
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag  12 januari 20222 

Vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 10.30 – 12.00 Stand van zaken Stationsgebied

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

16.30 – 17.40 Werk- en ontwikkelprogramma
17.50 – 19.00 Toekomst met perspectief
20.00 – 21.10 Nota Dieren

Plaats: Provinciehuis, zaal Topweer
Tijden: 16.30 – 17.50 Wijkvernieuwing Selwerd

18.00 – 19.00 Burgeragendering Woonstrijd
19.30 – 21.00 Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling i.c.m. Prestatieafspraken en 

Lobby verstedelijking en mobiliteit

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 26 januari 2022

Conform
 Werk- en ontwikkelprogramma
 Wijkvernieuwing Sunny Selwerd -herinrichting Selwerd West en Oost
 Warmtenet Selwerd Zuid-Uitbreiding distributienet

Discussie

Motie vreemd
 Student en Stad overweegt een motie over BouwJong (MJP Stadsontwikkeling)
 Partij voor de Dieren overweegt een motie n.a.v. Nota Dieren

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
 Collegebrief – Toekomst met perspectief naar een volgende stap 
 Collegebrief – Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2022-2025 (hfst 1,3,4)
 Collegebrief – Prestatieafspraken 2022 tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties 

en de gemeente
 Collegebrief – Wijkvernieuwing Sunny Selwerd-Samenwerking Warmtestad
 Collegebrief – Nota Dieren



2. TOEZEGGINGEN

Wethouder Jongman over Nota Dieren
- Komt bij de evaluatie van de Nota Dieren over ong. twee jaar met de beschikbare cijfers 

t.a.v. de geschoten reeën en vossen

Wethouder Bloemhoff over Werk- en ontwikkelprogramma  :  
- Zal bij de evaluatie van de basisbaan de waarde van werk beter inzichtelijk maken.
- Komt met een brief betreffende bijverdienen in de bijstand 
- Komt na de zomer met een brief over met informatie over hoe monitoring en effectiviteit 

het beste kan worden uitgevoerd betreffende de verschillende onderdelen uit het werk- en 
ontwikkelprogramma.

Wethouder Van der Schaaf over Wijkvernieuwing Selwerd
- Kondigt aan dit jaar te rapporteren over de voorbeelden van Social Return

Wethouder Broeksma over Wijkvernieuwing Selwerd
- komt dit kwartaal met een brief over het strekken van lijnen in het openbaar vervoer

Wethouder Van der Schaaf over de burgeragendering Woonstrijd
- komt met een brief over hoe om te gaan met de extra middelen voor handhaving en hoe    

handhavingscapaciteit effectiever in te zetten

Wethouder Van der Schaaf over het MJP Stadsontwikkeling/Prestatieafspraken
- zegt toe te rapporteren op wat er de afgelopen jaren is gebouwd en wat er voor 2022 staat 

in de pijplijn zit.
- komt binnenkort met een voorstel over het vervolg over Short Stay

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
 Het jaarlijkse gesprek over de gemeentelijke lobby inzake verstedelijking en mobiliteit 

wordt in verband met de ingekorte vergadering verplaatst naar een later moment
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