
BESLUITENLIJST Politieke Woensdag  19 januari 20222 

Vergaderingen (beeldvormend)
Tijden: 10.30 – 12.00 Gesprek Openbaar Onderwijs

11.00 – 12.00 Circulaire economie

Plaats: Radesingel, vergaderzaal 1
Tijden: 14.15 – 15.15 Agenda toegankelijk Groningen 2022-2025

15.30 – 16.20 Politiek vragenuur en mededelingen college
16.30 – 16.40 Conformstukken
16.50 – 19.00 Vaststelling omgevingsvisie Levende Ruimte
20.00 – 22.30 Ontwikkelingen Stationsgebied + Glaudé locatie + Nieuwe Poort

Plaats: Provinciehuis, zaal Topweer
Tijden: 14.15 – 15.15 Initiatiefvoorstel Welkomstpakket Groningen

16.30 – 17.50 Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2022-2025 (hst. 2/5/6)
18.00 – 19.00 Uitvoeringsagenda circulaire economie
20.00 – 22.30 Sessie Gezondheidsbeleid + Agenderingsverzoek SOA-testen

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 26 januari 2022
Conform

 Ja-ja sticker
- De SP overweegt een amendement over het uitzonderen van o.a. buurthuizen (zonder 
commercieel belang).

 Uitvoeren motie onderzoek de rol van de overheid in het slavernijverleden
 Transitiestrategie omgevingsplan
 Wijziging verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
 Kredietaanvraag vervanging schrobmachines
 Principebesluit verzelstandiging CKC Haren
 Afsluiten nieuw accountantscontract
 Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’

- de PvdD overweegt een motie over landbouw/dieren binnen vier muren
Initiatiefvoorstel

 Welkomstpakket Groningen
Motie vreemd

 PvdD en PVV overwegen (verschillende) moties over het klimaat n.a.v. MJP Leefkwaliteit 
 SP en D66 overwegen (gezamenlijke) motie n.a.v. Uitvoeringsagenda circulaire economie, 

m.b.t. concretisering van de agenda
 PvdD overweegt motie n.a.v. Uitvoeringsagenda circulaire economie m.b.t. textiel
 Student & Stad overweegt een motie n.a.v. agenderingsverzoek SOA-testen

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN
 Agenda Toegankelijk Groningen 2022-2025
 Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2022-2025
 Uitvoeringsagenda Circulaire Economie
 Ontwikkelingen Stationgebied
 Glaudé locatie



2. TOEZEGGINGEN
Wethouder Diks – Agenderingsverzoek SOA-testen

- Zal aansluiting zoeken bij de lobby van Utrecht.
- Wil het onderwerp vanuit een breder kader bekijken en zal de raad hierover begin februari 

informeren. 

Wethouder van der Schaaf – Omgevingsvisie
- Zegt toe in het omgevingsplan op te nemen hoe om te gaan met houtrook als onderdeel van 
het thema luchtkwaliteit

Wethouder Van der Schaaf - vragenuur over bezoek staatssecretaris Vijlbrief en 
aardbevingsaanpak: 

- Zegt toe dat raad beter op de hoogte wordt gehouden over de onderhandelingen tussen 
college en het rijk en de uitkomsten van die gesprekken. Wellicht kan dit structureel op de 
agenda als de aanpak van de aardbevingsproblematiek aan bod komt.  

Wethouder Chakor – Agenda Toegankelijk Groningen
- De uitvoeringsagenda Toegankelijkheid komt voor de zomer
- De voortgang zal jaarlijks met de raad besproken worden
- Komt terug op de vraag van de PvdD inzake de in rekening gebrachte kosten voor het 

opvragen van stukken
- Informeert raad over genomen stappen m.b.t. obstakels door nutsbedrijven
- Komt na maart terug op de structurele ondersteuning van de Werkgroep Toegankelijk 

Groningen

Wethouder Chakor – Meerjarenprogramma Leefkwaliteit
- Komt binnenkort met Regionale Adaptatie Strategie naar de raad, alsmede met 

Landschapsvisie

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur  

Wethouder Broeksma over:
- Cadeaubonnen voor energiebesparende producten, waarvan er 15.000 zijn aangevraagd en 

11.000 inmiddels zijn verzilverd.

Wethouder Bloemhoff over: 
- Stand van zaken eventuele overname Museum Technische Werken (MTW) waarbij twee 

geïnteresseerde partijen zijn afgevallen en de gemeente ultieme poging doet om met de 
derde partij overeenstemming te bereiken (met aanbod voor een eenmalig bedrag voor 
2022). Raad wordt op de hoogte gehouden.

Wethouder Van der Schaaf over:
- Reactie gemeente op penibele situatie ouder echtpaar in Engelbert en inzet om 

rioolprobleem op heel korte termijn (morgen) op te lossen.

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN 
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