
Bijlage 2 Wijzigingen t.o.v. januari-versie LTA
Inhoud (directe link via control-klik)
2023 – Q1 – januari 

2023 – Q1 - februari

2023 – Q1 – maart 

2023 – Q1 – zonder maand 

2023 – Q2 – april 

2023 – Q2 – mei 

2023 – Q2 – juni 

2023 – Q2 – zonder maand 

2023 – Q3 – juli 

2023 – Q3 – september 

2023 – Q3 – zonder maand 

2023 – Q4 – oktober 

2023 – Q4 – november 

2023 – Q4 – december 

2023 – Q4 – zonder maand 

2023 – PM 

2024 – Q1 

2024 – Q2 

2024 – Q3 

2024 – Q4 

2024 – PM 

2025 – Q1 

2025 – Q2 

2025 – Q3 

2025 – Q4 

2025 – PM 

2026 

Blauw = nieuw item

Rood = wijziging



2023 – Q1 – januari
Verwijderd (inmiddels ontvangen/gehonoreerd):

 2022-358 Evaluatie maaibeleid
 2023-04 terugblik Week van het Afval 2022
 2022-385 Actieplan laaggeletterdheid
 2022-452 Evaluatie van de pilot verkeersveilige schoolomgeving / schoolstraten
 2023-02 Kredietaanvraag herinrichting De Huismeesters De Wijert
 2022-455 Brandveilig gebruik gemeentelijke panden
 2022-318 Motie Stop de ombouw van kamers naar studio’s (nov. 2021)
 2022-256 Uitvoeringsagenda Toegankelijkheid
 2022-446 Komt schriftelijk terug op de vraag van de PvhN over hoe de privacy (…) kan worden gewaarborgd in de gebouwen
 2022-470 Pilot duivenpil
 2022-336 zal bij de GGD de vraag stellen over de mogelijkheden tot monitoring van middelengebruik
 2022-295 Onderzoek n.a.v. Initiatiefvoorstel welkomstpakket Groningen

Verplaatst van januari naar februari:
 2022-471 Verbetertraject beheer en onderhoud sportaccommodaties
 2022-285 Locatie woningbouw Woltersum…
 2022-442 Ontwerp -BP Gebouwd Erfgoed
 2023-01 Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2023 Wabo en bodem
 2022-161 Voorontwerp MER en Omgevingsplan Stadshavens
 2022-310 Snellaadvisie
 2022-95 Verduurzaming onderwijsgebouwen - uitkomsten onderzoek
 2023-05 Gedragscode soortenbescherming 2022 > wordt mededeling
 2022-399 Stand van zaken woonzorgvisie
 2022-378 gaat kijken naar de mogelijkheid om je voor subsidies groene daken etc alvast aan te melden voor het volgende jaar en dan een 

melding te krijgen als er weer mogelijkheden zijn

Verplaatst van januari naar maart:
 2022-458 Forum Groningen (jaarlijkse brief over voortgang)



 2022-226 Evaluatie Ondernemersfonds
 2023-03 Verwacht januari resultaten van onderzoek naar het bovenregionale beeld mensenhandel. Stelt voor de motie over onderzoek naar 

mensenhandel en mensensmokkel bij bespreking hiervan te betrekken.

Verplaatst van januari naar april:
 2021-11 Jaarrapportage 'geweld hoort nergens thuis' > update huiselijk geweld en kindermishandeling (uitstel door capaciteitstekort)

Verplaatst van januari naar 2023-PM:
 2022-160 Stedenbouwkundig hoofdkader De Held III

Wijziging portefeuillehouder (van Eikenaar naar Van Niejenhuis / Jongman):
 2022-399 Stand van zaken woonzorgvisie

2023 – Q1 – februari
Verwijderd (inmiddels ontvangen/gehonoreerd):

 2022-259 Herwinnen openbare ruimte binnenstad (incl. Fietsparkeren Binnenstad West)
 2022-01 strategische agenda stationsgebied
 2022-414 Jaarplan Gresco
 2022-176 Visie Brandweerzorg en organisatieplan brandweerzorg 2022-2025
 2022-51 Werksessie Jeugd en veiligheid / Preventie met gezag (o.a. motie verbeteren leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten en 

update problematische jeugdgroepen)
 2023-14 Wijziging uitvoeringsbesluit Afvalstoffenheffing (invoering nieuwe huisvuilpas)
 2022-473 Beeldvormende sessie Kardinge
 2023-07 Evaluatie pilot Anders Mobiel (alternatief vervoer Binnenstad)

Verplaatst van februari naar maart:
 2022-397 Beleidsregels handhavingsbeleidsplan + rapportage
 2022-472 Mondzorg voor minima

Verplaatst van februari naar april:
 2023-13 Decembercirculaire gemeentefonds 2022
 2023-10 Voortgang Museum aan de A



Verplaatst van februari naar juli:
2022-63 Cliëntervaringsonderzoek Wmo (Beschermd Wonen) > wordt gelijk met jaarverslag toezicht calamiteiten/geweld Wmo aangeboden

Verplaatst van februari 2023 naar februari 2024:
 2022-476 Nacalculatie vervangingsinvesteringen 2023

Verplaatst van februari naar PM 2023:
 2022-445 Hervormingsagenda > uitstel door verschil van inzicht tussen rijk en gemeenten

Brief wordt mededeling:
 2022-403 Motie Huppie huppie in Groningen is mijn cluppie (raad 13-7-22)

Wijziging portefeuillehouder (van Van Niejenhuis naar De Wrede):
 2023-10 Voortgang Museum aan de A

Toegevoegd:
 Doorbelasten nutsvoorzieningen buitensportverenigingen 2022

2023 – Q1 – maart
Verwijderd (inmiddels ontvangen/gehonoreerd):

 2023-26 Kredietaanvraag planten extra bomen
 2023-17 Verordening individuele inkomenstoeslag
 2022-429 slotcalculatie Grote Markt oostzijde/Forum

Verplaatst van maart naar februari, sessie:
 2022-430 Strategische woningbouwprogrammering: Geeft aan de voor- en nadelen van een woonruimteverdeelsysteem voor de middenhuur 

in beeld te brengen en komt hier voor de zomer op terug

Verplaatst van maart naar april:
 2022-481 Afronding Gelijk Speelveld Haren en Ten Boer
 2022-428 Actualisatie krediet aanpak Friesestraatweg
 2022-212 stand van zaken Herstelagenda Groningen Vooruit (incl. motie zelfde titel) > brief + raadsvoorstel
 2022-16 Beleidsvisie verkeersmanagement / Multimodaal netwerkkader + Motie Fietser meer groen bij verkeerslichten (brief ipv voorstel)



Verplaatst van maart naar mei:
 2022-31 Strategisch Evenementenbeleid

Verplaatst van maart naar juni:
 2023-25 Financiële verordening 2023
 2022-335 Motie Biobased Betaalbaar Bouwen en Wonen in Groningen, betrekken bij de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie en de tijdslijn 

van de Uitvoeringsagenda aan te passen.

Verplaatst van maart naar Q3:
 2022-434 Opkoopbescherming evaluatie

Wijziging portefeuillehouder (Van Niejenhuis toegevoegd aan De Wrede):
 2022-335 Motie Biobased Betaalbaar Bouwen en Wonen in Groningen, betrekken bij de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie en de tijdslijn 

van de Uitvoeringsagenda aan te passen.

Wijziging van brief naar sessie:
 2023-15 Voortgang NPO: herstelprogramma Onderwijs (in september volgt brief)

Toegevoegd
 Evaluatie overgang huishoudelijke hulp + vervolg herstelgerichte hulp
 Sessie met betrokken wijk- en dorpsverenigingen n.a.v. brief democratische vernieuwing en participatie, februari (2022-143)

2023 – Q1 – zonder maand
Verwijderd (inmiddels ontvangen/gehonoreerd):

 2022-136 Motie Ontwikkel een woonmanifest voor starters

Verplaatst van Q1 naar april :
 2022-355 Rapport Twynstra en Gudde inz eigen ontwikkelbedrijf en uitwerking initiatiefvoorstel 2500 betaalbare woningen

Verplaatst van Q1 naar Q2:
2022-166 Flexwoningen > wordt brief

Wijziging portefeuillehouder (Van Schuiling naar Molema):



 2022-467 Komt schriftelijk terug op de samenstelling van de groepen mensen / dealers die zich ophouden bij de Ubbo Emmiussingel en de 
Ubbo Emmiusstraat

2023 – Q2 – april
Verplaatst van april naar mei:

 2022-493 Herijking kunstraad Groningen

Verplaatst van april naar juni:
 2022-474 (Pre)mantelzorgwoningen 
 2022-491 Ondersteuning mantelzorgers

Toegevoegd:
 Controleverordening  
 Gebiedsvisie Helpman-Noord  

2023 – Q2 - mei
Verplaatst van mei naar juni:

 2023-53 Routekaart / Aanpak Circulariteit i.r.t. de Uitvoeringsagenda

2023 – Q2 – juni
Toegevoegd:

 Actielijn mantelzorg
 Basketbal trainingshal Martiniplaza
 Actielijn sociaal culturele accommodaties 
 Uitvoeringsagenda circulaire economie 
 Expertsessie circulaire economie
 Expertmeeting ecologisch beheer

Verplaatst van juni naar juli:



 2022-502 Jaarverslag toezicht calamiteiten en geweld Wmo (wordt tegelijk met clientervaringsonderzoek Wmo aangeboden)

Verplaatst van juni naar Q4:
 2022-401 Beleidsplan schuldhulpverlening

2023 – Q2 – zonder maand
Wijziging portefeuillehouder (van Schuiling naar Molema):

 2022-486 Stand van zaken aanpak personen met onbegrepen gedrag
 2022-40 Stand van zaken Repressieve aanpak harde kern jeugd

Toegevoegd:
 Rekenkamerrapport Coronagelden
 Rekenkamerrapport Meldpunt Overlast
 Rekenkamerrapport RIGG
 Huisvesting wijkposten Stadsbeheer, sessie ter voorbereiding op verwacht voorstel Q4
 Werkbezoek cameratoezicht 
 Technische sessie APVG

2023 – Q3 – juli
Wijziging portefeuillehouder (van Eikenaar naar Van Niejenhuis / Jongman):

 2022-402 Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie (incl. motie Bouwen voor wonen en welzijn (raad 16-2-22)

Toegevoegd:
 Sessie met ketenpartners n.a.v. cliëntervaringsonderzoek Wmo c.a.

2023 – Q3 – september
Aanpassing portefeuillehouders (naast Van Niejenhuis ook Broeksma):

 2022-448 halfjaarlijks gesprek met raad over lobby verstedelijking en mobiliteit

Toegevoegd:



 Voortgang NPO: herstelprogramma Onderwijs 

2023 – Q3 – zonder maand
Aanpassing:

 2023-70 Data-ethiek/ oprichting Ethische commissie > toezegging 2023-201 opgenomen bij opmerkingen (zie hieronder bij PM)
Toegevoegd:

 Uitvoeringsbesluit restauratie Glaudé panden 



2023 – Q4 – oktober
Toegevoegd:

 Actielijn vrijwilligers 
 Actielijn eenzaamheid 
 Uitvoeringsprogramma sociaal werk

2023 – Q4 - november

2023 – Q4 – december
Verplaatst van december 2023 naar maart 2024

 2022-404 Gebiedsvisie Kardinge (incl. motie 50-meterbad nieuw Kardinge)

2023 – Q4 – zonder maand
Toegevoegd

 Herijking armoedebeleid

2023 – PM
Verwijderd (want dubbel op de LTA):

 Gebiedsvisie / verkenning Thesinge
 2022-343 Motie Vrij toegankelijk Bevrijdingsfestival voor iedereen
 2023-207 Motie Aanpak mentaal welzijn versterken met jongeren en jongvolwassenen (raad 16-11-22)

Verwijderd (want afgehandeld):
 2022-589 Komt t.z.t. met een voorstel om het nieuwjaarsfeest in Groningen voor 2024 en verder terug te brengen. Kijkt op korte termijn wat 

er nog mogelijk is voor het komende feest. (afgehandeld dagmail 15/12/22; voorstel 2024 is portefeuille burgemeester; brief in Q2, LTA 2022-
505)



 2022-382 Motie Gebiedsgericht blijven werken (raad 13-7-22) > afgehandeld in de brief Verbreding wijkvernieuwing en presentatie 
uitvoeringsprogramma’s 2023 (599244-2022; collegebrief 23-11-22)



Verwijderd (want verwerkt in ander item):
 2023-201 Komt met een voorstel om aanbevelingen van de raad (onafhankelijke commissie, stevige commissie) te verwoorden in regelement 

ethische commissie > wordt meegenomen bij item 2023-70, oprichting ethische commissie (Q3), zie aldaar
 2023-199 Komt terug bij de raad met een planning van de Westflank, wanneer gebeurt wat > gekoppeld aan 2023-200 (zie hieronder)
 2023-216 Europapark diversen. Herinrichtingsprojecten openbare ruimte (inclusief kredietaanvraag), stand van zaken haalbaarheidsfase 

ontwikkeling P2 (tk) en aankondiging van de visie Europapark > samengevoegd met 2022-02 visie Europapark, Q4
 2022-444 Motie: Huiselijk geweld en kindermishandeling preventiever en zonder wachtlijst aanpakken > samengevoegd met 2023-47 Nota 

Huiselijk geweld en kindermishandeling, mei 2023

Wijziging portefeuillehouder (van Schuiling naar Molema):
 2022-581 Komt terug op programma Shelter wanneer gesprekken weer gaande zijn
 2022-583 Komt terug op accomodatiebeleid bij de raad wanneer de bedragen worden toegekend
 2022-375 Motie Shelter City een tijdelijk thuis voor mensenrechtenverdedigers (raad 13-7-22)

Wijziging portefeuillehouder (van Schuiling/Molema naar Schuiling/Jongman):
 2022-46 nieuw prostitutiebeleid; landelijk beleid afwachten

Wijziging portefeuillehouder (Van Eikenaar naar Van Niejenhuis / Jongman):
 2022-419 Motie Een woning voor jong en oud (raad 13-7-22)

Wijziging portefeuillehouder (Van Broeksma naar Van Niejenhuis):
 2023-200 Gaat een brede sessie organiseren over de Westflank die samenhang heeft met natuur, verkeer en huizen (NB wens vanuit LTA-

sessie jan. ’23: graag vóór vaststellen De Held III); hieraan gekoppeld 2023-199 (zie hierboven)

Wijziging portefeuillehouder (Schuiling toevoegen aan Van Niejenhuis):
 2022-578 Erkent het probleem zoals benoemd in ingetrokken motie Spreiding criminogene branches. Gaat kijken wat hiervoor het beste 

instrument is en komt hierop terug

Verplaatst van PM naar februari 2023:
 2022-291 Zal de raad informeren over de afwegingskaders van de adviesgroep stadspark zodra deze gereed is. (> mededeling)

Verplaatst van PM naar maart 2023:
 2022-586 Aanbod van college om op korte termijn sessie te organiseren om gezamenlijk te kijken naar (verbetering van) de indicatoren in de 

begroting. (> Er loopt intern traject waar audit committee bij betrokken wordt. Als raad dat wenst kan sessie worden georganiseerd.)



Verplaatst van PM naar april 2023:
 2022-303 Motie Ruimte om te leven > i.c.m. voortgangsbrief visie landelijk gebied

Verplaatst van PM naar mei 2023:
 2022-590 Motie Ondersteuning dierenartskosten voor minima (raad 9-11-22) = voorstel (in raad is afgesproken dat college met onderbouwd 

voorstel komt met passende financiering)

Verplaatst van PM naar juni 2023:
 2022-559 Motie Niemand in de kou (raad 12-10-22)
 2022-573 Komt terug op de vraag wanneer uitwerking van de plannen Meerstad bij raad komt, m.n. ook financiële doorvertaling van mogelijk 

grotere aantallen sociale huur in de grondexploitatie
 2023-218 Scenario' s Meerstad

Verplaatst van PM naar november 2023:
 2023-228 Zal de risico’s bij de gebiedsbegroting Suikerzijde verder uitwerken.

Verplaatst van PM naar Q2:
 2022-574 Binnenkort uitwerking BouwJong 2.0 (i.c.m. stand van zaken jongerenhuisvesting)
 2022-575 Motie Kleine steegjes aanpak (raad 9-11-22)
 2022-577 College komt begin volgend jaar met een eerste aanzet voor een procesvoorstel (reactie op ingetrokken motie Dorpen een plek voor 

jong en oud
 2022-125 Motie Van leren wordt iedereen beter (okt 2021)
 2022-126 Motie Woonvorm Hoofdweg Harkstede (okt 2021)
 2023-219 Herinrichting Floresstraat
 2023-200 Gaat een brede sessie organiseren over de Westflank die samenhang heeft met natuur, verkeer en huizen; komt ook terug bij de 

raad met een planning van de Westflank, wanneer gebeurt wat
 2023-206 Preventie met Gezag

Verplaatst van PM naar Q3:
 2023-236 Evaluatie wijkklimaatambassadeurs (wordt onderdeel van brief over groenparticipatie)
 2023-238 Uitkomsten onderzoek uitklimmogelijkheden Diepenring (nav schriftelijke vragen) 
 2023-214 Nota Hoger Bouwen
 2023-230 Komt na aankoop Biotoop met gebiedsvisie met diverse scenario’s



Verplaatst van PM naar Q4:
 2023-237 Toekomstvisie auditing
 2023-239 Huisvesting Wijkposten Stadsbeheer (Beeldvormende bijeenkomst raad aanbieden, kan in Q2)



Verplaatst van PM 2023 naar Q2 2024:
 2022-571 Neemt monitoring van effecten nieuwe regels huisvestingsverordening op toeristische sector mee in aangekondigde evaluatie

Verplaatst van PM 2023 naar PM 2024:
 2022-427 Omgevingsplan Selwerd Paddepoel Tuinwijk > afhankelijk van invoering Omgevingswet

Samenvoeging diverse PM-items tot nieuw item Q2 ‘De volgende toezeggingen worden meegenomen in het MJP Wonen’
 2022-426 Komt terug op de vraag naar evt. deadlines wat betreft inzet rijksmiddelen (en of die gehaald kunnen worden gezien 

personeelstekorten etc, en wat ermee gebeurt als ze niet gehaald worden)
 2022-570 Gaat uitzoeken in hoeverre de keuze voor short stay op dit moment op vrijwillige basis dan wel noodgedwongen is, en of er 

mogelijkheden zijn om ook t.a.v. short stay regels te stellen; t.a.v. evt short stay op Zernike Campus wordt goed gekeken om wat voor soort 
short stay het gaat (bijv. puntensysteem al dan niet), komt bij raad terug.

 2023-221 zal in communicatie richting huurders rechten van de huurder opnemen en verwijzen naar steunpunt huren, en zal ook kijken wat er
opgenomen kan worden over de termijn die huurder heeft om naar andere woonruimte om te zien

 2023-222 zal de raad rapporteren zodra er reactie binnen is op de brief van de G6 aan het rijk met verzoek om enkel glas als gebrek aan te 
merken

 2023-223 gaat uitzoeken of het mogelijk is om ook huurcontracten aan de notaris voor te leggen

Samenvoeging twee PM-items tot nieuw item voor februari 2023 ‘Shelter City / brief’
 2022-581 Komt terug op programma Shelter wanneer gesprekken weer gaande zijn
 2022-375 Motie Shelter City een tijdelijk thuis voor mensenrechtenverdedigers (raad 13-7-22)

Toegevoegd:
 Zal in het kader van de LHTBQIA+-emancipatie een bijeenkomst organiseren met verschillende partners om te bespreken waar er nodig is / 

behoefte aan is. De raad kan zelf ook partijen (of individuen) uitnodigen om mee te praten. Ook de sociale veiligheid zal in dit gesprek 
meegenomen worden. 

 Gaat (na suggestie S&S) na hoe gemeente Utrecht de maatschappelijke kosten/baten van CO2-reductie meeneemt in businesscase en koppelt 
daarover terug bij evaluatie van het jaarplan verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

 Wethouder zegt toe motie ‘maatwerk bij maatschappelijke parkeervergunning’ te willen uitvoeren zoals bedoeld en houdt raad op de hoogte 
 Uitwerking ecologisch onderzoek Stadspark 



2024 – Q1
Toegevoegd:

 februari / Actielijn maatschappelijke- en bewonersinitiatieven 
 februari / Actielijn bewonersorganisatie
 februari / Doorgaande dialoog

Aanpassing:
 2023-124 Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling > toegevoegd: (inclusief bespreking lobby verstedelijking en mobiliteit)

2024 – Q2

2024 – Q3
Toegevoegd:

 Lobby verstedelijking en mobiliteit
 07 Jaarverslag toezicht calamiteiten en geweld + CEO WMO (beschermd wonen)

2024 – Q4

2024 – PM
Toegevoegd:

 Omgevingsplan Spoorkwartier + GREX Spoorkwartier / Uitvoeringsbesluit aanpak Parkweg 

2025 – Q1
Aanpassing:

 2023-164 Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling > toegevoegd: (inclusief bespreking lobby verstedelijking en mobiliteit)



2025 – Q2

2025 – Q3
Toegevoegd:

 Lobby verstedelijking en mobiliteit
 07 Jaarverslag toezicht calamiteiten en geweld + CEO WMO (beschermd wonen)

2025 – Q4

2025 – PM
Toegevoegd:

 Uitvoeringsbesluit insnijding Emmaviaduct / Nota van Uitgangspunten Stationsgebied Noord 

2026
Aanpassing:

 2023-194 Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling > toegevoegd: (incl. bespreking lobby verstedelijking en mobiliteit)

Toegevoegd:
 Q3 / 9 / Lobby verstedelijking en mobiliteit
 PM - Omgevingsplan Stationsgebied Noord 
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