BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 23 juni 2021
Digitale vergaderingen (beeldvormend)
Tijden:
14.00 – 15.00 Zomerprogramma Speeltuincentrale
Plaats:
Tijden:

Radesingel, vergaderzaal 1
10.00 – 12.00 Gemeenterekening – sociaal
13.00 – 15.00 Gemeenterekening – ruimtelijk
15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college
16.30 – 19.00 Gemeenterekening – veiligheid en financiën + conformstukken
20.00 – 21.20 Initiatiefvoorstel Diepenring
21.30 – 22.30 Maatregelen evenwicht recreatie en leefbaarheid in en rondom de
binnenstad incl. wijziging APVG 2021

Plaats:
Tijden:

Provinciehuis, Topweer
16.30 – 16.50 Conformstukken
17.00 – 19.00 Meerjaren versterkingsplan en voortgang lokaal plan van aanpak
versterkingsopgave
20.00 – 21.10 Jaarverslagen 2020 Ombudsman Groningen + jaarverslag klachten
en reactie college jaarverslag Ombudsman
21.20 – 22.30 Plan van aanpak inbesteding schoonmaak

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 30 juni 2021
Initiatiefvoorstel:
• Van verdeelring tot verblijfsruimte. Een nieuwe visie voor de diepenring
Conform:
• Frisse en Duurzame Scholen 2021 (raadsvoorstel 19-5-2021)
• Plan van Scholen 2022-2025 (raadsvoorstel 26-5-2021)
• Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet (BUIG) 2020 (raadsvoorstel 19-5-2021)
• Krediet openbare ruimte Treslinghuislocatie (raadsvoorstel 19-5-2021)
• Uitvoeringskrediet investeringen en vervangingen Gebiedszaken, Bomen en Havenwezen
(raadsvoorstel 19-5-2021)
• Voorlopig Ontwerp en Bomen Effect Analyse Suikerzijderoute (raadsvoorstel 19-5-2021)
• Corona ondersteuning zwembad Scharlakenhof (raadsvoorstel 26-5-2021)
• Dekking Route en kosten migratie e-Suite en BurgerZaken Modules (Dimpact)
(raadsvoorstel 2-6-2021)
• Kredietaanvraag uitvoering vier projecten verbetering fietsnetwerk (raadsvoorstel 19-52021)
• Subsidieverordening funderingen Woltersum (raadsvoorstel 26-5-2021)
Conform + motie:
• Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave
(mandatering aan college) (raadsvoorstel 2-6-2021)
(+ collegebrief Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak
versterkingsopgave – wensen en bedenkingen 2-6-2021)
Discussie:
• Gemeenterekening

• Maatregelen evenwicht recreatie en leefbaarheid in en rondom de binnenstad incl.
wijziging APVG 2021
- 100% overweegt amendement(en) m.b.t. APVG, en motie mbv afvalinzameling
- S&S overweegt moties m.b.t. evaluatie resp. heroverweging alcoholverbod
Motie vreemd aan de orde van de dag:
xx
AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
- Jaarverslag Ombudsman + jaarverslag klachten en reactie college op jaarverslag
Ombudsman
- Plan van aanpak inbesteding schoonmaak
- Ontwerpbegroting 2022 Noordelijk Belastingkantoor (geen zienswijze)
- Financiële stukken Veiligheidsregio (geen zienswijze)
- Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2022 en concept-jaarrekening 2020 (geen
zienswijze)
2. TOEZEGGINGEN
a. Gemeenterekening
Gemeenterekening – sociaal
• Wethouder De Rook
- Zal een gesprek faciliteren tussen directies WIJ en Vrijdag ten behoeve van betere
aansluiting op de cultuur in de wijken.
• Wethouder Diks
- Wil na de zomer met de raad in gesprek over de uithuisplaatsingen.
- Zal de raad na de zomer informeren over de inzet van extra middelen vanuit het Rijk
in het kader van discriminatie (= portefeuille Chakor).
- Zal na de zomer de raad informeren over het breder oppakken van gezonder eten.
• Wethouder Bloemhof
- Zal alle ouders van kinderen van 2 jaar per brief informeren over het VVEprogramma.
Gemeenterekening – ruimtelijk
• Wethouder Broeksma:
- Wij bieden een inkoopactie met zonnepanelen aan, die gegevens kunnen wij aan u
doen toekomen m.b.t. het energieloket.
Gemeenterekening – veiligheid en financieel
• Burgemeester Schuiling
- Raad ontvangt informatie (vlak voor of na reces) over bespreking thema
mensenhandel (arbeidsmigranten) in het najaar
• Wethouder De Rook
- Vraag PVV mbt programma 2 wordt meegenomen in schriftelijke beantwoording
van onbeantwoorde vragen (minder uitgegeven voor samenwerking met
kennisinstellingen en meer voor innovatietrajecten > 2x zoveel uitgegeven voor iets
wat niet in de begroting staat)
- Evaluatie inkoopbeleid komt eind 2021 (= portefeuille Chakor)
- Businesscase ICT – met agendacie overleggen over bijpraten van de raad (mondeling
of schriftelijk) m.b.t. stand van zaken (= portefeuille Broeksma)
- Zal bij de begroting zorgen voor uitsplitsing van het SIF, zodat het inzichtelijker is
voor de raad wat daar in zit

b. Overige agendapunten
Krediet openbare ruimte Treslinghuislocatie:
• Wethouder Van der Schaaf
- Neemt suggestie van de ChristenUnie over om ‘zoem en vroem’ strook te vervangen
door ‘smok en vot’
Meerjaren versterkingsplan en voortgang lokaal plan van aanpak versterkingsopgave
• Wethouder V.d. Schaaf:
- Zegt toe aan het dictum van het raadsvoorstel Meerjaren-versterkingsplan en
voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave het woord ‘éénmalig’ of
‘voor 2021’ toe te voegen.
- Locatie woningbouw Woltersum: zal de raad informeren over de uitkomsten van het
thematafel Wonen op 5 juli en op termijn een voorstel met de afweging van de vooren tegens naar de raad sturen.
Jaarverslag Ombudsman en jaarverslag klachten + reactie college op jaarverslag Ombudsman
• Burgemeester Schuiling:
- Zal aan wethouder Diks de vraag voorleggen hoe het zit met de onderbezetting bij
WIJ (is het structureel of is het een incident).
- Vraagt bij wethouder Van der Schaaf na wat de stand van zaken is met betrekking tot
het versturen van brieven aan eigenaren van karakteristieke panden.
Plan van aanpak inbesteding schoonmaak
• Wethouder Diks:
- Zal de elementen duurzame bedrijfskleding het gebruik van ecoschoonmaakmiddelen meenemen in de aanbesteding.
Maatregelen evenwicht recreatie en leefbaarheid…
• Burgemeester Schuiling
- Maatregelen zullen in najaar worden geëvalueerd, komt terug bij de raad
- Zal bewerken dat enkele van de bbq-plekken worden gereserveerd als veggie-bbq
(BGM zal ze dan samen met dhr Pechler openen)
3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur
Mededeling wethouder van der Schaaf over verhuurdersvergunning:
Uitspraak rechtbank vanwege gemaakt bezwaar: verhuurdersvergunning blijft in stand, goed
nieuws voor de gemeente.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN
• College overlegt met agendacommissie over wijze van informeren stand van zaken
businesscase ICT (zie boven)
• Burgemeester opent tzt samen heer Pechler de veggie-bbq-tegels in Noorderplantsoen
(zie boven)

