
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 23 november 2022 

Beeldvormende sessies 
10.00 – 12.00 uur Evenementenbeleid
10.00 – 12.00 uur Werkbezoek Suikerzijde – op locatie
14.00 – 15.20 uur Huiselijk geweld
14.00 – 15.30 uur Lokaal plan van aanpak versterking
16.30 – 18.00 uur RES

Politiek Vragenuur (15.30 – 16.20)

Meningsvormende sessies
16.30 – 18.00 uur Rioolwateronderzoek
19.00 – 20.30 uur Coffeeshopbeleid
19.00 – 20.30 uur Pannekoekschip
21.00 – 22.30 uur Stand van zaken inbesteding schoonmaak

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 21 december 2022

Conform:

Discussie:
 Omgevingsvergunning Pannekoekschip / Voorbereidingsbesluit Schuitendiep 1013-1017

o PvhN bezint zich nog op motie oid

Motie vreemd

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

Collegebrieven:
- Gevolgen bekendmaking budgetten BUIG
- Reactie motie behoud middelen voor collectieve zorgverzekering voor de doelgroep
- Stand van zaken inbesteding schoonmaak

2. TOEZEGGINGEN
Burgemeester Schuiling tijdens meningsvormende sessie coffeeshopbeleid:

- Komt terug bij de raad wanneer het experiment gesloten coffeeshop officieel gaat beginnen.

Burgemeester Schuiling tijdens meningsvormende sessie rioolwateronderzoek:
- Gaat in gesprek met de raad en regionale (zorg)instanties over drugsgebruik in Groningen
- Komt terug op de termijn waarop het rioolwateronderzoek eventueel herhaaldelijk kan 

worden uitgevoerd

Wethouder Wijnja tijdens stand van zaken inbesteding schoonmaak
- Zal eind januari 2023 de raad opnieuw informeren over de stand van zaken.

Wethouder Broeksma tijdens beeldvormende sessie over RES
- Zal t.z.t. de raad betrekken bij de discussie over het gebruik van restwarmte uit de Eemshaven



3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
Wethouder Molema tijdens de sessie huiselijk geweld
- Vraagt de raad om niet beantwoorde vragen te mailen en zal aan de hand van deze vragen een 

nieuwe bijeenkomst organiseren omtrent dit onderwerp.

Sessie RES
- Omdat wethouder Broeksma de ingebrachte gedachten tijdens de beeldvormende sessie heeft 

genoteerd en meeneemt naar de Stuurgroep is er geen behoefte meer aan een 
meningsvormende sessie volgende week. Het gesprek over de RES kan desgewenst 
voortgezet worden bij de behandeling van de Routekaart 2035 in januari. Het 
vervolgdocument wordt in april/mei verwacht en kan dan desgewenst weer worden 
geagendeerd.
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