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Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling 2021-2024

Meerjarenprogramma's Stadsontwikkeling 2021-2024

Bijlage - leefkwaliteit verbindt alles wat wee bedenken doen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
I. van Ierssel / R. Klaassen – 050 367 6128

Korte samenvatting:
Stadsontwikkeling herijkt jaarlijks haar meerjarenprogramma’s. Dit jaar worden vijf 

meerjarenprogramma’s gebundeld aan u voorgelegd, waaronder Leefkwaliteit. De basis voor de 

programma’s vormen de omgevingsvisie The Next City, het Coalitieakkoord Gezond, Gelukkig 

Groningen 2019-2022 en betreffenden visies. In deze programma’s schetst het college hoe ambities 

en financiering samen komen. Ze vormen daarmee het antwoord op de opgaven waar de gemeente 

voor staat. Vanuit de verschillende programma’s komen deze opgaven samen in de beperkte ruimte 

die de gemeente te bieden heeft. Juist daarom – maar ook zeker in het kader van de omgevingswet – 

is het van belang dat de programmatische opgaven op de ontwikkelingsgebieden steeds meer 

integraal bezien en afgewogen worden.

In 2021 worden door het college belangrijke stappen gezet in de uitvoering van de omgevingsvisie en 

worden belangrijke belangrijke beleidsstukken aan de raad voorgelegd. Per programma wordt ter 

illustratie een aantal voorbeelden gegeven. Voor leefkwaliteit betekent dit dat gestart wordt met de 

eerste projecten uit het uitvoeringsplan Groen, worden urgente hittestress en wateroverlastlocaties 

aangepakt en wordt er een gemeentebrede toegankelijkheidsagenda gemaakt. 

Vermeld op LTA?
X Ja 

item nr 2020-18

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Meerjarenprogamma-s-Stadsontwikkeling-2021-2024.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Leefkwaliteit-verbindt-alles-wat-we-bedenken-doen.pdf


Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

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. 

Wijze van behandeling in één ronde. Dus politieke vragen en meningen/debat tegelijk.

Totaal beschikbare tijd is per fractie 4 minuten en voor het college 15 minuten.

Nadere informatie
…
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