
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 8 september 2021

Vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 09.30 – 12.30 Werkbezoek Ring Zuid

10.00 – 11.30 Werkbezoek atelier MTW
16.30 – 19.00 Werkconferentie raden Groningen / Leeuwarden
20.00 – 22.00 Erfgoed

Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden: 09.30 – 10.30 Wijziging verordening cameratoezicht

15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college
16.30 – 16.50 Conformstukken
17.00 – 18.10 Voortgangsrapportage aanpak ring zuid jan-apr 21

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 15 september 2021

Conform 
- Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Peizerweg
- Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) Energieweg
- Investering Zonnepanelen Zeefgebouw Suikerterrein
- Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid 2021 en 2022
- Benoemen lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep 

Groningen
- Afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum
- Beheersverordening Parkeren Ontwerpbestemmingsplan Herziening Parkeren 2021
- Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2021 VGR-I 
- Vaststelling bestemmingsplan Midscheeps 3
- Uitbreiding fietsenstalling station Groningen Europapark
- Kredietaanvraag aanschaf woonwagens KET en realisatiekrediet kavels Uppsalaweg

Conform + motie
- Wijziging verordening cameratoezicht (verlenging) – GL overweegt een motie over plan 

van aanpak en het vervolg 
- Internationaliseringsbeleid 2021-2024 – PvdD overweegt een motie over plantbased-

transitie.

Motie vreemd
- Student&Stad overweegt een motie betreffende betaalde platforms voor het zoeken van 

woningen.

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

- Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari – april 2021 (collegebrief 7 juli 2021)



2. TOEZEGGINGEN
Burgemeenster Schuiling – wijziging verordening cameratoezicht (verlenging)
- Wil in voorjaar met de raad in discussie over nadere maatregelen (n.a.v. aanbevelingen in 

het rapport), inclusief de zorgkant.
- Komt in het voorjaar terug met een analyse over de resultaten / inzichten die donkere 

periode heeft opgeleverd (inclusief de fluïde groepen).

Burgemeester Schuiling – Internationaliseringsbeleid 2021-2024
- Komt jaarlijks met een stand van zaken rondom het internationaliseringsbeleid.

Wethouder Broeksma – Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid
- Komt in volgende voortgangsrapportage terug op motie ‘Rust voor de Buitenhof’, 

alsmede op lokale werkgelegenheid / SROI

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  
Wethouder Broeksma over participatietraject opwek zonne-energie

- informeert de raad dat besluitvorming hierover in de raad ivm zorgvuldige afhandeling 
van dit traject een maand later dan gepland zal plaatsvinden.

Wethouder Van der Schaaf over het volkshuisvestingsfonds
- doet mededeling over de van het rijk ontvangen subsidie van 10,5 miljoen die vooral zal 

worden ingezet voor verduurzaming van de woningvoorraad in Paddepoel, Selwerd en 
Vinkhuizen.

Wethouder Van der Schaaf over huisvesting buitenlandse studenten   
- meldt stand van zaken over nog beschikbare ruimte in de noodopvang en spreekt 

waardering uit voor inzet Shelter for Students (SOS).

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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