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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering woensdag 27 februari 2013, aanvang 16.30 uur 
Afwezig: mevr. V.d. Vegt, mevr. Riemersma en dhr. Offerman. 

Aanwezig vanaf 17.45 uur: mevr. Jongman. 

Afwezig vanaf 17.50 uur: dhr. V.d. Veen. 

Afwezig vanaf 19.00 uur: weth. Istha. 

Afwezig vanaf 21.00 uur: dhr. Martens.  

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en vaststelling verslag   

a. Vaststelling verslag van 30 januari 

2013.  
vastgesteld Onder aanpassing opmerkingen van SP en 

GroenLinks.  

b. Vaststelling verslag 

actualiteitendebat 13 febr. 2013. 
vastgesteld  

2.  Benoemingen    

a. Installatie van dhr. W. Maat tot 

tijdelijk lid van de gemeenteraad van 

Groningen (vervangt dhr. 

Offerman). 

geïnstalleerd  

b. (Her)benoeming leden Ouderenraad  benoemd  

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

 n.v.t.   

4. Initiatiefvoorstellen   

 n.v.t.   

5. Ingekomen stukken   

a.  Lijst van ingekomen collegebrieven. 

 
 Geen opmerkingen. 

b. 

 

Lijst van ingekomen overige 

stukken. 

 

 Op verzoek Stadspartij:  

agenderen van briefnrs. 11, 13 en 15. 

Verzoek om kopie van antwoord van college op 

brief nr. 14 aan de raad. 

6. 

 

Conformstukken       

a.  Vaststelling bestemmingsplan Pleiadenlaan-

oost 2 (GR12.3476105) 
afgevoerd   

b.  Vaststelling bestemmingsplan 

Oostelijke Ringweg, Groningerweg. 

(GR13.3462324) 

aangenomen  

c. Wordt 1-minuut interventie 7a.   

d. Meerjarenprogramma Verkeer en 

Vervoer 2013-2016. 

(GR13.3492083). 

aangenomen  

e. Subsidie Voedselbank opnemen in 

begroting Armoedebeleid. 

(GR13.3492083). 

 

aangenomen  
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7.  1-minuut interventies  

 
  

a. BORG-rapportage 2012. 

(GR13.3478903) 

 

aangenomen Motie 1) van de Stadspartij, Structureel 

financieren, wordt verworpen (voor: 

Stadspartij).  

 8.  Discussiestukken     

a. Grondexploitatie Meerstad 2012. 

(GR13.3476105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Toezeggingen weth. V.d. Schaaf:  

- Raad krijgt in mei een notitie route 

Meerstad met een meerjarenprognose.  

- College probeert pilot welstand vrij 

wonen te vervroegen.  

 

Toezegging weth. Schroor:  

- In maart/april wordt met de raad de 

gehele financiële situatie besproken en 

gekeken welke opgaven te slechten zijn.  

 

met algemene stemmen.  

 

b. Meerjarenprogramma Structuurvisie 

Wonen 2013.  

(GR13.3462347) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Toezegging weth. V.d. Schaaf:  

- College werkt aan de nota 

ouderenhuisvesting, hierin wordt 

meegenomen: problematiek leegstand 

verzorgingstehuizen.  

- Voor de zomer komt het college met het 

aanvalsplan woningbouw, hierbij wordt 

betrokken, de inrichting van de 

regelgeving. 

 

Motie 2) van VVD, PvdA, ChristenUnie, CDA, 

D66 en S&S, Investeren, wordt aangenomen 

(voor: gehele raad).  

Motie 3) van CDA, SP, PvdA, VVD en 

Stadspartij, Prioriteit voor probleemstraten, 

wordt aangenomen (voor: allen, minus D66, 

GroenLinks en S&S).  

 

met algemene stemmen.  

 

c. Levensmiddelenwinkels elke zondag 

open.  

(GR13.3524370) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

 

Toezegging weth. Van Keulen: 

- Evaluatie in september.  

 

Amendement 1) van de ChristenUnie, 

Openingstijden levensmiddelenwinkels op 

zondagen, wordt ingetrokken. 

 

Na hoofdelijke stemming: 23 voor, 12 tegen.  
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d. Damoclesbeleid (= stappenplan 

drugshandel) 

(collegebrief 23 januari 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toezeggingen bgm. Rehwinkel:  

- Is bereid een aanvullende evaluatie na 2 

jaar te geven, vraagt hiervoor input van 

de raad (via cie. F&V) 

- Geeft voor volgende cie.vergadering 

nadere kaders m.b.t. de ‘inspanning om 

vervangende woonruimte te regelen’. 

- Zoekt uit hoe recht op anonimiteit wordt 

gewaarborgd bij persoonlijke aangifte 

op het politiebureau.  

 

Motie 4) van SP, PvdA, Stadspartij, 

ChristenUnie, VVD, CDA en S&S, Evaluatie 

Damoclesbeleid, wordt aangenomen (met alg. 

stemmen).  

 

e. Motie 5) Vreemd aan de orde van de 

dag van de Stadspartij: Gaswinning  

 

 Wordt ingetrokken.  

 

9. 

 

Sluiting 22.00 uur. 

  

 

 


