
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 augustus 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Voorlichtingssessie over grondexploitaties

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Mike Wester (programmamanager), jan.mike.wester@groningen.nl, 050 367 6676
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), marieke.eillert@groningen.nl, 050 367 8718

Korte samenvatting:
Het lezen en beoordelen van grondexploitaties is niet eenvoudig. Toch zijn deze documenten van 
wezenlijk belang voor raadsleden. Er gaat veel geld in om. Doorgaans komen de grexen (standaard 
afkorting voor grondexploitaties) later in het najaar, en wordt er dan ook een technische sessie aan 
gewijd. Nu liggen er echter al eerder enkele grexen uit het aardbevingsgebied ter besluitvorming 
voor (Ten Post, Ten Boer). Daarom heeft de agendacommissie op voorstel van de college-organisatie 
de voorlichting over grondexploitaties naar voren gehaald.

Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn 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.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om een technische toelichting op het grondbedrijf en 
het instrument grondexploitatie, door middel van een ambtelijke presentatie, gevolgd door 
gelegenheid tot het stellen van feitelijke vragen.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
nvt

Voorgeschiedenis / dossier
nvt

Nadere informatie
nvt
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