BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 26 mei 2021

Digitale vergaderingen (beeldvormend)
Tijden:
11.00 – 12.30 Regio Groningen Assen inzake verstedelijking
Plaats:
Tijden:

Radesingel, vergaderzaal 1
15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college
16.30 – 16.50 Conformstukken
17.00 – 18.30 Structuurvisie De Suikerzijde bestemmingsplan De Suikerzijde
deelgebied Noord en MER De Suikerzijde
20.00 – 21.00 Ambitiekader 2021-2025 + Huisvestingsverordening
21.30 – 22.30 Uitvoeringsprogramma’s Groninger wijkvernieuwing en Regio
Deal Groningen-Noord

Plaats:
Tijden:

zaal Topweer, Provinciehuis
16.30 – 17.50 Afvalbeleid en de uitwerking van de varianten n.a.v. collegebrief
over de motie Van frequentie naar gewicht
18.00 – 19.00 Stand van zaken toegankelijkheid Groningen
20.00 – 22.00 Concept mobiliteitsvisie Groningen

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 2 juni 2021
Conform:
Conform + motie:
- Huisvestingsverordening
o SP / Student en Stad / VVD en PVV (over de urgentieverklaring van statushouders)
overwegen een motie.
- Structuurvisie De Suikerzijde bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied Noord en MER
De Suikerzijde
o GL en PvdD overwegen een motie m.b.t. second opnion en PvdD m.b.t. niet bouwen
op vloeivelden.
Discussie:
Motie vreemd aan de orde van de dag:
- Ambitiekader 2021-2025
o SP / 100% Groningen overwegen motie vreemd aan de orde van de dag.
o VVD overweegt motie vreemd aan de orde van de dag met betrekking tot de
prioritering van de ambities).
- Afvalbeleid (brief Van frequentie naar gewicht)
o GroenLinks komt met motie vreemd over participatieproces

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
- Uitvoeringsprogramma’s Groninger wijkvernieuwing en Regio Deal Groningen-Noord
- Stand van zaken toegankelijkheid Groningen
- Concept-mobiliteitsvisie

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Bloemhoff m.b.t. de herbouw gymzaal Molukkenstraat
Zegt toe bij de uitvraag aanvullende wensen m.b.t. natuurinclusief bouwen mee te nemen,
nestkastjes en wellicht een muurtuin.
Wethouder van der Schaaf m.b.t. Structuurvisie De Suikerzijde bestemmingsplan De
Suikerzijde deelgebied Noord en MER De Suikerzijde
• Zeg toe uitgaande van de huidige situatie een planning toe te sturen voor het gehele
gebied. Met die restrictie dat het altijd ook afhankelijk is van marktpartijen.
• De vraag of er in de buurt van de gasleiding geen tunnel kan komen (voor de noordzuid verbinding) komt de wethouder technisch op terug.
• Komt technisch terug over de vraag naar de funderingen in de Peizerbocht
(volgens bewoners zijn er geen funderingen)
• Zegt toe dat er na de zomer een voorstel komt om de cultuurhistorie op het
voorterrein te waarborgen, mogelijk met een prijsvraag.
Wethouder Van der Schaaf m.b.t. Ambitiekader en huisvestingsverordening
• Komt in het MJP Wonen terug op de omzetting van kamers in studio’s en wat daar
het rendement van is.
• Komt na de zomer terug op de verbetering van de betaalbaarheid van koopwoningen.
Wethouder Van der Schaaf m.b.t. uitvoeringsprogramma’s Groninger wijkvernieuwing en
Regio Deal Groningen-Noord
• Er wordt een projectbureau opgericht voor wijkvernieuwing en gebiedsgericht
werken, zal de raad in contact brengen met de aan te stellen supervisor (juist voor de
verbinding).
Wethouder Bloemhof m.b.t. uitvoeringsprogramma’s Groninger wijkvernieuwing en Regio
Deal Groningen -Noord
• Komt na de zomer met een voorstel voor de verlengde schooldag.
• Geeft aan dat de motie ‘kom weer in beweging met behulp van ondernemende
sportaanbieders’ betrokken zal worden bij het Sociaal perspectief plan.
Wethouder Chakor m.b.t. Toegankelijkheid
• Ondersteuning, vergoeding en samenwerkingsovereenkomst Werkgroep
Toegankelijkheid Groningen worden nog vóór de zomer geregeld
• Nieuw actieplan Toegankelijkheid komt definitief niet later dan oktober.
Wethouder Broeksma m.b.t. Mobiliteitsvisie
• Raad krijgt nog voor de zomer de uitkomsten van de enquête
• In ieder geval de volgende punten worden meegenomen richting definitieve
mobiliteitsvisie:
o Meer aandacht voor relatie met nationaal en internationaal netwerk (m.n.
OV), o.a. Nedersaksenlijn
o Meer duidelijkheid over verwachte aantal auto’s op Iepenlaan (per uur of per
etmaal?)
o Relatie met Westflank-studie
o Ambitie m.b.t. de fiets (meer woorden aan besteden)

o Nadere duiding / onderbouwing a.d.h.v. verkeersmodel m.b.t. noodzaak
Oosterhamriktracé (ook effect als die er niet komt), ook aandacht voor
bewonersvariant en de SP-suggestie m.b.t. knip Kapteynlaan
o Ook effecten van andere voorgestelde maatregelen inzichtelijk gemaakt met
verkeersmodel
Wethouder Broeksma bij vragenuur m.b.t. niet overnemen advies bezwaarschriftencommissie
tav bezwaarschrift omgevingsvergunning tijdelijk bouwterrein Ring Zuid:
• Wethouder gaat nogmaals kijken naar deze situatie of er sprake is van een bijzonder
geval of onbillijkheid van overwegende aard om deze situatie opnieuw te bekijken
voor compensatie van juridische kosten.

3. MEDEDELINGEN
4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN

