Vergadering veegcommissie
21 maart 2018
Aan de leden van de raad

(050) 367 77 25
8-03-2018

Geachte raadsleden,
Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor de vergadering van een veegcommissie op
woensdag 21 maart om 16.30 uur in de oude raadzaal. Dhr. Van der Meide zal deze
vergadering voorzitten.
Conformstukken:
A3a. Deregulering exploitatievergunning (raadsvoorstel)
In het kader van deregulering en vermindering van administratieve lasten voor horecabedrijven
wilde het college de verplichting om over een exploitatievergunning te moeten beschikken
afschaffen. Echter moest een oplossing gevonden worden voor de in de exploitatievergunning
geïntegreerde terrasvergunning en tevens moest de mogelijkheid van handhavend optreden
blijven. Het college heeft hiervoor oplossingen gevonden die ze per april 2018 wil invoeren.

Bespreekstukken:
B1. Voortgang Martiniplaza (collegebrief)
Het college informeert u over een aantal onderwerpen rondom Martiniplaza. Dit betreft de
afronding van deel 1 van het achterstallig onderhoud, waarover Draaijer+partners een
eindrapportage heeft gemaakt. Ook de jaarrekening 2016 is bijgesloten nu er duidelijkheid is
over de waarde van het pand. Tot slot wordt ingegaan op de kosten van herstelwerkzaamheden
als gevolg van de voorbereidingen van de aanleg zuidelijke ringweg.
Op 21 maart is er om 13.30 uur een werkbezoek gepland aan Martiniplaza, wellicht kunt u daar
opgehaalde informatie inbrengen in deze commissie.
De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 hebben verzocht om bespreking van deze
brief.
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B2. Aanbesteding gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) (collegebrief)
In deze brief gaat het college in op vragen die gesteld zijn tijdens de commissie O&W op
10 januari toen de voortgang van het sociaal domein werd besproken. Met name over de
ontwikkeling en aanbesteding van het GON waren er veel vragen. Daarom is er op 7 maart een
informatiebijeenkomst gehouden waarbij o.a. presentaties zijn gehouden over het GON, over de
ervaringen in Alphen aan den Rijn en over sociaal aanbesteden. Er is afgesproken om een week
later een vervolgsessie te houden, met name over het aanbestedingsrecht, maar ook andere
vragen komen aan bod. Het college heeft beloofd de essentie van de bijeenkomst op 7 maart
samen te vatten in een brief. Deze brief en de informatie uit de bijeenkomst op 14 maart kan
worden meegenomen in de discussie tijdens deze veegcommissie.
De fracties van de ChristenUnie, 100% Groningen, SP, VVD, PvdA en GroenLinks hebben
aangegeven de brief te willen bespreken.
B3. Financiering bed-bad-broodvoorziening 2e kwartaal 2018 (raadsvoorstel).
Het college stelt de raad voor om middelen beschikbaar te stellen voor de bed-badbroodvoorziening voor dakloze vreemdelingen in het 2e kwartaal van 2018 voor een bedrag van
€ 940.000,- . De vergoeding van het Rijk voor de voorziening is per december 2016 stopgezet,
maar het college heeft besloten de huidige voorziening vooralsnog open te houden. De acht
LVV-locaties (Landelijke Vreemdelingenvoorziening) waar in het regeerakkoord over wordt
gesproken zijn nog niet gerealiseerd en de kosten van de huidige voorziening lopen door,
daarom stelt het college voor om het bedrag te onttrekken aan de Algemene Egalisatie Reserve.
De fracties van de VVD, PvdA en Stad en Ommeland hebben aangegeven dit raadsvoorstel te
willen bespreken.
namens de agendacommissie,
Greet Mulder,
raadsadviseur
gemeente Groningen.
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