BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 10 maart 2021

Digitale vergaderingen (beeldvormend)
Tijden:
10.00 – 12.00 Workshop accountant
10.30 – 12.00 Gezondheidsbeleid
Plaats:
Tijden:

Vergaderzaal 1, Radesingel 6
15.30 – 16.50 Stand van zaken basisbanen
17.00 – 18.20 Uitvoering motie schoonmakers in dienst gemeente Groningen
18.30 – 19.30 Beleidskader inburgering

Plaats:
Tijden:

zaal Topweer, Provinciehuis
13.00 – 13.20 Politiek vragenuur en mededelingen college
13.30 – 14.00 Briefing door voorzitter Veiligheidsregio en GGD
14.10 – 15.50 Meer experimenteerruimte om welzijnscrisis te bestrijden
16.00 – 17.20 Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie
17.30 – 18.30 Visie Stadslogistiek
18.40 – 19.30 Oude Boteringestraat 18

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 30 maart 2021
Conform:Conform + motie:
Visie Stadslogistiek
• PvdA overweegt motie over het ontheffingenbeleid
• PvdD overweegt motie over camera’s in de openbare ruimte
Beleidskader inburgering
• VVD overweegt motie over ‘couleur locale’
Discussie:
Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie
Motie vreemd aan de orde van de dag: -

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
Collegebrief – Oude Boteringestraat 18
Collegebrief – Stand van zaken Basisbanen
Collegebrief – Uitvoering motie schoonmakers in dienst van de gemeente

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Bloemhoff – Stand van zaken Basisbanen
• Komt terug op de vraag van mw. Van Doesen (D66) inzake de vrijwilligersvergoeding
Wethouder Chakor – Schoonmakers in dienst
• Komt op korte termijn met informatie over de reden waarom aanbesteding voor één
jaar niet mogelijk is gebleken
• Komt zodanig dat het nog voor de zomer door de raad kan worden besproken, met een
Plan van aanpak, waarin ook ingegaan wordt op de suggestie om de
arbeidsovereenkomsten al eerder te laten ingaan, en op de wens m.b.t. baangarantie
voor betrokkenen
Wethouder Chakor – Beleidskader inburgering
• Checkt de tekst in het stuk over boetes i.r.t. wat zij in de vergadering heeft gezegd en
komt daarop voor de raadsvergadering terug.
Wethouder Diks = Meer experimenteerruimte om welzijnscrisis te bestrijden
• Zoekt uit hoeveel sportverenigingen zich bij de gemeente voor ondersteuning hebben
gemeld die in de problemen zijn gekomen en laat dit de raad weten.
• Zal de raad inzicht geven in wat er allemaal al gebeurd is met de gelden die mede door
het rijk beschikbaar zijn gesteld, en zal de impactanalyse die van het sociaal domein is
gemaakt aan de raad beschikbaar stellen.
Wethouder De Rook – Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie
• Zal de raad breed betrekken bij de participatieverordening.
Wethouder Broeksma – Visie Stadslogistiek
• Zal de suggestie om ook de data in eigen beheer te houden meenemen in het geheel.
Wethouder Van der Schaaf – Oude Boteringestraat 18
• Zal met de RUG in overleg over de mogelijkheid tot natuur inclusief bouwen.
• Komt in de actualisatie binnenstadsvisie met een passage over hoe om te gaan met
toekomstige binnenstad ontwikkelingen.
3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur
4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN

