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Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 22 maart 2023

Betreft O Collegebrief
O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Lidmaatschap vereniging Boumakring (wensen & bedenkingen) (collegebrief dd 15 februari 2023)
Lidmaatschap-vereniging-Boumakring-wensen-bedenkingen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hans Beringen (projectadviseur wonen), 06 2931 8670, hans.beringen@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl. 

Korte samenvatting:
De vereniging Boumakring heeft als doel om de leefkwaliteit in de gemeente Groningen te 
bevorderen en bij te dragen aan een goed werkende en evenwichtige vastgoedmarkt. De vereniging 
is eind 2022 opgericht naar aanleiding van de doelstelling uit de Woonvisie om met de partijen die in 
Groningen willen bouwen een Woonakkoord te sluiten. Inmiddels werken de aspirant leden van de 
Boumakring verschillende onderwerpen uit (duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulair bouwen,
ongedeelde stad en participatie en Omgevingswet) die in een later stadium in het te sluiten 
Woonakkoord kunnen worden opgenomen. De vereniging Boumakring kan worden gezien als 
maatschappelijke coalitie en draagt bij aan betere bouwprojecten en snellere procedures. De 
vereniging dient daarmee een duidelijk openbaar belang. De keuze voor de rechtsvorm van een 
vereniging benadrukt dat samenwerking voorop staat bij het bereiken van genoemde doelstellingen. 
De vereniging ziet niet toe op specifieke bouwprojecten. Ook is in de statuten opgenomen dat de 
vereniging niet bedoeld is voor acquisitie of handelen in strijd met het mededingingsrecht. Het 
college is van plan om lid te worden van de vereniging Boumakring. De raad wordt in de gelegenheid 
gesteld bij dit voorgenomen besluit wensen en bedenkingen in te brengen.

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De verwachting dat er vanuit de raad geen bedenkingen zijn bij dit voorgenomen besluit

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
…
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