
 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 16 juni 2021 

 

 

Digitale vergaderingen (beeldvormend) 

Tijden:  10.00 – 11.00 Gesprek met accountant – Gemeenterekening 2020 (intern) 

  11.15 – 12.15 Inkoop jeugdhulp 

  16.30 – 19.00 Evaluatie vijf jaar decentralisaties (hybride vergadering) 

  16.30 – 18.00 Presentatie Stadshavens 

     

Plaats:  Radesingel, vergaderzaal 1  

Tijden:  15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college 

  18.00 – 19.00 Snorfietsen weren van het fietspad en uit binnenstad 

20.00 – 21.10 OV-bureau ontwerpbegroting 2022 en ontwerp hoofdlijnen 

dienstregeling bus 2022 

21.20 – 22.30 Organisatie gebiedsontwikkeling Suikerzijde en Stadshavens 

 

Plaats:  Provinciehuis, Topweer 

Tijden:  20.00 – 21.30 Hondenbelasting en reclamebelasting 

   

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 30 juni 2021 

Conform:  

Snorfietsen weren van het fietspad en uit binnenstad  

 

Conform + motie:  

 

Discussie:  

 

Motie vreemd aan de orde van de dag:  

 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

• OV-bureau ontwerpbegroting 2022 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2022 

• Organisatie gebiedsontwikkeling Suikerzijde en Stadshavens 

 

 

2. TOEZEGGINGEN 

Wethouder Diks ‘Inkoop Jeugdhulp’ 

- Zal rapport van BMC delen met de raad. Moet wel kijken wanneer dat een goed moment is. 

- Komt terug op vraag of er een 0-meting is, zodat getoetst kan worden of het inderdaad beter. 

- Zal voor de zomer de raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot Elker. 

 

Wethouder De Rook ‘Hondenbelasting en reclamebelasting’ 

- Zegt toe om de differentiatievariant uit te werken voor besluitvorming bij de begroting (als 

de raad dat wil). 

- Zegt toe de regeling met betrekking de uitzonderingspositie van het kenneltarief voor 

puppy’s aan te passen van 8 naar 12 weken.  

- Zegt toe dat de informatie rondom de contracten met betrekking tot de abri’s met de raad te 

delen. 



 

 

Wethouder Broeksma ‘Snorfietsen weren van het fietspad en uit binnenstad’ 

- Zegt dat het de intentie is om in de binnenstadsvisie voorstellen te doen voor uitbreiding van 

het voetgangersgebied 

 

Wethouder Broeksma ‘OV-bureau ontwerp-begroting en -dienstregeling’ 

- Geeft ervaringen van onveilige situaties met (te hard rijdende) bussen in de binnenstad aan 

OV-bureau door 

- In mobiliteitsvisie aandacht voor fijnmazigheid OV 

- Er komt in najaar informatie over alternatief vervoer in binnenstad, idem experimenten 

Vinkhuizen en Selwerd, en kort over hub-taxi’s 

- Zal bij OV-bureau met klem het gebruik van de naam ‘Noorderstation’ (ipv Station Noord) 

onder de aandacht brengen 

 

Wethouder Van der Schaaf ‘Organisatie gebiedsontwikkeling Suikerzijde en Stadshavens’ 

- Zal statuten nieuwe BV’s vooraf delen met de raad 

 

3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur 

 

Wethouder Broeksma over bestemmingsplan De Merodelaan 

- Informeert de raad over de stand van zaken uitvoering motie verkeersveiligheid De 

Merodelaan (2018).    

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  


