
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 29 september 2021

Vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 10.00 – 12.00 Indicatorensessie armoedebeleid

10.00 – 12.00 Werkbezoek Meerstad
13.00 – 14.30 Bomenonderhoud
14.40 – 15.20 Woonvorm Harkstede (inspraak instellingen)

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

17.30 – 19.00 Woonvorm Hoofdweg Harkstede
20.00 – 21.20 Agenderingsverzoek brieven onderwijs
21.30 – 22.30 Pilot ‘De Gezinsverzorger’

Plaats: Provinciehuis, Topweer
Tijden: 16.30 – 17.30 Vaststellen leidraad ontwikkeling maatschappelijke opvang

17.40 – 19.00 Voorkeursvariant vervanging Gerrit Krolbrug
20.00 – 21.30 Verstedelijkingsstrategie regio Groningen Assen i.c.m. Deltaplan 
Noord Nederland

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 13 oktober 2021

Conform
- Raadsvoorstel Vaststellen Leidraad ontwikkeling Maatschappelijke Opvang

Discussie
- Raadsvoorstel Voorkeursvariant Gerrit Krolbrug

Moties vreemd
- Woonvorm Hoofdweg Harkstede
- Verstedelijkingsstrategie (PvdA)

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
- Stand van zaken verlengde schooldag
- Tussenevaluatie voor alle jonge kinderen gelijke kansen
- Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in VO
- Verduurzaming schoolgebouwen
- Reactie motie laptopregeling
- Pilot ‘De Gezinsverzorger’

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Van der Schaaf – woonvorm Hoofdweg Harkstede

- Zal bij een definitief besluit voor deze woonvorm de nodige beheersmaatregelen treffen 
om zo geleidelijke bewoning van de woonvorm mogelijk te maken en de veiligheid voor 
omwonenden zo goed mogelijk te waarborgen.



Wethouder Bloemhoff – agenderingsverzoek brieven onderwijs
- Zal de raad informeren over de resultaten / uitkomsten van het onderzoek naar een 

gezamenlijke aanmeldprocedure. Hierin zal ook het bevorderen van de kans gelijkheid 
worden betrokken.

- Zal de suggesties van het CDA meenemen (toekennen van stagevergoedingen, het 
organiseren van meeloopdagen en organiseren van een lerarenbeurs).

Wethouder Diks – pilot ‘De Gezinsverzorger’
- Zal de raad bij de start van de pilot informeren hoe e.e.a. in de praktijk zal worden 

uitgevoerd.
- Zal de brugfunctie bij de medewerkers van de stichting WIJ onder de aandacht brengen.

Wethouder Jongman – Leidraad Maatschappelijke Opvang
- Zodra er meer duidelijk is over de komende winterregeling krijgt raad informatie
- Later dit jaar rapportage over stand van zaken Impulsgelden / Onder de Pannen

Wethouder Broeksma – Gerrit Krolbrug
- Gaat navragen hoe het precies zit met bevoegdheid brugwachter om aangevraagde 

brugopening te weigeren, en het protocol tussen brugwachters en schippers
- Zal raad informeren over / betrekken bij tussenfases richting voorlopig ontwerp

Wethouder Van der Schaaf – Verstedelijkingsstrategie
- Komt met een tijdlijn m.b.t. de momenten van verdere besluitvorming

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

Geen 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 

Suggestie om werkbezoek te organiseren naar organisaties maatschappelijke opvang (evt. in het 
kader van introductieprogramma nieuwe raad) > agendacommissie
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