
Voorbereidingsmemo
beeldvormend / meningsvormend / conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21-09-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Budgetaanvraag dorpsvernieuwing kleine dorpen (13 juli 2022), Budgetaanvraag-dorpsvernieuwing-
kleine-dorpen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Samantha Boxman – junior medewerker stadsontwikkeling, tel: onbekend, 
samantha.boxman@groningen.nl 

Hiske Wiggers – bestuursadviseur (weth. Jongman), 06-31631844, hiske.wiggers@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In de ‘grote’ en ‘kleine’ dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer is men vanuit het programma 
Versterken en Vernieuwen de afgelopen periode samen met de inwoners en andere betrokkenen 
aan de slag gegaan met de planvorming voor dorpsvernieuwing en de dorpsagenda’s. Samen met de 
inwoners is men bezig met het vormgeven van projecten en een samenhangend 
uitvoeringsprogramma. Tegelijkertijd is de planvorming van een aantal projecten in de kleine dorpen 
(zoals herinrichting en realisatie van ommetjes) zo ver gevorderd dat men kansen ziet om daarmee -
samen met de bewoners- voortvarend en zichtbaar aan de slag te kunnen gaan. Daarom wordt de 
raad nu gevraagd de daarvoor benodigde uitvoeringskredieten en exploitatiebudgetten beschikbaar 
te stellen.

Wijze van behandeling 
Conform
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
De dorpsvernieuwing is ontworpen door o.a. burgers via de stem van Groningen en de 
dorpsagenda’s. Burgers en gemeente zijn in constant overleg over nieuwe investeringen en dit plan is
eruit gerold. Hierdoor verwachten wij dat dit conform kan.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: voormalige-gemeente-Ten-Boer/Ruimtelijke-ordening-en-openbare-ruimte 

Dossier: Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/09-dossiers-voormalige-gemeente-Ten-Boer/Ruimtelijke-ordening-en-openbare-ruimte-1
mailto:hiske.wiggers@groningen.nl
mailto:samantha.boxman@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Budgetaanvraag-dorpsvernieuwing-kleine-dorpen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Budgetaanvraag-dorpsvernieuwing-kleine-dorpen


Nadere informatie
Stem van Groningen

https://stemvan.groningen.nl/
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