
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 14 april 2021 

 

 

Digitale vergaderingen (beeldvormend) 

Tijden:  10.00 – 12.00 Huishoudelijke Hulp + Initiatiefvoorstel Onze Huishoudelijke zorg 

  20.00 – 22.30 Uitkomsten windverkenning 

 

Plaats:  Radesingel, vergaderzaal 1  

Tijden:  14.40 – 15.30 Politiek vragenuur en mededelingen college 

  15.40 – 17.00 Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid sept-dec ‘20 

  17.10 – 19.00 Versterken en Vernieuwen 

  20.00 – 21.00 Short Stay i.c.m. Evaluatie verhuurdersvergunning 

   

Plaats: zaal Topweer, Provinciehuis  

Tijden: 16.45 – 17.45 MJP Sport en Bewegen 

 18.00 – 19.00 Visie MartiniPlaza 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 28 april 2021 

Conform: 

- Visie MartiniPlaza 

Conform + motie:  

Discussie:  

Motie vreemd aan de orde van de dag:  

- 100% Groningen / CDA / VVD / D66 overwegen motie betreffende MJP Sport en 

Bewegen 

- Student&Stad overweegt motie betreffende evaluatie verhuurdersvergunning 

- PVV overweegt motie betreffende Versterken en Vernieuwen 

- SP en PvdA (en mogelijk meer fracties) overwegen motie betreffende voortgang Ring 

Zuid 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

- Collegebrief MJP Sport en Bewegen 

- Collegebrief Evaluatie verhuurdersvergunning 

- Collegebrief voortgangsrapportage Ring Zuid 

 

2. TOEZEGGINGEN 

Wethouder Jongman – MJP Sport en Bewegen 

- Zegt toe te kijken naar een aangepast aanbod voor de sporthopper. 

 

Wethouder De Rook – Visie MartiniPlaza 

- Zal bij de uitwerking van de investeringscenario’s ook naar andere functies (bijvoorbeeld 

wonen) kijken en wat dat betekent in de businesscase. 

 



 

 

Wethouder Van der Schaaf – Short Stay i.c.m. evaluatie verhuurdersvergunning 

- Zal bij de begroting inzichtelijk maken welke keuze is gemaakt voor eventueel extra 

capaciteit voor handhaving. 

- Komt terug op de vraag van Student&Stad met betrekking tot de mogelijkheid om te 

kunnen handhaven naar aanleiding van uitkomsten van data gedreven analyses. 

- Komt terug op de vraag van Student&Stad met betrekking tot het onder de aandacht 

brengen van rechten van nieuwe huurders via kennisinstellingen (bijvoorbeeld tijdens de 

KEI-week). 

 

Wethouder Van der Schaaf – Versterken en Vernieuwen 

- Informeert de raad over wanneer maatregelen voor verbeterde communicatie (o.a. tav 

website en vindbaarheid info) is gerealiseerd.  

 

3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur 

- Mededelingen wethouder Van der Schaaf over: 

o Opnieuw door B&W vastgesteld ontwerp-bestemmingsplan Gembetonlocatie 

(Friesestraatweg) 

o Andere ondernemer Merckt, maar zelfde concept (hoek Grote Markt/ Poelestraat) 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

- 


