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VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES 

 

BEGROTING 2014 PROGRAMMA 9: ONDERHOUD EN BEHEER OPENBARE RUIMTE 

 

Datum: 6 november 2013 

Plaats: Oude raadzaal 

Tijd: 17.50 – 18.20 uur 

 

Aanwezig: dhr. J.P.A. van Rooij (voorzitter), dhr. J. Spakman (PvdA), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), 

dhr. R.A. Koops (VVD), dhr. A.W. Maat (Stadspartij), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), mw. N.G.J. 

Temmink (SP), dhr. K.S.K. van der Veen (GroenLinks), mw. G.E.J. Copini (D66), mw. A. Kuik 

(CDA), mw. S.T. Klein Schaarsberg (Student en Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD) 

Wethouder: dhr. J. Seton 

Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier) 

Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Dhr. Loopstra (PvdA): 

 Het leefbaar houden van de eigen omgeving door bewoners: gaat het college door met het 

steunen van initiatieven? Gaat het college zelf vaker en structureel initiatieven ontplooien op 

dit vlak? Worden scholen meer betrokken? 

 Gaat het college monitoren of het sociaal veiligheidsgevoel leidt onder het verlagen van het 

BORG-niveau? 

 Rioolvervangingen: als de betreffende wijken langdurig ‘openliggen’, ziet de fractie graag dat 

bewoners goed worden voorgelicht. 

 Zwerfval: vreest het college extra zwerfafval nu het grofvuil niet meer gratis wordt 

opgehaald? De extra kosten van het opruimen ervan wegen niet op tegen de besparing. 

Spreker stelt voor bewoners hun grofvuil een keer per jaar gratis te laten aanbieden. Hoe gaat 

het in andere gemeenten? 

Mw. Jongman (ChristenUnie): 

 Verlagen BORG-niveau: de fractie is bezorgd. Wat is de relatie met het toevoegen van geld 

aan het cofinancieringfonds? De bezuiniging leidt tot noodzakelijke extra investeringen. 

 Gele steentjes in de stad: het onderhoud vergt de nodige inspanning. Gebeurt dit nog tijdig? 

 Grofvuil: spreker sluit zich aan bij de suggestie van de PvdA. 

Mw. Kuik (CDA): 

 Verlagen BORG-niveau: de fractie maakt zich zorgen over de wijken. Het is noodzakelijk de 

stand van zaken goed in de gaten te houden. De sociale veiligheid is in het geding. 

 Spreker is het eens met de nieuwe aanpak voor grofvuil. Misschien is meer handhaving nodig. 

Graag in de gaten houden wat de effecten zijn als wordt uitgegaan van het betaalbaar houden 

ervan. 

 Participatie: goed om dit via het cofinancieringfonds te ondersteunen. 

 Herewegviaduct: het is beter het project naar voren te halen in plaats van lapwerk te 

verrichten. 

Dhr. Maat (Stadspartij): 

 BORG-niveau: spreker is het eens met de opmerking van mevrouw Kuik over de wijken. De 

fractie wil daar het huidige niveau handhaven. Negatief is ook het verdwijnen van banen bij 

Stadstoezicht. Het is goed dat het BORG-niveau voor verkeersvoorzieningen, groenonderhoud 

en speelvoorzieningen op peil blijft. 

 Wat is de beste manier om bewoners in te schakelen om hun omgeving schoon te houden? 

 De fractie is blij dat er vijf kinderboerderijen blijven. 
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Dhr. Kelder (PvdD): 

 Verlagen BORG-niveau: de fractie hoopt dat het blijft bij het minder wieden van onkruid. 

 Verwerken snoeiafval: het is toch niet de bedoeling meer snoeiafval te produceren om 

Kardinge te blijven stoken? 

 In hoeverre heeft het korten op het ecologisch beheer invloed op de ecologische 

hoofdstructuur en de biodiversiteit in de stad? 

 Stadslandbouw: de teksten lijken met elkaar in tegenspraak. Is er plek voor een veestal of voor 

niet-biologische landbouw? 

Dhr. Koops (VVD): 

 Beheer en onderhoud: naast het BORG-niveau wordt ook op andere gebieden het niveau 

verlaagd. Spreker noemt het gemeentelijk vastgoed en het langzamer realiseren van duurzamer 

scholen. Wat is het cumulatieve effect door de jaren heen? Heeft de gemeente dan niet een 

hoge rekening in de toekomst als wordt besloten het oorspronkelijke niveau weer te 

herstellen? Dit geldt voor het BORG-niveau en ook voor het gemeentelijk vastgoed. Er moet 

niet te veel worden ingeboet op de waarde van dit laatste. 

Mw. Copini (D66): 

 Deelt de zorgen van de verschillende fracties over het BORG-niveau. In hoeverre worden de 

effecten gemonitord? 

 Blijft er bekeken worden of behoefte bestaat aan een speelplek? Kan bekeken worden of er 

behoefte is aan een openbare sportplek en of die kan worden gecreëerd? 

Dhr. Van der Veen (GroenLinks): 

 Vindt het niet erg dat er bezuinigd wordt op het BORG. De hoge score kan best wat lager. 

 Wordt er vanaf 2014 gewerkt met slimmere en duurzamere verlichtingsmogelijkheden? 

 Ecologisch beheer: de fractie is bezorgd over de bezuiniging van 75.000 euro. Hoe kijkt het 

college naar het doelsoortenbeleid en de biodiversiteit? 

 Burgerparticipatie en het betrekken van wijken: graag meer aandacht voor ecologie zodat 

bewoners en buurten er zelf mee aan de slag kunnen. 

 Leges kapvergunning: weet het college hoe mensen gaan reageren? De taakstelling van 

180.000 euro lijkt niet te worden gehaald. 

Mw. Klein Schaarsberg (Student en Stad): 

 BORG-niveau: spreker is het eens met GroenLinks, het huidige niveau is hoog. Het is goed 

om het niveau voor de binnenstad en het Noorderplantsoen te handhaven. 

 De aanpak voor participatie en cofinanciering is goed. 

 Onderhoud verkeersvoorzieningen: spreker gaat ervan uit dat snel wordt gehandeld als 

meldingen van defecte installaties binnenkomen. 

Mw. Temmink (SP): 

 BORG-niveau: het is pijnlijk hierop te moeten bezuinigen. 

 Grofvuil: eens met de opmerking van de PvdA om te bekijken of het een keer per jaar gratis 

kan worden aangeboden. 

 Spreker is benieuwd naar het antwoord van het college op de vraag van GroenLinks over 

burgerparticipatie en ecologie. 

Wethouder Seton: 

 BORG-niveau: het college heeft ook zorgen. Het college ziet zich genoodzaakt te bezuinigen. 

Er wordt bezuinigd op kortcyclisch zodat, zodra het mogelijk is, weer snel op het oude niveau 

kan worden teruggekomen. Het klopt dat dit moeilijker wordt des te langer een lager niveau 

moet worden volgehouden. Waar het uit de hand loopt, wordt het ‘snelle aanvalsteam’ ingezet. 

De resultaten van een en ander worden bijgehouden. Als het verlaagde niveau blijvend tot 

problemen leidt, kan worden bezien of tot verhoging kan worden besloten. 

 Er verdwijnen geen banen bij Stadstoezicht door deze maatregelen. 

 Participatie met behulp van cofinanciering: dit blijft een belangrijk punt. De gemeente 

ondersteunt bewoners. De budgetten blijven overeind. Ook de budgetten voor milieustewards 

blijven bestaan. 
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 Kinderboerderijen: het is anders dan de heer Maat zegt. Er blijven in ieder geval twee 

kinderboerderijen. Daarnaast alleen als er voldoende draagvlak is. 

 Oven Kardinge: de hoeveelheid snippers is ruim voldoende om goed te blijven stoken. 

 Ecologie: er wordt iets bezuinigd, maar de basis blijft in stand. Er is geen ruimte voor extra’s. 

 Vastgoed: de vraag moet aan wethouder Van der Schaaf worden gesteld. 

 Monitoren bij BORG: hiervoor bestaan verschillende instrumenten. De effecten van de 

bezuinigingen worden gemeten om eventueel te kunnen ingrijpen. 

 Behoefte aan speelplekken: dit wordt goed in de gaten gehouden. Het is een dynamisch 

geheel: de leeftijdsopbouw van de kinderen in een wijk wordt bijgehouden. Er is overleg met 

de wijkbewoners. 

 Slimmere en duurzamere verlichting: dit principe wordt doorvertaald. Hoogkerk is aan de 

beurt. 

 Participatie bij ecologie: het is belangrijk dat bewoners ook hierover meepraten. In het kader 

van het Groninger water- en rioleringsplan worden wijkplannen opgesteld. 

 Leges in verband met kapbeleid: het ontwijkgedrag hoeft niet dramatisch te zijn. De raad 

ontvangt informatie over het kapbeleid. 

 Meldingen bij defecte verkeersinstallaties: hiervoor geldt de hoogste prioriteit. Straatlantaarns 

zijn uitgezonderd van de bezuinigingen. 

 Gele steentjes: vervanging is te duur. De wethouder bekijkt of fasering mogelijk is. Als 

onderhoud wordt gepleegd, worden de steentjes waar mogelijk vervangen. 

 Grofvuil: dit wordt een keer per jaar opgehaald en daarom kan dit niet gratis. Inwoners kunnen 

het wel gratis brengen. Veel gemeenten laten de mensen voor beide betalen. 

 Sociale veiligheid: de gemeente houdt dit in de gaten. Het mag in de openbare ruimte niet te 

rommelig worden. 

 Herewegviaduct: er is geen geld om het naar voren te halen. Het is verantwoord de brug tot dat 

moment in de benen te houden. 

 Het ‘aanvalsteam’ reageert snel. Als er iets aan de hand is, is men ter plekke. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18.20 uur. 


