
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Verbreding wijkvernieuwing en presentatie uitvoeringsprogramma’s 2023 (collegebrief 23/11/22)
Verbreding-wijkvernieuwing-en-presentatie-uitvoeringsprogramma-s-2023 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Frank Brander (gebiedsmanager), 06-38544815, frank.brander@groningen.nl 
Hessel Luxen (bestuursadviseur weth. Eikenaar), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 050  367 8718, marieke.eillert@groningen.nl) 

Korte samenvatting:
Sociale en fysieke wijkvernieuwing is een speerpunt uit het vigerende coalitieakkoord. Daarbij wordt 
met namen ingezoomd op de Noordelijke wijken.

We zetten de wijkvernieuwing in de Wijert, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en Selwerd 
onverminderd voort. We verankeren de financiering voor de wijkvernieuwing op de lange 
termijn. Dat is nodig, want wijkvernieuwing vereist een lange adem. Tegelijkertijd schalen we 
de aanpak op naar een programma Noordelijke Wijken waarmee de wijkvernieuwing wordt 
verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg. Voor deze wijken 
stellen we meer geld beschikbaar op de korte termijn. Hiermee willen we een doorbraak 
realiseren voor de noordelijke wijken. Alle gemeentelijke beleidsprogramma’s, van de aanpak
van armoede en schulden tot onderwijs en werk, van wonen tot energietransitie en van 
veiligheid tot het gezondheidsbeleid zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de 
noordelijke wijken. 

De brief die nu voorligt geeft een stand van zaken van de wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, 
Indische Buurt / De Hoogte en de Wijert, waarvoor al  in 2018 door de raad koersdocumenten zijn 
vastgesteld.  Daarnaast wordt ingezoomd op de beoogde verbreding naar Lewenborg (waar al een 
begin is gemaakt), Paddepoel, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk (waar voortgebouwd wordt op de 
aanpak die  in 2020 gestart is in het kader van Regio Deal Groningen. Ook wordt gekeken naar de 
inzet vanuit de Nationale Programma’s NPG (Nationaal Programma Groningen) en NPLV (Nationaal 
Programma Leefbaarheid & Veiligheid). 
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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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
20 minuten voor het college, 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)
Vanwege het grote belang dat de politiek aan de fysieke en sociale wijkvernieuwing hecht, is naast 
een beeldvormende sessie (7/12) gekozen voor bespreking in een meningsvormende sessie.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Wijkvernieuwing 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wijkvernieuwing
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