
 

 

BESLUITENLIJST Politieke Woensdag 9 februari 2022  

 

Vergaderingen (beeldvormend) 

Tijden:  10.30 – 12.00 Succes for all 

 

Plaats:  Radesingel, vergaderzaal 1  

Tijden:  10.30 – 12.00 Woonzorgvisie + Ouderen in Groningen 

14.00 – 14.50 Politiek vragenuur en mededelingen college 

15.00 – 15.10 Conform stukken 

15.20 – 16.30 Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens 1 

16.40 – 17.50 Discussienota betaalbare woningbouw + Huisvestingsverordening 2022 

18.00 – 19.00 Beleidskader natuurinclusief bouwen  

20.00 – 21.10 Aanvraag extra voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep + voorlopig 

ontwerp Minervaplein en Ramblas Kattendiep 

21.20 – 22.20 Aanpak overlast door houtrook 

 

Plaats:  Provinciehuis, zaal Topweer 

Tijden: 15.00 – 16.20 Conform stukken + Lokaal preventie akkoord + stand van zaken motie 

van zorg naar preventie 

 16.30 – 18.00 Democratische vernieuwing en participatie 

 18.10 – 19.00 Stand van zaken democratische vernieuwingsagenda 

  20.00 – 21.00 Logiesbelasting (mogelijkheden tot toepassing tariefdifferentiatie)  

  21.20 – 22.30 Voorlopige kaders muziekcentrum De Nieuwe Poort 

 

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 16 februari 2022 

Conform 

- Verordening tot wijziging van de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2020 

(raadsvoorstel 12-1-2022) 

- Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp (raadsvoorstel 19-1-2022) 

- Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 (raadsvoorstel 12-1-2022) 

- Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesproken explosieven (raadsvoorstel 19-1-

2022) 

- Voorbereidingskrediet Westpoort fase 2 (raadsvoorstel 12-1-2022) 

- Nacalculatie Kunstwerf (raadsvoorstel 12-1-2022) 

- Decembercirculaire (raadsvoorstel 26-1-2022) 

- Vaststelling bodemenergieplannen en aanpassingen interferentiegebieden (raadsvoorstel 12-1-   

2022) 

- Nacalculatie kindcentrum Ten Boer (raadsvoorstel 12-1-2022) 

- Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen 2022 (raadsvoorstel 27-1-2022) 

- Nieuwe accommodatie van Houten in de Oosterparkwijk (raadsvoorstel 27-1-2022) 

- Voornemen tot aankoop bibliotheekpand Ten Boer (w&b) (collegebrief 26-1-2022) 

- (ver)Nieuwbouw Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers (w&b) (collegebrief 19-1-2022) 

- Wijziging subsidieverordening funderingen Woltersum (raadsvoorstel 2-2-2022) 

- Aanvraag extra voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep  (raadsvoorstel 12-1-2022) 

- Voorlopig ontwerp Minervaplein en Ramblas Kattendiep (raadsvoorstel 12-1-2022) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Discussie: 

- Beleidskader natuur inclusief bouwen (raadsvoorstel 14-1-2022) (VVD overweegt 

amendement of motie)  

- Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens (raadsvoorstel 19-1-2022) (S&S overweegt motie)  

- Woonzorgvisie (raadsvoorstel raadsvoorstel 19-1-2022) ) (PvdA overweegt motie over snel  

bouwen) 

- Huisvestingsverordening (raadsvoorstel 12-1-2022) (VVD overweegt een motie over de 

opkoopbescherming) 

- Aanpak overlast door houtrook (raadsvoorstel 26-1-2022) (GroenLinks overweegt een motie 

over buurtbemiddeling) 

 

 

Motie vreemd 

- Stand van zaken democratische vernieuwingsagenda (D66 overweegt een motie) 

- Logiesbelasting (GL overweegt een motie) 

- Voorlopige kaders muziekcentrum De Nieuwe Poort (100% Groningen en SP overwegen een 

motie) 

- Discussienota betaalbare woningbouw (collegebrief 24-12-2021) (SP overweegt een motie 

vreemd) 

 

AFGEHANDELDE AGENDAPUNTEN 

-  Lokaal Preventie Akkoord (collegebrief 26-1-2022) + 

-  Stand van zaken Motie Van Zorg naar Preventie (collegebrief 26-1-2022)’ 

-  Ouderen in Groningen (collegebrief 19-1-2022) 

 

 

2. TOEZEGGINGEN 

 

 Wethouder Diks (Lokaal Preventie Akkoord): 

 -  Zal het terugdringen van problematisch alcoholgebruik oppakken in groter verband i.c.m. het  

convenant ‘verantwoord alcoholgebruik’ (van gemeente, RUG, Hanze en 8 studenten-

verenigingen).  

 -  De definitieve uitvoeringsnota van het LPA wordt gekoppeld aan de integrale 

gezondheidsnota en samen voorgelegd aan de raad.  

  

Wethouder Jongman (Woonzorgvisie):  

- Geeft aan de roze verpleeghuizen (en breder) als aandachtspunt in de uitvoering mee te 

nemen.. 

- Neemt marktwerking als aandachtspunt mee in het uitvoeringsprogramma en in de toekomst. 

 

Wethouder van der Schaaf (Woonzorgvisie): 

- Komt op korte termijn met een tussenstand over de woonmanifestatie. 

- Komt terug op de belemmeringen die er mogelijk weg te halen  zijn in het puntensysteem 

(woonruimteverdelingsmodel). 

 

Wethouder van der Schaaf (Stadshavens) 

- Komt (technisch) terug op het groen bij het Hout. 

 



 

 

 

 

Wethouder van der Schaaf (Betaalbare woningbouw) 

- Geeft aan met een instrumentarium te komen om de groepen die bezig zijn met 

wooncoöperaties te helpen. 

- Komt met een voorstel voor de handhaving van de opkoopbescherming. 

- Geeft aan de voor- en nadelen van een woonruimteverdeelsysteem voor de middenhuur in 

beeld te brengen en komt hier voor de zomer op terug. 

 

Wethouder Diks (aanpak overlast door houtrook) 

- Gaat na wat er mogelijk is voor een schonere verwarming van de woonboten in de 

Noorderhaven. 

 

3. MEDEDELINGEN tijdens politiek vragenuur   

 

Geen 

 

4. OVERIGE AFSPRAKEN / WERKBEZOEKEN  


