
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 21 september 2022  

 

Vergaderingen 

Oude raadszaal 

14.00 – 15.15 uur Kennismaking Werkgroep Toegankelijk Groningen 

16.30 – 18.00 uur Inrichting Fonds Energietransitie (meningsvormend) 

19.00 – 20.00 uur Procedures Suikerzijde (beeldvormend) 

20.10 – 21.00 uur Halfjaarlijks gesprek over lobby ruimte en mobiliteit (beeldvormend) 

21.00 – 22.00 uur Halfjaarlijks gesprek over lobby ruimte en mobiliteit (meningsvormend)  

Raadszaal 

10.00 – 12.00 uur Kennismaking GGD Groningen 

15.30 – 16.20 uur Politiek Vragenuur en mededelingen college 

16.30 – 16.50 uur Conformstukken 

17.00 – 18.00 uur Topsport Zorgcentrum (meningsvormend) 

19.00 – 20.30 uur Voorinvestering SAMEN. + Implementatieplan SAMEN. (meningsvormend) 

20.45 – 22.15 uur Cameratoezicht Gele Loper, evaluatie en tijdelijke verlenging 

(meningsvormend) 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 28 september 2022 

Conform: 

• Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Baasis 2022 

• Aanvullend krediet frisse en duurzame scholen 2e tranche 

• Vaststelling bestemmingsplan 100kV kabelverbinding Groningen, Hunze-Bloemsingel 

• Toepassing coördinatieregeling De Suikerzijde compensatiegebied 2 

• Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Groningen 

• Aanvullend krediet gestegen bouwkosten scholen 

• Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2022 VGR I 

• Ontheffingenbeleid venstertijden 

• Aanpassen betaalvenster Selwerd (wijziging verordening parkeerbelastingen 2022) 

• Budgetaanvraag dorpsvernieuwing kleine dorpen 

• Grondexploitatie Hart van Ten Boer 

• Grondexploitatie en budgetten Nije buurt Ten Post 

• Financieel kader inpassingskosten 2022-2026 

• Vaststelling bestemmingsplan Brandenburgerstraat 7-11 

• Nacalculatie de Wiardt (voorheen MFA De Wijert) 

• Aanvullend krediet vervanging en aanleg kunstgrasvelden 2022 

• Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen (verlenging) 

 

Discussie: 

• Voorinvestering SAMEN. i.c.m. collegebrief Implementatieplan SAMEN. 

o VVD heeft motie aangekondigd over de eerste evaluatie van SAMEN. 

• Inrichting Fonds Energietransitie 

o GroenLinks heeft amendement aangekondigd over de buurtaanpak. 

o GroenLinks denkt na over amendement toevoeging woonboten aan het fonds. 

 

Motie vreemd 

• D66 kondigt motie vreemd aan over TopsportZorgcentrum, met de strekking dat het niet 

verkocht mag worden aan FC Groningen 



 

 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

 

 

2. TOEZEGGINGEN 

Wethouder Molema bij Voorinvestering SAMEN. 

-  Mrt/ apr 2023 volgt een eerste evaluatie, o.a. door in gesprek te gaan met professionals / 

ervaringsdeskundigen en duiding van de cijfers. Dan ook bekijken hoe en hoe vaak de 

raad in het vervolgtraject bijgepraat wil worden.  

- Wil de raad begin 2023 bijpraten over de hervormingsagenda.  

- Komt schriftelijk terug op de vraag van de Partij voor het Noorden over hoe de privacy 

(vertrouwelijkheid van de gesprekken) kan worden gewaarborgd in de gebouwen.  

 

Burgemeester Schuiling bij wijziging verordening cameratoezicht. 

- Komt schriftelijk terug op de samenstelling van de groepen mensen / dealers die zich 

ophouden bij de Ubbo Emmiussingel en de Ubbo Emmiusstraat. 

 

Wethouder Broeksma bij Fonds Energietransitie: 

- Informeert de raad 2x per jaar over het budget, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

 

Wethouder Jongman bij TopsportZorgcentrum: 

- Als college voornemens is in te gaan op verzoek tot verkoop aan FC Groningen zal dit 

eerst via een wensen en bedenkingen procedure aan de raad worden voorgelegd. 

 

Wethouder Van Niejenhuis bij Lobby ruimte en mobiliteit 

- Komt terug op de vraag naar evt. deadlines wat betreft inzet rijksmiddelen (en of die 

gehaald kunnen worden gezien personeelstekorten etc, en wat ermee gebeurt als ze niet 

gehaald worden) 

 

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur   

Mededeling raadslid Jimmy Dijk (SP) tijdens vragenuur 21 september: 

over de fototentoonstelling “Weggecijferd, teruggevochten” over gedupeerden (450 in gemeente 

Groningen) van de toeslagenaffaire op de Nieuwe Markt en uitnodiging aan raadsleden, collegeleden 

en andere belangstellenden om deze te bezoeken. 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  

 

• Er wordt technische sessie georganiseerd over constructie en onderlinge verhoudingen 

TopsportZorgcentrum 

• Er wordt bezien of een gesprek met FC Groningen en andere partijen in TopsportZorgcentrum 

kan worden georganiseerd 

• Er wordt een afspraak gemaakt met Werkgroep Toegankelijk Groningen voor een 

belevingsexcursie 


