
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 2 november 2022 

Politiek Vragenuur (15.30 – 16.20)

Meningsvormende sessies
09.30 – 12.00 uur Begrotingssessie sociaal
14.00 – 16.20 uur Begrotingssessie ruimtelijk + grexen
20.00 – 21.00 uur Begrotingssessie veiligheid
21.10 – 22.30 uur Begrotingssessie financieel + algemeen

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 9 november 2022

Conform:
 Resultaten herzieningen grondexploitaties 2022
 Herziening grondexploitatie Meerstad 1-1-2022

Discussie:
 Gemeentebegroting 2023
 Belastingtarieven 2023
 Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2022
 Septembercirculaire 2022

Motie vreemd

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

Collegebrieven:
- Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG
- Reactie motie behoud middelen voor collectieve zorgverzekering voor de doelgroep

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Eikenaar tijdens begrotingssessie sociaal

- Gaat kijken naar de mogelijkheden voor een Stadjerspas voor kinderen wiens ouders meer 
verdienen dan 120% van het minimumloon.

- Zal bij het accommodatiebeleid de suggesties (onder andere over de ondersteuning) van de 
PVV meenemen.

Wethouder Bloemhoff tijdens begrotingssessie sociaal
- Zal onderzoeken op welke manier verbreding mogelijk is voor het ter beschikking stellen van 

schoolmiddelen. Hier komt volgende week een brief over.
- Zal de raad informeren over een tussenstand ‘waar staan we met het Maatschappelijk 

Akkoord’. 
- Komt binnenkort bij de raad terug over de gemeente communiceert met haar inwoners (onder 

andere bij laaggeletterdheid).
- Gaat binnen het economisch programma kijken wat er nog gedaan kan worden in de ‘maak-

industrie / duurzame kleding’. 
- Wil kijken hoe de vraag van de SP over de samenhang tussen de verschillende onderwerpen 

(onderwijs, armoede, gezondheid) het beste beantwoord kan worden, in de vorm van een 
indicator om de brede welvaart te meten  



Wethouder Jongman tijdens begrotingssessie sociaal
- Komt in Q1 2023 terug op de Sociale Basis (inclusief uitvoeringsprogramma).
- Zal de suggestie om het ouderenpact mee te nemen oppakken. 
- (namens weth Molema) Komt schriftelijk terug op de vraag van Student&Stad over de vraag 

betreffende SOA’s.
- (namens weth Molema) Maakt een overzicht van de feestdagen binnen de gemeente 

Groningen.
- (namens weth Molema) Komt terug op de vraag over Shelter City.

Wethouder De Wrede tijdens begrotingssessie sociaal
- Gaat in gesprek met de gebruikers van het Samplon Huis over de overlast die zij ervaren 

tijdens evenementen en komt hierop terug.
- De raad ontvangt binnenkort een memo over hoe natuur en voedselproductie meer in één lijn 

gebracht kunnen worden. 

Wethouder Bloemhoff tijdens begrotingssessie ruimtelijk
- Zal met regio brief richting rijk sturen m.b.t. ondersteuning ondernemers (m.n. bakkers)
- Doet nogmaals aanbod arbeidsmarktsessie met bezoek aan talentperron Harm Buiterplein

Wethouder De Wrede tijdens begrotingssessie ruimtelijk
- Komt binnenkort met memo met meer duidelijkheid over planning m.b.t. GES

Wethouder Broeksma tijdens begrotingssessie ruimtelijk
- Komt binnenkort met evaluatie schoolstraten
- Kondigt uitvoeringsprogramma actieve mobiliteit en verkeersveiligheid aan
- Deze week brief over inzet energiecoaches / energiebesparing

Wethouder Van Niejenhuis tijdens begrotingssessie ruimtelijk
- Komt in Q1 met de eerste voorstellen n.a.v. initiatiefvoorstel duurzaam bouwen
- Binnenkort uitwerking BouwJong 2.0

Wethouder Wijnja tijdens begrotingsessie algemeen + financiën 
- Indicatoren: blijft samen met de raad en het AC de indicatoren verbeteren. Voor de begroting 

2024 weer een sessie met het AC plannen.
- Zoekt uit of WIJ-medewerker Haren/Onnen/Glimmen zijn/haar spreekuur houdt in Forum 

bibliotheek Haren of Groningen
- Komt t.z.t. met een voorstel om het nieuwjaarsfeest in Groningen voor 2024 en verder terug 

te brengen. Kijkt op korte termijn wat er nog mogelijk is voor het komende feest.
- Komt terug op de wens van de PVV om een onderzoek naar de grootte van het achterstallig 

onderhoud sportaccommodaties (in financiële zin) en een voorstel om dat in te halen

Burgemeester Schuiling tijdens begrotingssessie veiligheid
- Komt terug op bestuurlijke boete, pandbrigade en bibob tijdens het voorstel ondermijning wat

in december naar de raad gaat.
- Komt terug op het accommodatiebeleid (vraag SP: veiligheidszorg, welzijn & accommodatie 

in samenhang zien) bij de raad wanneer het bedrag wordt toegekend.
- Het college komt terug op het programma Shelter (het onderdak bieden aan buitenlandse 

mensenrechtenactivisten) wanneer de gesprekken weer gaande zijn.



- College komt met memo over het beoordelen van de veiligheid van de data van de gemeente 
Groningen

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

n.v.t.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 

n.v.t.
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