst heeft vastgesteld.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Ter keuze:

Meningsvormend

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

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit 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 politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven 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. 
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