
Voorbereidingsmemo
Beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 14 december 2022

Betreft 
O Agendering 

O agenderingsverzoek
O Burgers

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

Korte samenvatting:
Contractus is het overkoepelend orgaan van de zes grootste studentenverenigingen in Groningen, en 
behartigt hun gezamenlijke belangen. De verenigingen willen graag zichtbaarder en benaderbaarder 
worden voor de gemeenteraad zodat het debat over verenigingen meer achtergrond krijgt vanuit de 
verenigingen zelf, en zodat ook de positieve aspecten zichtbaar worden. Hiervoor wil Contractus de 
gemeenteraad uitnodigingen op de sociëteiten om een beter beeld te krijgen van verenigingen en in 
gesprek te gaan met bestuurders over lopende zaken, eventuele problemen en mogelijkheden in de 
toekomst. Hierdoor hoopt Contractus meer begrip te creëren vanuit de gemeenteraad voor 
verenigingen maar ook andersom, vanuit verenigingen voor de gemeenteraad. Daarom heeft men 
een aanvraag voor een werkbezoek gedaan, en het leek de agendacommissie goed dit te honoreren. 

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 in voorkomende gevallen 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 de Groninger 
studentenverenigingen in de sociëteit van Vindicat aan de Grote Markt. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

 9:50-10:10 inloop
Aanwezigen:
• Gemeenteraad (10-15 mensen)
• 2 bestuurders per vereniging (16 mensen)
• Contractus Bestuur (4 mensen)

10:10 opening en introductie 
10:20-11:00 presentaties verenigingen 
11:00 afsluiting presentaties
11:10-12:00 netwerkmoment
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