
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 23 november 2022

Betreft 
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Werkbezoek aardbevingsgebied

Korte samenvatting:
Elk halfjaar spreekt een afgevaardigde van de agendacommissie met elk van de collegeleden 
afzonderlijk. In het gesprek dat onlangs met wethouder Jongman werd gevoerd kwam de gedachte 
naar boven om als raad een keer te gaan kijken in het aardbevingsgebied om te zien wat daar in het 
kader van versterking en vernieuwing gebeurt. De agendacommissie vond het passend om dat te 
agenderen in het kader van de bespreking van het jaarlijkse Lokaal Plan van Aanpak versterking. 
Eerder ging de raad al op bezoek bij het IMG (september) en de NCG (oktober). Vorige week kreeg de
raad een technische toelichting op te bespreken lokaal plan van aanpak. De meningsvormende sessie
hierover staat gepland op 7 december a.s.

Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om een werkbezoek aan het desbetreffende gebied. 
Startpunt is de werklocatie van het team Versterken en vernieuwen in Ten Boer, A.H. Homanstraat 
23. Daar zal een kleine touringcar klaar staan om de deelnemers rond te rijden langs de verschillende
locaties. Onderweg zullen ambtenaren een toelichting geven en is er ook gelegenheid tot gesprek 
met een inwoner. Het globale programma:

10.00 Vertrek vanaf de Homanstraat in Ten Boer
10.15 Aankomst in Woltersum met een kort inhoudelijk praatje
10.30 Vertrek vanaf Woltersum richting Ten Post
10.45 Aankomst in Ten Post, inhoudelijk praatje en gesprek met bewoner
11.15 Vertrek vanaf Ten Post richting Ten Boer
11.30 Aankomst Ten Boer, inhoudelijk praatje
12.00 Ter afsluiting een lunch

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Aardbevingsproblematiek 

Nadere informatie
https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/ 

https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek
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