
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 13 januari 2021 

 

 

Digitale vergaderingen 

Tijden:  10.30 – 12.00 Harmonisatie sporttarieven 

 

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden: 15.00 – 16.30 Politiek vragenuur en mededelingen college 

16.30 – 17.30 MJP, hoofdstuk 1 Perspectief 

  17.45 – 19.00 MJP, hoofdstuk 3 Wonen 

  20.00 – 21.15 MJP, hoofdstuk 4 Verkeer en Vervoer 

  21.30 – 22.45 MJP, hoofdstuk 5 Energie 

 

Plaats:  Vergaderzaal Topweer, Provinciehuis 

Tijden: 17.45 – 19.00 MJP, hoofdstuk 2 Leefkwaliteit 

 20.00 – 21.15 MJP, hoofdstuk 6 Ruimtelijke economie 

  

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 27 januari 2021 

Conform: 

 

Conform + motie: 

 

Discussie: 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

- GL, SP en S&S overwegen moties met betrekking tot MJP hoofdstuk 3 Wonen 

- PvdA overweegt een motie met betrekking tot MJP hoofdstuk 2 Leefkwaliteit 

- SP overweegt een motie met betrekking tot MJP hoofdstuk 6 Ruimtelijke Economie 

- SP overweegt motie met betrekking tot MJP hoofdstuk 4 Verkeer en Vervoer, 

betreffende aanpak overlastsituaties Zuidelijke Ringweg. 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

• 16.30 – 17.30 MJP, hoofdstuk 1 Perspectief 

• 17.45 – 19.00 MJP, hoofdstuk 2 Leefkwaliteit 

• 17.45 – 19.00 MJP, hoofdstuk 3 Wonen 

• 20.00 – 21.15 MJP, hoofdstuk 4 Verkeer en Vervoer 

• 21.30 – 22.45 MJP, hoofdstuk 5 Energie 

• 20.00 – 21.15 MJP, hoofdstuk 6 Ruimtelijke economie 

 



 

 

2. TOEZEGGINGEN 

MJP, hoofdstuk 1 Perspectief 

Wethouder van der Schaaf 

- Gaat bekijken of het College vaker met startnotities kan komen, zodat de raad in 

vroegtijdig stadium invloed kan uitoefenen en de mogelijkheid te bieden voor 

participatie van de bevolking. 

 

MJP hoofdstuk 2 Leefkwaliteit 

Wethouder Chakor  

- Zegt toe dat zij de problematiek rondom leefkwaliteit achter de voordeur (met name 

met betrekking tot de schimmels in woningen) blijvend onder de aandacht zal brengen 

bij wethouder Van der Schaaf. 

 

MJP, hoofdstuk 3 Wonen 

Wethouder van der Schaaf 

- Komt binnenkort met een planning naar de raad over de Held 3. 

- Zegt toe dat bij de herijking van de omgevingsplannen de stand van zaken te melden 

en inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn, welke opties er zijn om uit te 

kiezen, met name voor de wijken waar dit speelt Schilderswijk, Korrewegbuurt etc. 

dan kunt u aan het ombouwen van kamers naar appartementen zelf een einde maken. 

- Komt terug op de vraag of de historische interieurs beschermd kunnen worden dan wel 

een verplichte aanlevering mogelijk is aan ‘Monument en Materiaal.’  

- Het college is bezig met het opstellen van een woon-zorgvisie en komt daar op terug. 

 

MJP hoofdstuk 4 Verkeer en Vervoer 

Wethouder Broeksma 

- Meldt dat concept-mobiliteitsvisie door problemen met het nieuwe model twee 

maanden later komt 

 

MJP hoofdstuk 5 Energie 

Wethouder Broeksma 

- Komt gelijktijdig met het zonbeleidskader met een rapportage over ‘zon op dak’ 

 

MJP hoofdstuk 6 Ruimtelijke economie 

Wethouder Van der Schaaf 

- Komt terug op de vraag van GL of het college klaar is om het besluit bouwwerken 

leefomgeving per 1 januari 2022 op te pakken. 

 

Vragenuur over wisselwoningen Ten Post 

Wethouder Van der Schaaf 

- Komt terug op de exacte besluitvorming rond de 30 extra wisselwoningen in Ten Post.  

 

3. MEDEDELING tijdens vragenuur 

Wethouder Jongman doet nav een eerdere toezegging mededeling over gevonden 

middelen voor uitbreiding van de capaciteit op sportpark Esserberg, dankzij enkele 

goedkoper uitgevallen aanbestedingen. De raad kan het raadsvoorstel hierover tegemoet 

zien.    

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  


