Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 26 januari 2022

Betreft
O

Agendaverzoek (afspraak)
O
Raad
O
College

Onderwerp:
Lobbygesprek verstedelijking en mobiliteit

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ronald Klaassen (beleidsmedewerker), 050 367 8944, ronald.klaassen@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur Van der Schaaf), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl
Sanne Ros (bestuursadviseur Broeksma), 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl

Korte samenvatting:
College en raad hebben afgesproken twee keer per jaar te spreken over de lobby Verstedelijking en
mobiliteit. In januari zou dat gebeuren in het kader van de bespreking van de MJP’s. In de brief over
de MJP’s wordt dan ook aangegeven: “Ook nodigen wij uw raad uit om ons aandachtspunten mee te
geven voor onze lobby, zoals wij u dit hebben toegezegd bij de behandeling van onze collegebrief over
verstedelijking en mobiliteit.” Zie: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politiekewoensdag-Dag-agenda/2021/1-september/10:00/Verstedelijking-Mobiliteit-collegebrief-7-7-2021
Bij de bespreking van het MJP op 12 januari jl was er uiteindelijk niet genoeg tijd om ook nog
hierover te spreken, en is besloten dit gesprek uit te stellen naar februari.
Om het gesprek richting te geven zijn er van ambtelijke zijde een aantal bespreekpunten aangereikt.
Deze hangen aan de agenda.
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Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

discussie

Voorgeschiedenis
Zie boven

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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, 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, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Voor deze sessie is 70 minuten beschikbaar, dat betekent ong. 4 minuten per fractie.

Nadere informatie
…

