
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag  8 december 2021

Plaats: Digitaal
Tijden:

 16.30 – 17.50 Team Jeugd en Gezin in WIJ (SAMEN.) (beeldvormend)

Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden:

 18.00 – 19.00 Regiovisie Jeugd regio Groningen (inspraak)
 20.00 – 21.10 Vaststelling strategie werklocaties (meningsvormend)
 21.20 – 22.30 Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en 

binnensport (meningsvormend)

Plaats: Provinciehuis, zaal Topweer
Tijden:

 16.30 – 17.50 Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 181 + Ontwerp structuurvisie 
en MER Reitdiepzone (meningsvormend)

 18.00 – 19.00 Vaststelling inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt / Vaststelling 
detailhandels- en horecabeleid (Ruimte voor Retail) (inspraak)

 20.00 – 21.10 Mobiliteitsvisie Groningen goed op weg (inspraak)
 21.20 – 22.30 Proces Masterplan Meerstad 1.1 (meningsvormend)

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 22 december 2021

Conform
 Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 181
 Vaststelling strategie werklocaties
 Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en binnensport 

(IABB)

Discussie

Motie vreemd

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
- Ontwerp Structuurvisie en MER Reitdiepzone
- Proces Masterplan Meerstad 1.1

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Benjamins bij vaststelling strategie werklocaties

 Komt terug op de handhaving van de energielabels op d kantoorgebouwen. 

Wethouder Jongman bij IABB
 Zegt toe om de suggesties rondom ontmoetingsruimten mee nemen in de komende 

plannen.

Wethouder van der Schaaf bij Friesestraatweg/Reitdiep



 Komt terug op de ontwikkeling sociale huur in de gehele stad (woningbouwproductie 2021 
en vooruitblik 2022).

 Komt in algemene zin terug op de gronduitgifte en arrest wat hierover is geweest.
Wethouder Jongman bij vragen vragenuur over nachtopvang

 Zegt toe dat de nachtopvang voor daklozen open gaat bij voorspelling van 
gevoelstemperatuur van 0 graden. 

Wethouder Jongman bij vragen vragenuur over nachtopvang:
 deelt evaluatie aangepaste aanpak nachtopvang met de raad. 

Wethouder Chakor bij vragen vragenuur over lage waterstand Sterrebos: 
 Brengt de raad schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de monitoring van de lage 

waterstand in het Sterrebos en de eventuele acties die hieruit voortvloeien. 

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

Wethouder Van der Schaaf over 
- Toegekende rijkssubsidie van 180.000 euro voor nieuwe woningbouwprojecten 

(Suikerzijde en Stadshavens) en stand van zaken lopende (kansrijke) aanvragen.
Wethouder Jongman over

- Stand van zaken realisatie MTB skillspark in Meerstad (start werkzaamheden later, 
mogelijk 1 augustus 2021);

- Inzet middelen meerkostenregeling 2021 nav aangenomen motie. Er zijn ruim 5000 
aanvragen goedgekeurd en er wordt een bedrag van 360 euro per aanvraag uitbetaald. 

Wethouder Chakor over
- opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die 18 jaar zijn 

geworden en het gebrek aan financiering vanuit het rijk voor hen. Een oplossing van het 
rijk is in zicht.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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