
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 26 oktober 2022 

Beeldvormende sessies 
10.00 – 12.00 uur Hoe lees ik de begroting 
13.00 – 15.00 uur Aanbieders GebiedsOndersteunend Netwerk
16.30 – 18.00 uur Grondexploitaties
19.00 – 20.30 uur TopsportZorgcentrum

Politiek Vragenuur (15.30 – 16.20)

Meningsvormende sessies
16.30 – 16.50 uur Conformstukken
19.00 – 20.30 uur Agenda voor de toekomst Meerstad + Wensbeeld
20.45 – 22.15 uur Dudok aan het Diep

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 16 november 2022

Conform:
 Aanvullend krediet fietsroute spoorlijn Groningen - Sauwerd

Discussie (mogelijk):
 Gezondheidsbeleid Gezond Leven in 050

o D66 overweegt nog verzoek om agendering als discussiestuk
 Agenda voor de toekomst Meerstad + Wensbeeld

o PvdD komt misschien nog met motie/amendement inzake bos/natuur
 Dudok aan het Diep

o CDA komt misschien nog met motie/amendement

Motie vreemd

n.v.t.

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN

n.v.t.

2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Van Niejenhuis – Politiek vragenuur
 gaat nog eens heel goed kijken of er op belangrijke plekken voldoende borden zijn die 

duidelijk maken dat er sprake is van betaald parkeren.  

Wethouder Van Niejenhuis – Agenda van de toekomst Meerstad
 Neemt suggestie mee om bouw sociale huur naar voren te trekken en het percentage te 

verhogen van 10 naar 30 % en gaat dat uitwerken; idem suggestie om meer 
sportvoorzieningen te regelen dan voor gebied zelf nodig zijn om zo ook voor omgeving wat 
te betekenen; idem suggestie om het maken van natuur alvast planologisch te verankeren; 
idem suggestie om juist planten en bomen aan te planten die huidige biodiversiteit versterken 
en ondersteunen.



 Ecologische verbindingszone Rietlanden blijft overeind, wat niet per definitie betekent dat er 
niet ook (beperkt) ruimte kan zijn voor P+R / woningbouw.

 Komt eind dit jaar / begin volgend jaar terug op stand van zaken m.b.t. initiatiefvoorstel 
Duurzaam bouwen

 Komt terug op de vraag wanneer uitwerking van de plannen bij raad komt, m.n. ook 
financiële doorvertaling van mogelijk grotere aantallen sociale huur in de grondexploitatie

Wethouder Van Niejenhuis – Dudok aan het Diep
 Als na aanbesteding blijkt dat het veel duurder wordt en er wellicht aanpassingen gedaan 

moeten worden, komt college bij de raad terug
 Gaat goed kijken naar mogelijkheden om efficiënter om te gaan met het BORG-niveau ter 

plaatse.

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

n.v.t.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 

n.v.t.
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