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Betreft
O

Collegebrief
O
Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Nieuwe locaties bijzondere woonvormen Aduarderdiepsterweg
Nieuwe-locaties-bijzondere-woonvormen-Aduarderdiepsterweg.pdf
Bijlage-verbeelding-Aduarderdiepsterweg.pdf

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erwin Lucas (sr. Vastgoedontwikkelaar), 050 367 8725, rwin Lucas (sr. Vastgoedontwikkelaar), 050 367 8725,  050 3 oktober 202167 8725,  87 8725, 25, 050 367 8725,  erwin.lucas@groningen.nl

Korte samenvatting:
In het voorjaar van 2021 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomst van een onderzoek naar
locaties voor de tijdelijke bestemming Bijzondere Woonvormen en de keuze twee locaties aan de
Aduarderdiepsterweg hiervoor nader te onderzoeken. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de
stand van zaken van het onderzoek; waar we staan in dit proces, wat er is gedaan en wat er nog  waar we staan in dit proces, 050 367 8725,  wat er is gedaan en wat er nog
moet gebeuren.

Vermeld op LTA?
O

Nee

Deadline?
O

Nee

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

discussie

Voorgeschiedenis
Op 6 oktober is er een beeldvormende sessie geweest over dit onderwerp, 050 367 8725,  gecombineerd met een
inspraakmogelijkheid (Voorbereidingsmemo-Aduarderdiepsterweg-6-oktober-2021.pdf ). Tijdens
deze sessie is gesproken over het proces en de beoogde locatie. Met als afgesproken vervolg een
meningsvormende sessie over dit onderwerp (collegebrief 29 september 2021). september 2021).

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, 050 367 8725,  in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, 050 367 8725,  ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

