
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 21 april 2021

Digitale vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 10.00 – 12.00 Werkbezoek WIJ

15.00 – 16.20 Maatschappelijke akkoord sociale inclusie

Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden: 15.00 – 19.00 Fonds Energietransitie wensen en bedenkingen

Uitkomsten Windverkenning
Gebiedsvisie Meerstad-Noord

19.30 – 21.30 Terugdringen Parkeeroverlast in een groter gebied

Plaats: zaal Topweer, Provinciehuis
Tijden: 16.30 – 16.50 Conformstukken

17.00 – 19.00 Huishoudelijke Hulp – toekomstige opzet i.c.m. initiatiefvoorstel 
‘Onze Huishoudelijke Zorg’

19.30 – 20.50 Brief Rekenkamer n.a.v. navolgingsonderzoek WMO

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 28 april 2021
Conform:

- Actualisatie wegsleepverordening gemeente Groningen 2021

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021

- Vaststelling beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan De Zeilen fase 2

- Plan van aanpak Onderzoek Joodse eigendommen tijdens en na WOII

- Nieuw kunstgrasveld sportpark Esserberg

- Vaststelling beeldkwaliteitsplan uitwerkingsplan Meerovers IIb Vlek 13

- Ondersteuning Rekenkamer gemeente Groningen en raad (inrichting Griffie)

- Brief Rekenkamer n.a.v. navolgingsonderzoek WMO (wordt omgezet in raadsvoorstel 

m.b.t. aanbevelingen)

Conform + motie: 

Discussie: 

 Uitkomsten Windverkenning (meerdere moties overwogen, o.m. over kader voor 

participatie met omwonenden)

 Gebiedsvisie Meerstad-Noord (algemene voortzetting van discussie)

 Terugdringen Parkeeroverlast in een groter gebied (algemene voortzetting van discussie)

Motie vreemd aan de orde van de dag: 

 D66 overweegt motie over Fonds Energietransitie



AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

- Collegebrief Huishoudelijke hulp – toekomstige opzet
- Collegebrief Fonds Energietransitie wensen en bedenkingen

2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Jongman – Huishoudelijke hulp – toekomstige opzet

Komt terug op de vraag van de PvdA of de uitkomsten van het kwantitatieve 
cliënttevredenheidsonderzoek meegenomen wordt in het definitieve voorstel.

Komt terug op de vraag van de SP of er in het protocol ook een evaluatiemoment is opgenomen 
voor het aantal uren dat is vastgesteld voor de huishoudelijke hulp.

3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur

Mededeling wethouder Diks over:

- Aankondiging sociaal perspectiefplan Corona om schadelijke effecten van Corona onder 

inwoners te beperken, start vanaf de zomer. 

Mededeling wethouder De Rook over:

- Acties ter voorkoming van spookstudenten (wel woonachtig in Groningen, niet 

ingeschreven in GBA) nav eerder aangenomen motie van Student&Stad.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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