
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 november 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Strategie Werklocaties 

Raadsvoorstel - Vaststelling strategie werklocaties 

Bijlage - strategie werklocaties beleidskader

Bijlage 2 - Inspraakrapportage strategie werklocaties

Bijlage 3 - uitvoeringsprogramma strategie werklocaties

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Sander Akkerman – programmamanager / sander.akkerman@groningen.nl /  050 - 3678091

Korte samenvatting:
Op 7 april 2021 bent u geïnformeerd over het voornemen een nieuw beleidskader op te stellen voor 

het ruimtelijk faciliteren van werkgelegenheid: de strategie werklocaties. Op 9 juni 2021 heeft het 

college de concept-strategie werklocaties vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het college heeft 

u hiervan met een mededeling in de dagmail van 10 juni op de hoogte gesteld. De strategie 

werklocaties is na inspraak op onderdelen aangepast. Het college heeft tevens een 

uitvoeringsprogramma werklocaties opgesteld. Deze zal jaarlijks worden bijgesteld als onderdeel van 

het meerjarenprogramma stadsontwikkeling. In het uitvoeringsprogramma zijn zowel activiteiten 

opgenomen die reeds dekking kennen binnen de gemeentebegroting, als ook activiteiten waar op dit 

moment nog geen financiële dekking voor is. Om deze op te kunnen pakken, legt het college u vooraf 

besluitvorming over dekking voor bij de begrotingen vanaf 2023. 

Vermeld op LTA?
X Ja 

Item nr. 

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

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

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/Vaststelling-strategie-werklocaties-1.pdf
mailto:sander.akkerman@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/Bijlage-3-Uitvoeringsprogramma-strategie-werklocaties-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/Bijlage-2-Inspraakrapportage-strategie-werkocaties-1.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/Bijlage-1-Strategie-werklocaties-beleidskader-1.pdf


O discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Het raadsvoorstel zal toegelicht worden en er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Nadere informatie
…
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