
Errata LTA 2023-2026
2023 – Q1 
Afvoeren, inmiddels ontvangen:

1 2022-358 Evaluatie maaibeleid Brief Wijnja

1 terugblik Week van het Afval 2022 Brief Wijnja
1 2022-385 Actieplan laaggeletterdheid brief Bloemhoff
1 Kredietaanvraag herinrichting De Huismeesters De Wijert voorstel v. Niejenhuis
1 2022-455 Brandveilig gebruik gemeentelijke panden brief v. Niejenhuis
1 2022-318 Motie Stop de ombouw van kamers naar studio’s (nov. 2021) brief v. Niejenhuis
2 2022-414 Jaarplan Gresco v. Niejenhuis

3 2022-429 slotcalculatie Grote Markt oostzijde/Forum voorstel v. Niejenhuis
2022-136 Motie Ontwikkel een woonmanifest voor starters brief v. Niejenhuis

1 2022-446 Komt schriftelijk terug op de vraag van de Partij voor het Noorden over hoe
de privacy (vertrouwelijkheid van de gesprekken) kan worden 
gewaarborgd in de gebouwen

Molema

Verhuizen van januari naar februari:

1 2022-471 Verbetertraject beheer en onderhoud sportaccommodaties Brief Jongman 

1 2022-285 Locatie woningbouw Woltersum: zal de raad informeren over de 
uitkomsten van thematafel Wonen op 5 juli en op termijn een voorstel met
de afweging van de voor- en tegens naar de raad sturen

brief Jongman

1 2022-442 Ontwerp -BP Gebouwd Erfgoed brief v. Niejenhuis
1 Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2023 Wabo en bodem brief v. Niejenhuis
1 2022-161 Voorontwerp MER en Omgevingsplan Stadshavens brief v. Niejenhuis



Verhuizen  van maart naar februari > sessie:

3 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

v. Niejenhuis Toezegging Politieke 
Woensdag 9/2/22. 
vertraging door 
capaciteitsproblemen 
en andere 
ontwikkelingen. i.c.m. 
gesprek over 
woonruimteverdeling; 
eerst technische 
sessie. Komt terug op 
de belemmeringen die
er mogelijk weg te 
halen  zijn in het 
puntensysteem 
(woonruimte-
verdelingsmodel)

Verhuizen van januari naar 2023 - PM:

1 2022-160 Stedenbouwkundig hoofdkader De Held III voorstel v. Niejenhuis

Verhuizen van Q1 naar Q2/M4:

Q1 2022-355 Rapport Twynstra en Gudde inz eigen ontwikkelbedrijf en uitwerking 
initiatiefvoorstel 2500 betaalbare woningen 

v. Niejenhuis

3 2022-428 Actualisatie krediet aanpak Friesestraatweg v. Niejenhuis



Verhuizen van Q1/1 naar Q2 > wordt ‘mededeling’ ipv ‘brief’

1 2022-285 Locatie woningbouw Woltersum: zal de raad informeren over de 
uitkomsten van thematafel Wonen op 5 juli en op termijn een voorstel met
de afweging van de voor- en tegens naar de raad sturen

brief Jongman

Verhuizen van Q1 naar Q3:

3 2022-434 Opkoopbescherming evaluatie v. Niejenhuis

Toevoegen:

1 Doorbelasten nutsvoorzieningen buitensportverenigingen 2022 Brief Jongman

2023 – Q4 
Verhuizen van 2023 – Q4 – december naar 2024 – Q1 - maart

12 2022-404 Gebiedsvisie Kardinge (incl. motie 50-meterbad nieuw Kardinge) voorstel Jongman

Dubbelingen
2022-343 Motie: vrij toegankelijk Bevrijdingsfestival voor iedereen Brief Molema / 

Schuiling
Staat zowel bij Q1/2 
als bij 2023 – PM > 
laatste kan geschrapt

6 2022-86 Gebiedsverkenning Project Ommeland, Thesinge Broeksma / v. 
Niejenhuis / 
Jongman

Gebiedsvisie / verkenning Thesinge v. Niejenhuis Deze verwijderen



Wijziging portefeuillehouder
2022-467 Komt schriftelijk terug op de samenstelling van de groepen mensen / 

dealers die zich ophouden bij de Ubbo Emmiussingel en de Ubbo 
Emmiusstraat

mededeling Schuiling > Molema toezegging Politieke 
Woensdag 21/9/22; 
komt via dagmail

2022-40 Stand van zaken Repressieve aanpak harde kern jeugd brief Schuiling > Molema
2022-486 Stand van zaken aanpak personen met ongebrepen gedrag brief Schuiling > Molema

2022-46 nieuw prostitutiebeleid; landelijk beleid afwachten voorstel Schuiling / Molema > 
Jongman

Toegezegd memo over 
sekswerk (naar 
aanleiding van de 
aangehouden motie van
GroenLinks) wordt 
hierin meegenomen

2022-581 Komt terug op programma Shelter wanneer gesprekken weer gaande 
zijn

Schuiling > Molema toezegging 
begrotingsessie 
veiligheid 03-11-2022

2022-583 Komt terug op accomodatiebeleid bij de raad wanneer de bedragen 
worden toegekend

Schuiling / Molema toezegging 
begrotingsessie 
veiligheid 03-11-2022

2022-399 Stand van zaken woonzorgvisie brief Eikenaar > Van 
Niejenhuis / Jongman

Voortgang Museum aan de A brief v. Niejenhuis > 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.

brief De Wrede / Van 
Niejenhuis

Motie op naam van Van 
Niejenhuis

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

brief Eikenaar > Van 
Niejenhuis / Jongman

Onder 2023-PM staat tussen de items van Molema het item ‘Mensenhandel’ van Schuiling. Is dus niet van Molema maar van Schuiling.
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