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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>
Verzonden: donderdag 22 april 2021 15:12
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
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Referentie: GRO161909590064
Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Portefeuillehouder(s):

Van der Schaaf / Jongman

Contactambtenaar:

Marijke Gelling / Alfred Kazemier / Christian van Ginneke

Onderwerp (max. 10
woorden)

Toekomst Kardinge

Doel van de agendering

Beeldvorming

Openbaar of geheim

Openbaar

Aanleiding (max. 100
woorden)

Op 20/4 jl. heeft het college de collegebrief 'verkenning
toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge' vastgesteld. In deze
brief wordt uitgebreid ingegaan op de voorgenomen stappen
die op korte en lange termijn in het kader van de toekomst
Kardinge genomen gaan worden en op welke manier dit
aangevlogen wordt. Gezien de impact en omvang van de
voorgenomen plannen wenst het college de Raad hier nauw bij
aangehaakt te houden. In een recente collegevergadering is een
presentatie gegeven door de betrokken medewerkers waarin
een duidelijk beeld werd neergezet van de kansen en
uitdagingen die hierbij komen kijken. Mede door het
enthousiasmerende karakter van deze presentatie, wil het
college de Raad hier graag deelgenoot van maken. Deze heeft
tevens tot doel om raadsleden (nog) meer gevoel te geven bij
de opgave.

Bespreekpunten (alleen in
geval van meningsvorming,
max. 200 woorden)

N.v.t.

Voorgestelde wijze van
Presentatie + mogelijkheid om vragen te stellen.
bespreking / invulling van de
bijeenkomst (max. 50
woorden)
Benodigde tijd (naar
verwachting)

1 uur

Gewenst / voorzien vervolg

In het najaar wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang.
Naar verwachting eind 2022 volgt vaststelling van de integrale
gebiedsvisie, keuze voorkeursvariant en ontwikkelstrategie.

Graag agenderen voor (...)
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Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Vanwege (...)

Aangezien er geen besluit van de Raad wordt gevraagd, is er
geen harde deadline. Indien de Raad er voor kiest om de brief te
agenderen, is het raadzaam om de beeldvormende sessie daar
voorafgaand aan plaats te laten vinden.
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