
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 december 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Agenda Toegankelijk Groningen (collegebrief 24 november 2021)

Agenda-Toegankelijk-Groningen-2022-2025 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erwin Tollenaar (teamleider, steller), erwin.tollenaar@groningen.nl, 050 367 8309

Rick Pos (bestuursadviseur Chakor), rick.pos@groningen.nl, 050 367 6392

Korte samenvatting:
Met de nieuwe Agenda Toegankelijk Groningen wil het college verdere stappen maken in het komen 

tot het uiteindelijke doel van het VN Verdrag dat mensen met een beperking:•vrijelijk kunnen kiezen 

waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven; •de beschikking hebben over zorg en diensten die 

hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving; •net als iedereen toegang 

hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen 

en openbare ruimte. Aan de hand van 10 thema’s is te lezen wat de gemeente heeft gedaan, doet en 

gaat doen om de toegankelijkheid te verbeteren. De inhoud van de thema’s zijn samen met 

ervaringsdeskundigen van de Werkgroep Toegankelijk Groningen en ambassadeurs van de gemeente 

Groningen tot stand gekomen. 

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2020-97 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, belangrijk thema voor de raad

Voorgeschiedenis 
Bespreking initiatiefvoorstel Toegankelijkheid under construction, 2016: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2016/30-november/16:30/

Toegankelijkheid-under-construction-Initiatiefvoorstel-08-11-2016-6011482 

Bespreking Actieplan Toegankelijke stad, 2017: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissies-2019-en-ouder/

2017/13-december/13:00/Actieplan-Toegankelijke-stad-collegebrief-23-november-2017

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Agenda-Toegankelijk-Groningen-2022-2025
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissies-2019-en-ouder/2017/13-december/13:00/Actieplan-Toegankelijke-stad-collegebrief-23-november-2017
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissies-2019-en-ouder/2017/13-december/13:00/Actieplan-Toegankelijke-stad-collegebrief-23-november-2017
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2016/30-november/16:30/Toegankelijkheid-under-construction-Initiatiefvoorstel-08-11-2016-6011482
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2016/30-november/16:30/Toegankelijkheid-under-construction-Initiatiefvoorstel-08-11-2016-6011482
mailto:rick.pos@groningen.nl
mailto:erwin.tollenaar@groningen.nl


Bespreking Tussenstand Actieplan Toegankelijke stad, 2020: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/3-juni/20:00/

Evaluatie-toegankelijkheid-binnenstad-west-collegebrief-20-5-2020-tussenstand-actieplan-

toegankelijkheid-collegebrief-20-5-2020 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
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 sessie is 60 min uitgetrokken. Dat betekent ongeveer 3 minuten per fractie.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/3-juni/20:00/Evaluatie-toegankelijkheid-binnenstad-west-collegebrief-20-5-2020-tussenstand-actieplan-toegankelijkheid-collegebrief-20-5-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/3-juni/20:00/Evaluatie-toegankelijkheid-binnenstad-west-collegebrief-20-5-2020-tussenstand-actieplan-toegankelijkheid-collegebrief-20-5-2020
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissie/2020/3-juni/20:00/Evaluatie-toegankelijkheid-binnenstad-west-collegebrief-20-5-2020-tussenstand-actieplan-toegankelijkheid-collegebrief-20-5-2020
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