
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag  17 november 2021

Vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 10.00 – 12.00 Cultuurpijlers

10.00 – 12.00 Binnenstad / Grote Markt
14.00 – 15.00 Ontwikkelingen ICT 

Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden: 15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college

16.30 – 18.00 Conformstukken + Inburgering
20.00 – 21.10 Warmtetransitieplan 
21.20 – 22.30 Beleidskaders zon op daken en zonneparken

Plaats: Provinciehuis, zaal Topweer
Tijden: 16.30 – 17.50 Conformstukken + ontwikkeling Westpoort fase 2 met datacenter

18.00 – 19.00 Intrekking verordening logiesbelasting
20.00 – 21.10 Onderwijshuisvesting Groningen- Zuid
21.20 – 22.30 Toekomstige opzet huishoudelijke hulp

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 25 november 2021

Conform
- Vaststelling bestemmingsplan Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer
- Intrekking verordening logiesbelasting
- Beleidskader Zon op daken Gemeente Groningen 2021-2025
- Verordening en beleidsregels inburgering 2022
- Onderwijshuisvesting Groningen Zuid

Discussie
- Warmtetransitieplan Groningen 2022-2030

o SP overweegt amendement over isolatie en naar voren halen van 
energietransitiefonds

- Beleidskader Zonneparken Gemeente Groningen 2021-2025
o College onderzoekt de door GL gesignaleerde juridische en tekstuele 

onduidelijkheden in de tekst en komt waarschijnlijk met erratum (borging 51% 
lokaal eigendom + overgang fase 1 naar fase 2)

o CU overweegt amendement over draagvlaktoets
o CU overweegt motie over waarborg om clustering tegen te gaan
o PvdA overweegt motie over randvoorwaarden m.b.t. rol van omwonenden
o PvdD overweegt motie over aanscherping van aansporingen m.b.t. ecologie

Motie vreemd
- Ontwikkeling Westpoort fase 2 met datacenter (SP overweegt een motie)
- Toekomstige opzet Huishoudelijke hulp (SP en PvdA overwegen een motie)

Agendapunt voor de raad van 22 december 2021 
Conform

- Ontwerpleidraad leefkwaliteit openbare ruimte – nieuwe ruimte



AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
- Verkenning Toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (wensen en bedenkingen)
-  collegebrieven Inkoop leerroutes Wet inburgering 2021 / Voorbereiding op de Wet inburgering 
2021

2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Broeksma – Ontwikkeling Westpoort fase 2 met datacenter
- Komt binnenkort met een update van de routekaart 2035

Wethouder Benjamins bij Intrekking verordening logiesbelasting
- Zal in de logiesbelasting voor 2023 en volgende jaren de mogelijkheid om te differentiëren 

op ecologische voetafdruk meenemen in de opties. 

Wethouder Broeksma – Warmtetransitieplan
- Komt met notitie over wat Energieloket allemaal doet (o.a. actieve communicatie naar 

burgers over mogelijkheden)

Wethouder Broeksma – Zon op daken / zonneparken
- Erratum, zie boven onder 1
- Komt in Q1 met toetsingskader participatie; besluitvorming zal plaatsvinden voordat er 

daadwerkelijk particuliere initiatieven gaan lopen
- Zal geregeld (één- of tweejaarlijks) komen met evaluatie van particuliere initiatieven, ook 

of er niet teveel eisen worden gesteld zodat ze niet van de grond komen

Wethouder Jongman – huishoudelijke hulp
- doet het aanbod om de voorliggende voorziening herstelgerichte hulp eerst als pilot te 

starten. Vanaf 1 januari 2023 gaat het contract van de nieuwe aanbesteding huishoudelijke 
hulp in en start de pilot. In de loop van 2023 wordt bekeken hoe het functioneert. In Q4 
van 2023 informeert de wethouder de raad vervolgens of en hoe het wordt voortgezet.

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

n.v.t.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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