
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 28 april 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Ambitiekader 2021-2025

Ambitiekader-2021-2025

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Eva Bennen tel: (050) 367 8234 of via mail Eva.Bennen@groningen.nl

Korte samenvatting:
In mei wordt het Ambitiekader met uw raad besproken. In het ambitiekader leggen we onze ambities 

vast voor de thema’s waar we als drie partijen gezamenlijk aan werken. Het ambitiekader geldt als 

kader voor de jaarlijkse prestatieafspraken. Om die discussie goed te voeren met uw raad, verzoeken 

we om een beeldvormende sessie. Met deze sessie willen we het proces rondom het opstellen van 

het ambitiekader en het speelveld waarin de gemeente zich bevindt met huurdersorganisaties en 

corporaties met u bespreken. Daarnaast geven we toelichting op de ambities op de verschillende 

thema’s en de integraliteit hiertussen.

- Korte presentaties over zowel proces als inhoud van het ambitiekader

- We vragen of corporatiebestuurders en huurdersorganisaties aan kunnen sluiten bij de    

  beeldvormende sessie

- Ruimte voor verdiepende vragen aan zowel wethouder, corporaties en huurdersorganisaties.

Vermeld op LTA?
O nee 

Deadline?
O ja,  namelijk: vóór 19 mei, zodat de meningsvormende sessie kan plaatsvinden op 26 

mei.

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ambitiekader-2021-2025
mailto:Eva.Bennen@groningen.nl


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Ter keuze:

Beeldvormend

De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Nadere informatie
Prestatieafspraken-2021-tussen-woningcorporaties-huurdersorganisaties-en-de-gemeente-1

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Prestatieafspraken-2021-tussen-woningcorporaties-huurdersorganisaties-en-de-gemeente-1
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