
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 21-02-2023

Betreft 
O Collegebrief

O Préadvies
O Agendering 

O na agendaverzoek
O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Preadvies Initiatiefvoorstel CDA over Waardig Ouder Wonen (15 februari 2023), Preadvies-
initiatiefvoorstel-CDA-over-Waardig-Ouder-Wonen 

Initiatiefvoorstel CDA: Waardig ouder wonen (1 december 2022), Initiatiefvoorstel-Waardig-ouder-
wonen-CDA 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marieke Eillert – bestuursadviseur (weth. Van Niejenhuis), 050-3678718, 
Marieke.Eillert@groningen.nl 

Jan Martini – beleidsmedewerker stadsontwikkeling 050-3676142, Jan.Martini@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In het initiatiefvoorstel van het CDA wordt het college verzocht om in de woningbouwopgave 
voortaan tenminste 20% betaalbare, gelijkvloerse, goed ontsloten en in de nabijheid van winkels en 
(zorg)voorzieningen gelegen seniorenwoningen op te nemen.

In het preadvies stelt het college voor om het uitgangspunt terug te brengen naar 10% in het 
woningbouwprogramma. Hier komt het college op uit na het doen van een woonzorganalyse waar is 
gekeken naar vraag en aanbod. Tevens bestaan er volgens het college voldoende nultredenwoningen
die geschikt zijn voor senioren, die niet specifiek gericht zijn op wonen en zorg. Hierdoor heeft een 
norm van 20% volgens het college onvoldoende toegevoegde waarde.

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. 
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Voor deze meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. (Bij wel spreektijden) De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 3 minuten,
exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Bespreking vindt plaats in 1 ronde; de ‘overige’ (de niet-indiende fracties) beginnen, daarna het 
college en vervolgens is het laatste woord aan de indiende fracties om te reageren op zowel de 
raads- als de college-inbreng en te bepalen of het voorstel wat hen betreft al dan niet nog aangepast 
door kan naar de raad. 

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
..

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Wonen-Algemeen 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wonen-Algemeen
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