
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 6 oktober 2021

Vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 10.00 – 12.00 Werkbezoek Thesinge

11.00 – 12.00 Toekomst Kardinge
13.00 – 14.30 Samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers gericht op MBO
16.30 – 17.20 Zonneparken en zon op daken
17.30 – 19.00 Expertsessie nachtcultuur
20.00 – 21.00 Venstertijden
20.00 – 21.30 Aduarderdiepsterweg incl. inspraak

Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden: 15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college

16.30 – 17.20 Conformstukken
17.30 – 19.00 Gebiedsvisie Westpoort i.c.m. beantwoording vragen Icopal
21.10 – 22.00 Initiatiefvoorstel Houtrook

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 13 oktober 2021

Initiatiefvoorstel
- Aanpak overlast door houtrook

o Initiatiefnemers zullen nog enkele kleine wijzigingen aanbrengen in het dictum 
n.a.v. bespreking en preadvies van het college (bijv. verzoek om kostenraming, 
handhaving on hold)

Conform
- Herinrichting nwe. Boteringestraat
- Kredietaanvraag blaashal
- Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2
- Voorbereidingskrediet herbouw gymzaal De Meet
- Europese aanbesteding nieuw accountantscontract
- Actualisatie grondbeleid
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
- Subsidies voor de arbeidsmarktregio

Discussie

Moties vreemd

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
- Meerjarenonderhoudsprogramma Martiniplaza



2. TOEZEGGINGEN

Westpoort/Icopal
- Middels een collegebrief (medio november) een wordt de raad geïnformeerd over de 

uitkomsten en vertaling van het onderzoek rondom Icopal, een plan van aanpak en de 
mogelijkheden rondom intensivering van het toezicht. Eventueel gevolgd door een 
technische sessie. 

- De bewoners worden in oktober geïnformeerd over de verder procesgang rondom Scheffer/
vd Veen. Een afschrift hiervan gaat naar de raad. 

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  
Wethouder Van der Schaaf

- Provincies Groningen en Drenthe en gemeenten Noordenveld, Westerkwartier en 
Groningen gaan een gezamenlijke gebiedsontwikkeling maken voor het gebied Matsloot – 
Westpoort. Het gaat om een gezamenlijke aanpak over provinciale en gemeentelijke 
grenzen heen.

- De gemeente heeft 11 subsidies voor onderhoud van cultureel erfgoed ontvangen, in totaal 
gaat het om € 650.000 subsidie voor verschillende monumenten in de gemeente.

- Wat betreft de noodopvang van buitenlandse studenten is er op dit moment sprake van 
doorstroming op de noodlocaties, er zijn daar nu in totaal 101 bedden beschikbaar.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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