
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 7 september 2022 

Vergaderingen

Op locatie:
10.00 – 12.00 uur Werkbezoek IMG 
10.00 – 12.00 uur Werkbezoek WIJ Groningen

Oude raadszaal
14.00 – 15.20 uur Technische sessie collegebrief wensen en bedenkingen

Raadszaal
15.30 – 16.20 uur Politiek vragenuur en mededelingen college 
16.30 – 18.00 uur Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling OV 2023 
19.00 – 20.30 uur Grondexploitaties – technische toelichting 
20.45 – 22.00 uur Onttrekkingsvergunning voor twee huishoudens 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 28 september 2022

Conform:
Discussie:
Motie vreemd

- Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023 OV-bureau 
 PvdA overweegt een motie over het stellen van kaders met betrekking tot de 

gesprekken die het college gaat voeren met de dorpen waar lijn 5 gaat verdwijnen na 
2023.

- Onttrekkingsvergunning voor twee huishoudens
 VVD overweegt een motie over het aanpassen van het beleid in dezen.

2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Broeksma - Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023 OV-bureau

- Zal met de bewoners van de dorpen waar lijn 5 verdwijnt in gesprek gaan 

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  
Wethouder van Niejenhuis over het landelijk actieplan studentenhuisvesting, gericht op uitbreiding 
van 60.000 extra studentenwoning tot en met 2030. De zes grootste gemeenten van Nederland 
ondertekenen het actieplan nog niet vanwege de afwijkende situatie in de grote steden, maar stellen 
een addendum op en zullen daarna ondertekenen. Wethouder zorgt dat de raad het addendum en het 
actieplan ontvangt.  

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
Wethouder Broeksma – Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023 OV-bureau

- Zal de volgende punten meenemen naar de besluitvorming van de dienstregeling op 
9 september a.s. 

 Gaat met de dorpen in gesprek waar lijn 5 verdwijnt.
 Zal met het consumentenplatform in gesprek gaan over de (nadere) mogelijkheden van

de hubtaxi.
 Lobby richting Den Haag intensiveren, vraagt ook de lokale partijen contact te zoeken

met de landelijke partijen hierover. 
Wethouder Molema - vragenuur 



- verwees in haar antwoord op de vragen over het concert van Rammstein in het Stadspark naar
de volgende bijlage: https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-3-Quickscan-
flora-en-fauna.pdf 

Wethouder Van Niejenhuis – grondexploitaties
- rond begroting kan desgewenst vervolgsessie over grondexploitaties worden georganiseerd 

(beeldvormend)
Wethouder Van Niejenhuis – onttrekkingsvergunningen

- is bereid tot een (politiek) gesprek over het onderwerp woonruimteverdeling
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