Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 24 november 2021

Betreft
O

Raadsvoorstel

O

Agendaverzoek
O
Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):
Lokaal plan van aanpak 2022 versterkingsopgave gemeente Groningen
Raadsvoorstel: Lokaal-Plan-van-Aanpak-2022-versterkingsopgave-gemeente-Groningen
Bijlagen: Bijlagen raadsvoorstel
Agenderingsverzoek: AgenderingsverzoekWisselwoningen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Andre Westerveld (beleidsmedewerker versterken en vernieuwen), 06 11868455,
andre.westerveld@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het Lokaal Plan van Aanpak 2022 (LPA) beschrijft de versterkingsprojecten in onze gemeente en
prioriteert de adressen die moeten worden versterkt of nog moeten worden onderzocht op
aardbevingsbestendigheid (opname en beoordeling). Dit LPA is een actualisatie van het LPA 2020 en
de voortgangsbrief Lokaal Plan van Aanpak die op 30 juni 2021 door uw raad is vastgesteld. Binnen
de kaders van de versterkingsopgave en van de beschikbare capaciteit voor de hele aardbevingsregio
is het LPA onze opdracht aan de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave, Nationaal
Coördinator Groningen (NCG). Het LPA beschrijft de werkzaamheden en volgorde van de
versterkingsopgave in onze gemeente. NCG is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit plan. De beving van 16 november jongstleden met een magnitude van 3.2 op de
schaal van Richter in Garrelsweer benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is om het versterken van de
gebouwen in onze gemeente voortvarend aan te pakken.

Het volgende besluit ligt voor:
I.

het Lokaal Plan van Aanpak 2022 voor de versterkingsopgave in de gemeente Groningen
vast te stellen;
dit besluit bekend te maken via overheid.nl en in werking te laten treden op 1 januari
2022.

II.

Het agenderingsverzoek heeft betrekking op wisselwoningen in de gemeente Groningen. Aanleiding
is de beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 Rvo van de SP over opnieuw uitstel van sloop/
nieuwbouw in Ten Boer

Vermeld op LTA?
O
O

Ja
2020-149

Deadline?
O

ja, agenderen voor 1 januari 2022 (agenderingsverzoek)

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

discussie

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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.
Specifiek voor het agenderingsverzoek: Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het
college) gewenst t.a.v. de volgende punten - de planning omtrent het realiseren van wisselwoningen
in de hele gemeente Groningen - de hoeveelheid wisselwoningen die nog gerealiseerd moeten
worden
Het raadsvoorstel en agenderingsverzoek worden in dezelfde meningsvormende sessie besproken,
maar als afzonderlijke onderdelen (a en b). Voor beide onderwerpen gezamenlijk is 150 minuten
beschikbaar.
a. Lokaal plan van aanpak versterking, ca. 4 minuten spreektijd per fractie
b. Wisselwoningen, ca. 4 minuten spreektijd per fractie.

