
 

 

1 

 

 

Gecombineerde raadscommissie  

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

       Groningen, 26-02-2020  

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering gecombineerde raadscommissie op 11 maart 2020 

Tijd:   16.30 uur 

Plaats:  Radesingel 6, Vergaderzaal 1 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, dhr. H. Sietsma, nodig ik u uit voor de vergadering van de 

gecombineerde raadscommissie op woensdag 11 maart a.s. om 16.30 uur in vergaderzaal 1 aan 

de Radesingel.  

 

A3 Conformstukken 

a. (wensen en bedenkingen) Voornemen opstellen beleid digitale reclame (collegebrief). 

Het huidige reclamebeleid uit 2016 biedt onvoldoende handvatten om alle aanvragen voor 

digitale reclame te beoordelen. Bovendien geldt het huidige beleid alleen op het 

grondgebied van de oude gemeente Groningen. Het college stelt voor om een aantal 

uitgangspunten te hanteren in nieuw te vormen beleid. Met deze brief vraag het college de 

raad om eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen in het proces om te komen 

tot een beleidsregel voor digitale reclame-uitingen.  

b. Vaststelling krediet UT Delfiahaven Hoogkerk (raadsvoorstel). 

Het college verzoekt de raad om een krediet van € 395.000,- beschikbaar te stellen voor 

de realisatie van de UT Delfiahaven te Hoogkerk. Hier worden zes extra ligplaatsen 

gecreëerd op initiatief van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk. Met de realisatie van 

de haven komen er verblijfsplekken aan het water en een open ruimte met zitplekken. Op 

de ligplaats presenteren de schepen en schippers het verhaal van het schip.  

c. Financiering bouw Historisch Museum fase 1 (raadsvoorstel). 

Het nieuwe Historisch museum (Museum aan de A) wordt een museum en een historische 

ontmoetingsplek die als missie heeft om inwoners en bezoekers van Groningen te verbinden 

met de geschiedenis van Groningen.  Er worden verhalen van Groningen en Groningers 

verteld, door en voor een breed publiek. De raad heeft in 2017 binnen de reserve Stedelijk 

Investeringsfonds 2 miljoen beschikbaar gesteld en het college vraagt de raad nu om voor 

fase 1 van de realisatie van dit museum € 825.000,- ter beschikking te stellen.  

 

Inhoudelijke stukken: 

B1. Krediet Villa B (raadsvoorstel). 

In het kader van herontwikkeling van het Ebbingekwartier is Villa B (ooit kantoor van de 

voormalige Gasfabriek) strategisch aangekocht. In het realisatiebesluit voor de Kunstwerf heeft het 

college aangegeven een nieuwe invulling voor het pand te zoeken en stelt voor om het gebouw in 

oude luister te herstellen en een culturele bestemming te geven. Beoogde bewoners zijn 3 

instellingen uit de cultuurnota die kampen met huisvestingsproblematiek en inhoudelijk aansluiten 

bij de omgeving van Kunstwerf en Machinefabriek. Het college vraagt via dit raadsvoorstel een 

krediet voor herstel en opwaardering van Villa B met compensatie vanuit cultuurnotamiddelen.  

Het raadsvoorstel is geagendeerd op verzoek van CDA, VVD en ChristenUnie.  
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B2. Stand van zaken harmonisatie sociaal culturele accommodaties (collegebrief). 

Naar aanleiding van de discussie in de raadscommissie op 9 oktober 2019 over het nieuw te 

ontwikkelen beleid voor sociaal culturele accommodaties heeft het college toegezegd de raad te 

informeren over de inspraakbijeenkomsten. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met 

koepelorganisaties, gebiedsteams en de dorpshuizen van de voormalige gemeenten Ten Boer en 

Haren, Stichting WIJ en GON-partijen. In deze brief informeert het college u over de uitkomsten 

van deze gesprekken die invloed hebben op het te doorlopen proces. Verder schetst het college de 

aanpak voor de komende tijd en voor de middellange termijn. 

Deze brief is geagendeerd op verzoek van Stadspartij, VVD, SP en GroenLinks.  

 

B3. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 (raadsvoorstel).  

Samen met de schoolbesturen is dit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) geschreven omdat 

schoolgebouwen gemiddeld ouder zijn dan 40 jaar en niet in alle gevallen meer bijdragen aan goed 

onderwijs. In het IHP is beschreven hoe de gemeente en de schoolbesturen samen de kwaliteit van 

scholen de komende 20 jaar willen verbeteren. Naar verwachting ligt er een investeringsopgave 

van ca. 400 miljoen. Er wordt een langjarig inzicht gegeven in de nodige maatregelen. Hierbij zijn 

naast de technische aspecten ook de beleefde gebruikskwaliteit en de sociaal maatschappelijke 

opgaven in de wijk meegewogen voor het bepalen van de prioriteit. Aan de raad wordt gevraagd 

het IHP vast te stellen en een voorbereidingskrediet van 2 miljoen beschikbaar te stellen.  

Het raadsvoorstel is geagendeerd op verzoek van Student&Stad, Stadspartij, PvdA, VVD, 

ChristenUnie en SP.  

 

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


