
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 29 maart 2023

Beeldvormende sessies 
10.00 – 12.00 uur Mobiliteit
10.00 – 12.00 uur werkbezoek Museum aan de A
14.00 – 15.20 uur Deelscooters
19.00 – 22.00 uur Polarisatie

Politiek Vragenuur (15.30 – 16.20) 

Meningsvormende sessies
16.30 – 18.00 uur Verkenning alternatieve inzet middelen bijzondere bijstand energie studenten
16.30 – 16.50 uur Conformstukken
17.00 – 18.00 uur Initiatiefvoorstel Waardig ouder worden
19.00 – 20.30 uur Voorontwerp wijziging omgevingsplan en MER Stadshavens
21.00 – 22.30 uur Geluidsnormen grootschalige evenementen

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 5 april 2023 

Conform:
- Adviescommissie voor de Sport herbenoemen leden
- Vaststelling bestemmingsplan Tracé Ring Zuid
- Vaststelling controleverordening
- Slecht weer voorziening Bevrijdingsfestival Groningen 2023
- Decembercirculaire gemeentefonds 2022
- Vaststellen gebiedsvisie en reactienota Helpman-Noord
- Raadsvoorstel 74577-2023
- Raadsvoorstel 74620-2023
- Raadsvoorstel 74645-2023
- Raadsvoorstel 103875-2023

Initiatiefvoorstel:
- Waardig ouder worden

Indieners zullen het voorstel met een gewijzigd dictum aanleveren

Discussie:

Motie vreemd:
 (n.a.v. collegebrief Voorontwerp wijziging omgevingsplan en MER Stadshavens) PvdA 

overweegt motie inzake Vereveningsfonds
 (n.a.v. bespreking Geluidsnormen grootschalige evenementen) CDA overweegt motie inzake 

één locatieprofiel terreinen zuidwesten, PVV overweegt motie inzake onderzoek naar 
klachten per wijk

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
- Lidmaatschap vereniging Boumakring (wensen en bedenkingen)
- Verkenning alternatieve inzet middelen bijzondere bijstand energie voor studenten (wensen 

en bedenkingen)



2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Van Niejenhuis bij Voorontwerp Stadshavens
 In de volgende fase, bij het ontwerp, wordt participatieplan toegevoegd

Wethouder Molema bij Geluidsnormen grootschalige evenementen
 Gaat richting evenementenbeleid (vóór de zomer) nog een keer heel goed kijken naar 

klachtenprocedure bij evenementen (avondbereikbaarheid), incl. de optie van het inhuren van 
een callcenter, en komt met de uitkomst en kostenberekening terug bij de raad.

 Neemt n.a.v. verzoek om onderzoek naar klachten per wijk extra vragen hiernaar mee in 
jaarlijkse enquête. 

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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