
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 24 maart 2021 

 

 

Digitale vergaderingen (beeldvormend) 

Tijden:  10.30 – 12.00 WarmteStad 

  20.30 – 22.00 Aanpak Ring Zuid omgevingsmanagement 

  20.30 – 22.30 Digitaal werkbezoek MartiniPlaza 

   

Plaats:  Vergaderzaal 1, Radesingel 6  

Tijden: 14.00 – 14.50 Politiek vragenuur en mededelingen college 

 15.00 – 15.20 Conformstukken 

 15.30 – 16.30 Sociaal steunpakket cultuur 

 16.40 – 18.00 Harmonisatie sporttarieven 

 18.10 – 19.00 Kansen in kaart (KIK) een nieuwe fase 

 

Plaats: zaal Topweer, Provinciehuis  

Tijden: 16.30 – 18.00 Doefmat locatie Isebrandtsheerd 

  18.10 – 19.10 Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 30 maart 2021 

Conform: 

• Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein 

• Uitvoeringsprogramma Brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen 

• Nota Bodembeheer 

• Realisatie nieuw fietspad parallel aan Platvoetspad 

• Nacalculatie revitalisering Simon van Hasseltschool 

• Maatregelen wachtlijsten jeugd 

• Logiesbelasting naar overnachtingsprijsklassen 

• Kredietaanvraag Groenewei 

• Subsidie Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw 

• Nieuwe Programmastructuur Begroting 

Conform + motie:  

• Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie 

o SP overweegt een motie om het college te onderzoeken / te kijken wat er mis is 

gegaan in de communicatieve sfeer bij bewonersorganisaties 

o Student & Stad overweegt een motie over de inclusie 

• Krediet opwaardering en herinrichting entreehal Oosterpoort 

o 100% Groningen overweegt motie 

• Sociaal Steunpakket Cultuur 

o 100% Groningen en PVV overwegen motie 

Discussie:  

• Harmonisatie sporttarieven 



 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag:  

• SP overweegt een motie betreffende de Doefmat locatie 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

• Collegebrief – programma en woningaantallen herontwikkeling Doefmat locatie 

Isebrandtsheerd Beijum  

� Het college heeft voldoende aanknopingspunten om optie 2 verder uit te werken 

• Collegebrief – OV-bureau Op weg naar een regionaal transitieplan openbaar 

vervoer 2022 

� Er zijn vanuit de raad geen wensen en bedenkingen 

• Collegebrief Kansen in Kaart (KIK) een nieuwe fase 

 

2. TOEZEGGINGEN 

Burgemeester Schuiling – tijdens vragenuur over stempas: 

• zegt toe er persoonlijk op toe te zien dat bij de volgende verkiezingen in het 

begeleidend schrijven bij de stempas duidelijk zal staan dat het mee te brengen 

identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. 

 

Wethouder Bloemhoff - Kansen in Kaart 

• zal aan de hand van de ontwikkelladder aan de raad laten weten wat de 

mogelijkheden zijn van de mensen die onderdeel zijn van Kansen in Kaart. 

 

Wethouder De Rook – Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie 

• zegt toe dat proactieve acties vanuit de wijken en dorpen uitdrukkelijk een plek zal 

krijgen in de wijk- en dorpsdemocratie. Zal ook de gebiedsteams hierbij betrekken. 

 

3. MEDEDELINGEN tijdens vragenuur 

- geen 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

 


