
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 7 december 2022 

Beeldvormende sessies 
10.00 – 12.00 uur Wijkvernieuwing (op locatie)
10.00 – 12.00 uur Arbeidsmarkt (op locatie)
14.30 – 15.30 uur Laadpalen 
16.30 – 18.00 uur Technische sessie sportonderwerpen 

Politiek Vragenuur (15.30 – 16.20)

Meningsvormende sessies
16.30 – 18.00 uur Ethische commissie 
19.00 – 20.30 uur Gerrit Krolbrug
19.00 – 20.30 uur Nationaal programma Groningen
21.00 – 22.30 uur Lokaal plan van aanpak versterkingen

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 21 december 2022

Conform:

Discussie:
 Lokaal plan van aanpak versterking

SP overweegt een motie

Motie vreemd
 Nationaal Programma Groningen

PvdD overweegt een motie over (internationale) positionering van de landbouw

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

Collegebrieven:
 Nationaal programma Groningen

2. TOEZEGGINGEN
Burgemeester Schuiling tijdens sessie Nationaal Programma Groningen

 Komt separaat terug op de verdere / concretere uitwerking van een aantal zaken, waaronder 
landbouw.

Wethouder Jongman tijdens sessie Lokaal plan van aanpak Versterking
 Komt bij de raad terug over hoe dossiers beter kunnen worden overgedragen, hoe dat 

concreter vorm kan krijgen (n.a.v. vraag GL).

Philip Broeksma tijdens meningsvormende sessie ethische commissie en data-ethiek
 Komt met een voorstel om aanbevelingen van de raad (onafhankelijke commissie, stevige 

commissie) te verwoorden in regelement ethische commissie. 

Philip Broeksma tijdens meningsvormende sessie Gerrit Krolbrug Kansen en Moties:
 Komt met een voorstel naar de raad over financiering Gerrit Krolbrug door Gemeente 

Groningen, het Rijk en derden die daar belang bij hebben.



 Zegt toe aandacht te geven aan uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep toegankelijk 
Groningen die van waarde kunnen zijn voor de Gerrit Krolbrug.

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  
N.v.t.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
Wethouder Jongman tijdens sessie Lokaal plan van aanpak Versterking

 Biedt aan om eventueel samen de film Barst te kijken en in gesprek te gaan met jongeren. 
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