
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 december 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling 2022-2025 (collegebrief 8 december 2021)

 Hiervan hst 2 (Leefkwaliteit) , hst 5 (Energie), hst 6 (Ruimtelijke economie)

Meerjarenprogramma-s-Stadsontwikkeling-2022-2025 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ingrid van Ierssel (directiesecretaris Stadsontwikkeling), ingridvanierssel@groningen.nl, 050 367 6128

Ronald Klaassen (beleidsmedewerker, MJP’s), ronald.klaassen@groningen.nl, 050 367 8944

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

Sanne Ros (bestuursadviseur Broeksma), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Petra Maaskant (a.i. bestuursadviseur Benjamins), petra.maaskant@groningen.nl, 050 367 8567

Korte samenvatting:
Dit zijn de laatste Meerjarenprogramma’s die door het huidige college worden vastgesteld. Er is 

daarom voor gekozen deze programma’s ‘beleidsarm’ vast te stellen, dit wil zeggen dat er geen grote 

nieuwe financiële ambities meer zijn verwerkt in deze ronde. Wel worden per programma nieuwe 

accenten of opgaven geformuleerd, inclusief vraagstukken die door de raad zijn geagendeerd. In de 

programma’s wordt geschetst hoe ambities en financiering samen komen. 

In het programma Leefkwaliteit gaat men door met projecten om de gemeente klimaatbestendiger 

en groener te maken. Ook gaat men aan de slag met de landschapvisie, met daarin ook aandacht 

voor cultuurhistorische en ecologische waarden.

Het nader uitwerken van economisch programma voor de ontwikkelgebieden en uitvoering geven 

aan de strategie werklocaties en de visie Ruimte voor Retail zijn belangrijke activiteiten in het 

programma Ruimtelijke Economie.

In het programma Energie wordt gewerkt aan de uitvoering van het warmtetransitieplan in 

Noordwest, gaat men het windbeleid actualiseren en blijft men vol inzetten op waterstof als nieuwe 

energiebron.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2022-157 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend
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mailto:sanne.ros@groningen.nl
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Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, jaarlijks peilmoment

Voorgeschiedenis 
Bespreking vorige MJP’s in januari 2021: Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/13-januari/10:30 

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 80 min uitgetrokken. Dat betekent ongeveer 4 à 5 minuten per fractie.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/13-januari/10:30

	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit


