Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 24 maart 2021

Betreft
O

Agendaverzoek
O
Raad
O
College

Onderwerp:
Informatiesessie Team Versterken en Vernieuwen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Henk Bakker (beleidsmedewerker), 050 367 6117, h.bakker@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl

Korte samenvatting:
Aan het einde van 2020 heeft de raad op initiatief van de begeleidingscommissie Aardbevingsdossier
enkele dorpsgesprekken georganiseerd om te horen hoe het daar gaat met het schadeafhandeling,
versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal
mondelinge en schriftelijke vragen aan het college. Rond de beantwoording van de schriftelijke
vragen is afgesproken dat er een sessie wordt belegd waarin het Team Versterken en Vernieuwen
zich voorstelt en nadere toelichting geeft op wat er allemaal in de verschillende dorpen speelt, waar
zij mee bezig zijn, welke regelingen er zijn, wat de verhouding is met de NCG, en hoe de
communicatie met de bewoners verloopt. Dit als nadere inkleuring van de antwoorden op de
gestelde vragen. Daarom zal deze sessie, in tegenstelling tot de meeste beeldvormende sessies, ook
via de livestream op de website te volgen zijn. Vervolgens zal er dan in de loop van april een
meningsvormende sessie worden belegd, waarin de fracties kunnen ingaan op de gegeven
antwoorden en de mondelinge toelichting daarbij, en input kunnen leveren voor het nieuwe Lokaal
Plan van Aanpak, dat rond de zomer wordt verwacht.

Vermeld op LTA?
O

nee

Deadline?
O

nee

Doel van de activiteit
o

Beeldvormend

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

n.v.t.

Voorgeschiedenis
Mondelinge vragen: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dagagenda/2021/13-januari/10:30 > zie Politiek Vragenuur, 15.30 uur
Schriftelijke vragen en antwoorden: Schriftelijke-vragen/dorpsgesprekken-met-inwoners-uit-hetaardbevingsgebied-alle-fracties-18-1-2021

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van
burgers of andere betrokkenen.

Inhoud van de bijeenkomst:
1. Hoe zit het team Vernieuwen en Versterken in elkaar en wie is waar mee bezig?
2. Stand van zaken nieuw Lokaal Plan van Aanpak (streven is deze voor de zomer voor te leggen aan
de raad). Hierbij als inleiding: ontwikkelingen per dorp en stand van zaken.
3. Behandeling van de door de raad gestelde vragen. Met name de communicatie is een belangrijk
onderwerp evenals informatie over de (on)mogelijkheden t.a.v. wisselwoningen.

Nadere informatie
…

