
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: mei 2022

Betreft 
X Collegebrief

X Informerend

X Agendering 

X Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen en Stadsstrand

Collegebrief : Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen en Stadsstrand

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ewoud van Smeden (beleidsmedewerker Stadstoezicht) / 050 367 6237 / 

ewoud.van.smeden@groningen.nl

Korte samenvatting:
Medio 2021 is er door de raad besloten, naar aanleiding van de toenemende overlast in het 

Noorderplantsoen en het Stadsstrand, een aanvullende set maatregelen van kracht te laten gaan.

In de collegebrief wordt een evaluatie gegeven van deze maatregelen. Het college geeft aan dat de 

periode om aanvullende maatregelen te toetsen relatief kort is. Het is daarom niet mogelijk om in dit

stadium alvast verstrekkende conclusies te trekken. Wel vallen er een aantal zaken op. Hiervan geeft 

het college een opsomming.

D66 en Student&Stad hebben een agenderingsverzoek ingediend om deze brief te bespreken en 

hebben daarbij de volgende bespreekpunten ingediend:

- Graag horen we van fracties hun reactie op de evaluatie van de maatregelen bij het 

Noorderplantsoen en het Stadsstrand;

- Graag zien we dat fracties in gaan op de doeltreffendheid van de maatregelen en de gevolgen 

voor gewone bezoekers van de recreatieplekken. 

Wijze van behandeling 
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. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Evaluatie-maatregelen-Noorderplantsoen-en-Stadsstrand.pdf
mailto:ewoud.van.smeden@groningen.nl


Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 

bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 

aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Agenderingsverzoek vanuit de fracties D66 en Student&Stad. 

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/23-juni/

10:00/Maatregelen-evenwicht-tussen-recreatie-en-leefbaarheid-in-en-rondom-de-binnenstad-

inclusief-wijziging-APVG-2021-lid-barbecueen-raadsvoorstel-16-juni-2021
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