
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 27 oktober 2021

Vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 10.00 – 12.00 Werkbezoek Topsport Noord

14.40 – 15.20 Onderwijshuisvesting Groningen-Zuid
18.00 – 19.00 Technische sessie Warmte Transitie Plan
16.30 – 19.00 Expertsessie aanpak mensenhandel
20.00 – 22.30 Expertsessie technische middelen voor crowd control 

Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden: 15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college

16.30 – 17.50 Nieuwe locaties bijzondere woonvormen Aduarderdiepsterweg
20.00 – 21.00 Inspraaksessie beleidskaders Zon op daken en Warmte Transitie Plan
21.15 – 22.30 Aankoop parkeergarage Centrum

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 24 november 2021

Conform
 Aankoop parkeergarage Centrum

Discussie
Moties vreemd

 Aduarderdiepsterweg (CDA) ?

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
 Nieuwe locaties bijzondere woonvormen  Aduarderdiepsterweg (collegebrief)

2. TOEZEGGINGEN

Locaties bijzondere woonvormen Aduarderdiepsterweg
Wethouder van der Schaaf doet de toezegging open te staan voor meer plekken, ook voor 
initiatieven van derden. En geeft aan hier ruimhartiger naar te willen kijken qua 
bestemming (kleinschalig, tijdelijkheid) en dit te overleggen met de raad.   

Beleidskader Zonneparken
Wethouder Broeksma komt met notitie n.a.v. de ingebrachte punten van inspreker de heer 
Lanting en de vragen die daarover vanuit de raad zijn gesteld.

Parkeergarage centrum
Wethouder Broeksma zegt toe dat de actualisatie binnenstad beschikbaar komt vóór de 
raad van 24 november, zodat raad ook financieel goede afweging kan maken.

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  
- Wethouder Van der Schaaf   over de aanleg van de fietstunnel in het stationsgebied, waar 

door oude funderingen op onverwachte plekken de aanleg nogmaals goed wordt bekeken.  
- Wethouder van der Schaaf   over de schorsing die door de rechter is opgeheven tav aanleg 

Kattenbrug. De werkzaamheden worden vanaf komende vrijdag hervat, de planning is 
gericht op gebruik van de brug vanaf half februari.

- Wethouder Bloemhoff   over het aantal bijstandsuitkeringen dat sinds de invoering van de 
Participatiewet in 2015 in de gemeente historisch laag is: 9625 huishoudens die momenteel 
een uitkering ontvangen.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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