
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 14 december 2022 

Beeldvormende sessies 
10.00 – 12.00 uur Hortus / Biotoop (op locatie)
10.00 – 12.00 uur Economische agenda
21.10   22.30 uur Reclamebeleid

Politiek Vragenuur (15.30 – 16.20)

Meningsvormende sessies
16.30 – 16.50 uur Conformstukken
16.30 – 18.00 uur Conformstukken + Verbreding wijkvernieuwing en presentatie 

uitvoeringsprogramma’s 2023
19.00 – 20.30 uur Voortgang MJP Sport en Bewegen + Vervangingsinvesteringen 

kunstgrasvelden 2023 en huidige verhuur- en toegangssysteem 2023 + co-
investeringsfonds 2023

19.00 – 20.30 uur Wijkvernieuwing De Wijert – herstructurering De Huismeesters, brede 
belangenafweging en BEA

21.10 – 22.30 uur Uitwerking opdrachtenmodel laadinfrastructuur 2023

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 21 december 2022

Conform:
a. Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen 2022
b. Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2023-2026 en evaluatie vve (2018-2021)
c. Aanvullend krediet Hoogwaardig openbaar Vervoer (HOV) maatregelenpakket
d. Kredietaanvraag skatepark beweegterrein Mikkelhorst Haren
e. Herinrichting Peizerweg oost en Admiraal de Ruyterlaan
f. Verordening op het Audit Committee 2022
g. Verordening op de fractievergoeding en de fractieassistentie 2022
h. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2023
i. Begrotingswijzigingen derde kwartaal 2022
j. Planvoorbereidingskrediet Paddepoelsterbrug
k. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023
l. Verruiming kwijtscheldingsregels afvalstoffenheffing
m. Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (ophoging krediet drafbaan)
n. Legesverordening 2023 en wijziging begroting 2023
o. Financiële verordening gemeente Groningen 2022 
p. Instellen begeleidingscommissie aardbevingsdossier
q. Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Paterswoldseweg 43
r. Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2
s. Addendum Nota Grondbeleid 2017 (actualisatie 2021) n.a.v. Didam-arrest
t. Kredietaanvraag twee woonwagenstandplaatsen



Discussie:
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 

o Student&Stad overweegt een amendement
- Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden en huidige verhuur- en toegangssysteem 2023

o CU overweegt motie over non-infill kunstgrasvelden
- Co-investeringsfonds voorstellen 2023

o CDA overweegt motie over het gebruik van het fonds voor verduurzaming
- Uitwerking opdrachtenmodel laadinfrastructuur 2023

o D66 overweegt motie over de monitoring en het wegwerken van achterstanden 
plaatsing laadpalen

Motie vreemd
- Student & Stad overweegt motie vreemd over de roeisport.
- SP e.a. overwegen motie vreemd over tandartsbus in wijkvernieuwingswijken
- PVV overweegt motie vreemd over wisselwoningen bij sloop/nieuwbouw De Wijert
- CDA overweegt motie vreemd over parkeerexperiment De Wijert
- GL / PvdD overwegen motie vreemd over BEA’s in relatie tot project De Wijert

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

Collegebrieven:
 Verbreding wijkvernieuwing en presentatie uitvoeringsprogramma’s 2023 (afgezien van 

mogelijke motie vreemd)
 Wijkvernieuwing De Wijert – herstructurering De Huismeesters, brede belangenafweging en 

BEA (afgezien van mogelijke moties vreemd)
 Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025 (afgezien van mogelijke 

motie vreemd)
 Klanttevredenheid sportaccommodaties en dienstverlening 2022
 Voortgang onderzoek kleedkamernorm sportparken
 Afronding Gelijk Speelveld voormalige gemeente Groningen

2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Jongman tijdens meningsvormende sessie SPORT:
- Komt terug naar de raad wanneer het volwassenfonds onvoldoende / leeg is. 

Wethouder Van Niejenhuis tijdens meningsvormende sessie De Wijert:
- Checkt bij De Huismeesters dat men in de gaten houdt dat mensen door verhuizing naar 

wisselwoningen niet ineens enorme verhoging energielasten krijgen
- Precieze invulling parkeerregime De Wijert (bijv. t.a.v. weekenden en feestdagen) wordt pas 

bepaald op basis van input vanuit bewonersavonden, daarbij worden ook de ideeën van o.m. 
het CDA meegenomen (komt daar t.z.t. op terug).

- Gaat na bij corporaties (en mogelijk deskundigen aan RuG) in hoeverre er kennis is (of door 
onderzoek zou kunnen worden vergaard) over de invloed van de woningtypologie (bijv. 
galerijflat vs portiekwoning) op sociale cohesie.



3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

Mededeling wethouder Eikenaar over: ondersteuning maatschappelijke organisaties en 
maatschappelijke initiatieven in het kader van het noodpakket energiekosten en inflatie. Raad 
ontvangt volgende week collegebrief over nadere invulling. 

Mededeling wethouder  Van Niejenhuis over: het niet tijdig realiseren van de eerder afgesproken 
huisvesting voor 400 studenten op Zernike per augustus 2023. SSH meldt dat dit niet gaat lukken 
vanwege productietekorten en prijsstijgingen. Het streven is nu om dit een jaar later gerealiseerd te 
hebben. Voor 2023 wordt teruggevallen op de oude methode van het realiseren van tijdelijke 
noodopvang.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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