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Geachte commissieleden,
Namens uw voorzitter, de heer Van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de commissievergadering
Financiën en Veiligheid van woensdag 11 september a.s..
Vooraf
Er staan twee collegestukken niet op de agenda waarop in principe wel voldoende is
‘gepiept’.
Dat betreft allereerst de collegebrief ‘Uitkomsten bestuurlijk overleg gaswinning’. De
agendacommissie heeft geoordeeld dat de informatie in de brief inmiddels al weer behoorlijk
gedateerd is, dat het niet duidelijk is waar het gesprek in de commissie over zou moeten
gaan, en dat er onvoldoende ruimte voor dit punt op de agenda is. De aanvragende fracties
zijn op de hoogte gesteld, hen is gevraagd hun evt. punt of vraag kort bij het agendapunt
‘ingekomen stukken’ in te brengen.
Op de collegebrief ‘Ontwikkelingen Noordelijk Belastingkantoor’ is breed ‘gepiept’. Het
gaat hier om een informatieve brief n.a.v. het niet verschijnen van een kaderbrief in aanloop
naar de begroting. Naar verwachting komt echter half september de concept-begroting zelf
naar de raad voor wensen en bedenkingen. Daarom heeft de agendacommissie besloten de
agendering van genoemde brief uit te stellen tot de commissie van oktober, zodat ook de
concept-begroting erbij betrokken kan worden.
Conformstuk
Voor het Gemeentelijk Programma 75 jaar Vrijheid wordt een dekkingsvoorstel gedaan. Het
raadsvoorstel bevat tevens een voorlopig programma voor de viering in 2020.
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Vuurwerkshow(s)
Naar aanleiding van een motie uit oktober vorig jaar heeft het college onderzoek laten doen
naar het organiseren van één centrale vuurwerkshow dan wel meerdere decentrale
vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling. Een professionele evenementenorganisator is
gevraagd hoe hij vanuit zijn expertise één of meer vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling
zou organiseren. Het rapport is voor reactie voorgelegd aan politie en veiligheidsregio, en
tevens is advies gevraagd aan ambtelijke afdelingen die betrokken zijn bij de organisatie van
evenementen.
Uit het onderzoek blijkt dat het technisch geen enkel probleem is om één of meer shows te
organiseren; er worden concrete locaties aangewezen. Wel is het onzeker in hoeverre mensen
de shows ook daadwerkelijk gaan bezoeken en het zelf afsteken van vuurwerk gaan nalaten.
Er zal eerst een nieuwe traditie moeten groeien, dus naar verwachting zal e.e.a. pas na enkele
jaren echt effect sorteren. Vooralsnog is het organiseren van een vuurwerkshow daarom voor
een commerciële partij niet aantrekkelijk. Het organiseren van meerdere shows stuit volgens
het college om bijkomende bezwaren.
Het is aan de raad om op basis van de aangeleverde informatie een afweging te maken.
Gesuggereerd wordt om e.e.a. te betrekken bij de begrotingsdiscussie. Er zijn nog geen
middelen voor gereserveerd. Mocht de raad verder willen met een vuurwerkshow, dan heeft
het college voorkeur voor één centrale show in het stationsgebied rond het Groninger
Museum. Het is praktisch niet meer mogelijk om nog voor de komende jaarwisseling een
vuurwerkshow te organiseren.
Bespreking van deze collegebrief is aangevraagd door de fracties van GroenLinks, PvdA,
D66, SP, Partij voor de Dieren, 100% Groningen, Student & Stad, en PVV.
Confucius Institute
Naar aanleiding van een documentaire waarin werd gesuggereerd dat Confucius Instituten
zich bezig houden met propaganda en daarbij censuur toepassen, is nadere informatie
toegezegd over het Groningen Confucius Institute en de betrokkenheid van de gemeente
hierbij. De gemeente is subsidieverlener en de burgemeester is bestuurslid van de stichting.
Doelstelling is bevordering van de Chinese taal en cultuur en bevordering van de
economische contacten met China. In het bestuur zitten naast de burgemeester ook de
bestuursvoorzitters van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Volgens het college kan
het GCI meerwaarde hebben voor het slagen van handelscontacten met China; betrokkenheid
van de overheid (burgemeester) is voor contacten met China gebruikelijk en behulpzaam. Bij
de overdracht van taken aan de nieuwe burgemeester wordt deze betrokkenheid
heroverwogen. Van beïnvloeding en censuur vanuit China is na onderzoek niets gebleken.
Bespreking van deze collegebrief is aangevraagd door de fracties van D66, VVD, Partij voor
de Dieren, Stadspartij, en Student & Stad.
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Tippelzone
In deze collegebrief wordt teruggeblikt op de sluiting van de tippelzone aan de
Bornholmstraat per 31 maart jl. Na een overzicht van het besluitvormingsproces worden de
zorgarrangementen beschreven die het college heeft gecontracteerd na sluiting van de zone:
uitbreiding van het team outreachend werk prostitutie, de huiskamer voor sekswerkers,
kortdurende opvang ex-tippelaars (Overweeghuis) en de continuering van de subsidie aan
stichting Straatmadelief. Het beeld van het college is dat op één na alle vrouwen in beeld en
in zorg zijn. De politie ziet geen enkele toename waar ook in de stad van illegale
straatprostitutie. Het college concludeert dat het primaire doel om in te zetten op het
beëindigen van de zeer schrijnende situaties op de tippelzone in de praktijk effect heeft
gesorteerd. Desondanks blijven er zorgelijke gevallen, waarop door verschillende partijen
fors wordt geïnvesteerd. De ingezette zorgarrangementen voldoen in ruime mate aan de
verwachten, daarom wil het college deze continueren.
Bespreking van deze collegebrief is aangevraagd door de fracties van PvdA, D66, VVD, en
100% Groningen.

Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter,

Wolbert Meijer
raadsadviseur

