
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 04-01-2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Jaarplan verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2023-2024 (21 december 2022)
Jaarplan-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-2023-2024.pdf 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Harrie Rausch – portefeuillemanager, 050-3674800, harrie.rausch@groningen.nl 

Thijs Stam – projectmanager, 050-3678029, Thijs.stam@groningen.nl 

Marieke Eillert – bestuursadviseur (weth. Van Niejenhuis), 06-55406532, 
marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het college vraagt u het jaarplan verduurzaming maatschappelijk vastgoed 2023-2024 vast te stellen. 
Met dit jaarplan informeren het college u over diverse ontwikkelingen in de verduurzamingsopgave, 
waaronder de energieprijsstijgingen en alles wat daarmee samen hangt. Het college geeft aan welke 
stappen het college gaat zetten in de integrale verduurzamingsaanpak -vastgelegd in de routekaart 
‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’- en gaan opschalen in de aanpak van korte termijn 
verduurzamingmaatregelen, de zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen. Om deze uit te kunnen voeren,
vraagt het college 7 miljoen euro investeringskrediet, te dekken uit de energiebesparing. Daarnaast 
informeert het college u over de genomen gebruiksmaatregelen ter uitvoering van de motie 
‘voorbereid de winter in’.

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. 

In deze meningsvormende sessie wordt gebruik gemaakt van twee termijnen. De 1e termijn dient 
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 het raadsvoorstel. 
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In de tweede termijn vindt het debat plaats uit de op de 1e termijn resterende punten. Tevens vraagt 
de voorzitter het college om reactie / toezegging op eventueel aangekondigde amendementen of 
moties.

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief interrupties
(voor beide termijnen samen). De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere 
insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Gezien de grote investering die ermee gemoeid is, wordt hier een meningsvormende sessie benodigd
geacht. 

Voorgeschiedenis / dossier
Nadere informatie
…
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