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Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Economische agenda 2023-2026 – Met energie naar de toekomst voor een groene en eerlijke 
economie

Raadsvoorstel - Economische-Agenda-2023-2026-Met-energie-naar-de-toekomst-voor-een-groene-
en-eerlijke-economie

Bijlage - Economische-agenda-2023-2026

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Petra Maaskant (economisch adviseur) / petra.maaskant@groningen.nl / 050 367 8567

Freek de Bos (bestuursadviseur wethouder Bloemhoff) / freek.de.bos@groningen.nl / 06 4140 2783

Korte samenvatting:
De economische agenda beschrijft hoe de gemeente Groningen samen met haar partners verder 
werkt aan een toekomstbestendige economie.

Een toekomstbestendige economie impliceert niet alleen economische groei. Meer dan voorheen 
staat het stimuleren van economische ontwikkeling ten dienste van het welzijn en de welvaart van 
onze inwoners. De agenda beschrijft de belangrijkste opgaven, de economische thema’s waar we ons
als gemeente hard voor maken, de rol die we daarbij invullen en onze belangrijke 
samenwerkingspartners. Samen met de stakeholders en op basis van relevante data evalueren wij 
met regelmaat de aanpak en passen deze indien nodig aan. Via de jaarrekening en de begroting 
wordt inzicht gegeven in de resultaten en de actuele ontwikkelingen. 

Met deze economische agenda wordt het ingezette beleid op de thema’s energietransitie, 
gezondheidseconomie en digitale economie gecontinueerd. In aanvulling daarop ligt de focus de 
komende jaren op toekomstbestendige en maatschappelijk ondernemerschap. Daarbij wordt in het 
bijzonder gewerkt aan ontwikkelingen in de circulaire economie en impact / sociaal ondernemen, 
waarvoor intensiveringsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. 

Het college vraagt u:

- De Economische Agenda 2023-2026 vast te stellen. 
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Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn. De voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 
bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

 raadsvoorstel;
1e termijn, bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een eerste 
mening/standpunt door de deelnemers in de sessie.
Vervolgens wordt een reactie gevraagd aan college op mogelijk vragen. Bedoeling is 
een bondige beantwoording, niet het herhalen van of uitweiden over voorstel of 
brief. 

Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn.  
Inventariseert op nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende 
spreektijd.

2e termijn, hier vindt debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten.
Voorzitter vraagt het college om reactie/toezegging op evt. aangekondigde 
amendementen, moties (vreemd- in geval van een collegebrief). 

Conclusie door voorzitter ten behoeve van vervolg van de besluitvorming: door naar 
de raad en in welke categorie te agenderen. Kan dit conform of als bespreekpunt 
vanwege aangekondigde amendementen en/of moties? 

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Grotendeels continuering van bestaand beleid. 
Voorgeschiedenis / dossier
Economische zaken, Gemeente Groningen
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