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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 15:07
Aan: ZZ-GRIFFIE Raadsadviseurs
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 14:50 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO161710805752  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Portefeuillehouder(s): Wethouder van der Schaaf 

Contactambtenaar: Eva Bennen 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Ambitiekader met gemeente, woningcorporaties en 
huurdersorganisaties 

Doel van de agendering Beeldvorming 

Openbaar of geheim Openbaar 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

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. 

Bespreekpunten (alleen in 
geval van meningsvorming, 
max. 200 woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) 
gewenst t.a.v. de volgende punten: 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

- 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. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

1,5 uur 

Gewenst / voorzien vervolg Na de beeldvormende sessie gaat het ambitiekader verder 
richting meningsvormende en besluitvormende raad. 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Graag agenderen voor (...) 12-05-2021 

Vanwege (...) Graag de beeldvormende sessie agenderen voorafgaand aan de 
meningsvormende sessie ambitiekader. Kan dus evt ook later, 
afhankelijk van agendering Ambitiekader meningsvormend. 

 


