
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 26 mei 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Herstelagenda ‘Groningen vooruit’

Herstelagenda Groningen Vooruit

Bijlage 1 - herstelagenda Groningen Vooruit

Bijlage 2 - Opgavendocument retail en horeca april 2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
J. Hazenberg – 050 367 7126

A. Otten – 050 367 8511

Korte samenvatting:
Het college vraagt u de herstelagenda ‘Groningen vooruit’ vast te stellen. De totale kosten voor de 

uitvoering vast te stellen op 3.500.000 euro en te dekken uit de verwachte en nog te ontvangen 

compensatiemiddelen van het Rijk en cofinanciering van derden. De Herstelagenda ‘Groningen 

vooruit’ te behandelen als een meerjarig project bij de jaarovergang naar 2022 en de begroting 2021 

op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Met zicht op een samenleving na, of beter gezegd, met corona richt het college zich op herstel, op 

een nieuwe Groningse Zomer. Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis 

grote economische impact heeft gehad. Het college wil dat Groningen een bruisende, vitale stad 

blijft. Deze agenda geeft inzicht in hoe het college samen met partners aan werken. Het college heeft 

daarin, naast de noodzakelijke ondersteuning, aandacht voor de lange termijn. Daar ziet het college 

kansen om versneld opgaven aan te pakken. Zodat Groningen sterker en veerkrachtiger uit de crisis 

komt.

In de agenda staan maatregelen die het college neemt voor een (1) veilig opstartende, (2) bruisende 

en (3) veerkrachtige en ondernemende stad. De maatregelen zijn deels nieuw en bestaan deels ook 

uit het bundelen en versnellen van bestaande acties en het opvoeren van nieuwe acties.

Vermeld op LTA?
X Ja 
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Herstelagenda-Groningen-Vooruit.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Opgavendocument-Retail-en-Horeca-april-2021.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Herstelagenda-Groningen-Vooruit.pdf


Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Kan me voorstellen dat de raad hierover zou willen spreken.

Voorgeschiedenis
…

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. 

Nadere informatie
…
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