
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 3 november 2021

Vergaderingen (beeldvormend)
Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden: 09.30 – 12.00 Begroting 2022 – sociaal

13.00 – 14.30 Herzieningen grondexploitaties
15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college
16.30 – 19.00 Begroting 2022 - ruimtelijk
20.00 – 22.30 Begroting 2022 – veiligheid en financiën

Plaats: Provinciehuis, zaal Topweer
Tijden: 16.30 – 18.00 Jaarwisseling 2021-2022 + meerjarenperspectief

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 10 november 2021

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2021 VGRII
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
Belastingtarieven 2022
Gemeentebegroting 2022
Resultaten herzieningen grondexploitaties >> conform
Herziening grondexploitatie Meerstad 2020 >> conform

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
Jaarwisseling 2021-2022 + meerjarenperspectief

2. TOEZEGGINGEN
Burgemeester Schuiling – jaarwisseling 2021-2022 + meerjarenperspectief
- Komt bij de raad terug inzake de mogelijkheid voor burgers om vuurwerkvrije straten in te 

stellen.

Burgemeester Schuiling – begroting 2022 Veiligheid en financiën
- Komt met een onderzoek (van Tops en vd Torre) naar ondermijnende activiteiten in 

Groningen (incl. de vraag naar capaciteit).
- Komt binnenkort met een update over de gesloten coffeeshops. 
- Komt in het voorjaar met de stand van zaken met betrekking tot gesprekken met de 

Veiligheidsregio (GGD / Brandweer) over de opgaven waar zij voor staan. 
- Komt met een memo over sekswerk (naar aanleiding van de aangehouden motie van 

GroenLinks).

Wethouder Benjamins – begroting 2022 Veiligheid en financiën
- Zegt toe te kijken naar de mogelijkheid om meer inzicht te geven in de verdeling van de 

gelden tussen wettelijk taken / ambitieakkoord en welk geld dat nog beschikbaar is. 

Wethouder Van der Schaaf – begroting 2022 Ruimtelijk
- Gaat met betrokkenen in overleg over herstel van de situatie m.b.t. het gebruik van de 

openbare ruimte na 1 januari (afhankelijk van corona) en de handhaving m.b.t. fout gebruik 
van de openbare ruimte,  en komt daar bij de raad op terug

- Komt in februari 2022 met een voorstel inzake opkoopbescherming / woonplicht
- Komt begin volgend jaar met een voorstel inzake flexwoningen



Wethouder Broeksma – begroting 2022 Ruimtelijk
- Komt binnenkort met uitvoeringsprogramma deelauto, en in  2022 met deelfietsenplan
- Komt in januari met uitwerking Fonds energietransitie (staat reeds op de LTA)
- Komt in december / januari met rapportage WarmteStad met o.a. informatie over de tarieven

Wethouder Chakor – begroting 2022 Ruimtelijk
- Komt in Q1 met voorstel nieuwe subsidieregeling groene en blauwe klimaatadaptatie
- Stuurt raad gegevens m.b.t. positieve bomenbalans > bij dezen, als verwijzing: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-
september/10:00/Bijlage-2-bomenbalans-2018-2020-1.pdf 

- Komt in Q1 terug op biodiversiteit in kader van GES (staat reeds op de LTA)
- Komt binnenkort terug op motie Maai mei niet (staat reeds op de LTA)
- Kroonjuwelen Ten Boer op agenda voor 2022 zoals opgenomen in het uitvoeringsplan Groen.
- Komt binnenkort met uitvoeringsprogramma circulaire economie (staat reeds op de LTA) en 

beziet hoe de raad hier het beste bij betrokken kan worden
- (portefeuille Jongman) Komt met  antwoord op vraag naar transitie landbouw m.n. Ten Boer

Wethouder Bloemhoff  - begroting 2022 Sociaal
- Komt in februari 2022 met een brief over de stand van zaken omtrent de basisbaan (staat reeds 

op de LTA)
- Komt over enkele weken met een brief over het ontwikkelprogramma (staat reeds op de LTA)
- Komt binnenkort met IABB (staat reeds op LTA)

Wethouder Diks – begroting 2022 Sociaal
- Komt in december met een brief over de stand van zaken uitvoering preventiemotie IJslands 

model
- Stuurt de raad een brief om hen te informeren over wat er allemaal gebeurt rondom 

jongerenparticipatie (o.a. pilot website Grong).

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  
Mededelingen wethouder Benjamins over:

- acties en resultaten (gemiddeld na 10,9 dagen in 2021) bij het terugdringen van de 
betalingstermijn van de gemeente aan leveranciers;

- de oplevering van de Kunstwerf die een maand is vertraagd vanwege brand in een 
spouwmuur.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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