
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 25 augustus 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid jan – apr 2021 (collegebrief 7 juli 2021)

Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-januari-april-2021-1 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Gerd Boerema (projectmanager), 050 367 8989, gerd.boerema@groningen.nl 

Sannne Ros (bestuursadviseur), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Met deze brief informeren het college u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). 

De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project 

Aanpak Ring Zuid over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021, aangevuld met de 

actualiteit. De vaststellingsovereenkomst (VOK) tussen ARZ en CHP, ondertekend op 19 januari 2021, 

is verwerkt in deze rapportage. In deze brief gaan het college ook uitgebreid in op de door de raad 

n.a.v. de sessies over het omgevingsmanagement aangenomen motie ‘Vinger aan de pols’ (d.d. 28-

04-21) waarin verzocht wordt in gesprek te gaan met een aantal groepen bewoners en over de 

uitkomsten terug te koppelen in de brief bij deze rapportage.

Vermeld op LTA?
O Nee 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (deze voortgangsrapportages worden gezien gevoeligheid eigenlijk 

standaard geagendeerd, zie ook motie Vinger aan de pols)

Voorgeschiedenis
Bespreking vorige voortgangsrapportage (met speciale aandacht voor omgevingsmanagement n.a.v. 

twee beeldvormende sessies hieraan voorafgaand) 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/14-april/

10:00/Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-sept-dec-20-collegebrief-10-3-2021 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-januari-april-2021-1
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/14-april/10:00/Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-sept-dec-20-collegebrief-10-3-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/14-april/10:00/Voortgangsrapportage-Aanpak-Ring-Zuid-sept-dec-20-collegebrief-10-3-2021
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:gerd.boerema@groningen.nl


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is 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. 

Er is 70 minuten beschikbaar, dat betekent ong. 3 à 4 minuten per fractie 

Nadere informatie
https://www.aanpakringzuid.nl/ 

https://www.aanpakringzuid.nl/
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