
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21-09-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Groningen Deelt – Uitvoeringsprogramma Deelmobiliteit 2022-2030 (14 september 2022) Groningen-
Deelt-Uitvoeringsprogramma-Deelmobiliteit-2022-2030

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Stijn Ringnalda – beleidsmedewerker stadsontwikkeling, 06-52723914, Stijn.ringnalda@groningen.nl
Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 06-52892979, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In december 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie “Groningen Goed op weg” vastgesteld. 
Deelmobiliteit is met het vaststellen van de mobiliteitsvisie een vast onderdeel geworden van het 
mobiliteitsbeleid. Het college is verzocht om in een uitvoeringsprogramma invulling te geven aan de 
plannen voor deelmobiliteit. Dit uitvoeringsprogramma legt het college nu voor aan de raad. In het 
Uitvoeringsprogramma “Groningen Deelt” geeft het college aan welke maatregelen het nu, straks en 
later (2022-2030) neemt om deelmobiliteit te stimuleren. De raad wordt gevraagd het 
uitvoeringsprogramma vast te stellen.

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 75 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 
bedraagt maximaal 3 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 c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Voorstel om op 12 oktober a.s. een meningsvormende sessie in te plannen, na de sessie van de 
doorwaadbare stad. De uitwerking van het beleid van de mobiliteitsvisie kan een belangrijk 
onderdeel zijn voor de partijen. Hierdoor lijkt een meningsvormende sessie over de deelmobiliteit 
een reëel verzoek.
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Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Mobiliteitsvisie

Nadere informatie
https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie

https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Mobiliteitsvisie
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