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1. Opening (toespraak burgemeester) 

 

De VOORZITTER: De vergadering is geopend. En ik doe dat met als eerste de wens uitspreken dat u een 

heel voorspoedig nieuwjaar zult hebben. Dat geldt voor iedereen: een heel gelukkig nieuwjaar voor u en 

voor iedereen die u lief is. Ik hoop dat het een mooi jaar wordt, voor u en voor ons allen. 

Ik geloof dat het voor het eerst is sinds vijftig jaar dat hier een raadsvergadering plaatsvindt, in deze ruimte, 

voor het installeren van een nieuwe raad. Vijftig jaar geleden gebeurde dat, toen de herindeling tussen 

Groningen en Hoogkerk plaatsvond. Overigens exact vijftig jaar geleden. En nu gebeurt dat weer, vanwege 

de herindeling en de vorming van de nieuwe gemeente uit de oude gemeenten Ten Boer, Haren en 

Groningen. 

Nu denken wij misschien wel dat herindelen zo af en toe een keer voorkomt, maar als we iets willen leren 

van de geschiedenis, dan is dat eigenlijk een situatie die zich vanaf 1812 voortdurend met golfbewegingen 

voltrekt. In 1812 had de provincie Groningen 62 gemeenten. In de loop van de jaren is daar flink het mes 

in gezet, om het maar even zo te zeggen. Eigenlijk is een van de laatste, niet de laatste herindeling van deze 

tijd, de vorming van de nieuwe gemeente Groningen. 

Als je dan terugkijkt in de geschiedenis en je kijkt naar wat er in Haren en Ten Boer op het terrein van 

herindeling is gebeurd, dan is dat eigenlijk niet zo veel. De gemeente Ten Boer is sinds 1812 redelijk 

ongeschonden gebleven. De gemeente Haren heeft een herindelingsgeschiedenis die nu uiteindelijk heeft 

geleid tot het opgaan in de nieuwe gemeente Groningen, maar in het verleden heeft die gemeente ook al 

flink onder druk gestaan. Allereerst kwam dat door de toenemende behoefte om meer grond te gebruiken 

voor de stadsuitbreiding. De oorspronkelijke gemeente Groningen bestond uit de gemeente binnen de 

stadswallen. Daarna werd de stad natuurlijk uitgebreid. Er werd steeds meer behoefte gevoeld om grond te 

annexeren van andere gemeenten en dat is ook gebeurd, ook naar de zuidkant toe. U kunt zich herinneren 

wellicht, of anders weet u het uit overlevering, dat een deel van Groningen Zuid is gebouwd op 

oorspronkelijke grond van de gemeente Haren. De gemeente Haren heeft ook nog geprobeerd om de 

uitbreiding te beperken tot de Goeman Borgesiuslaan en niet verder. Uiteindelijk is het toch verder gegaan 
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en het is dus ook niet voor niets dat men daar juist ook de gevoeligheid van het bebouwen van de groene 

long als issue heeft genomen om te protesteren tegen de herindeling en angstig te zijn over wat hen te 

wachten staat. 

Een ander punt dat ook nog interessant is om hier te melden, is dat de toenmalige commissaris, Tjarda van 

Starkenborgh Stachouwer, in 1920 het plan had opgevat om tot een heel grootscheepse herindeling te 

komen in de hele provincie. Dat plan is nooit helemaal tot uitvoering gebracht, maar de toenmalige 

gemeente Groningen heeft toen wel bedacht dat het misschien verstandig was om daar een eigen plan op te 

maken, waarbij men uitging van een nieuwe gemeente Groningen, bestaande uit de gemeente Haren, 

Hoogkerk, Noordijk en delen van Adorp en Bedum. En toen daar in onder andere de gemeente Haren een 

massaal protest werd georganiseerd en een enquête werd gehouden, ik spreek nu van 1921 of 1922, bleek 

dat van de inwoners die stemgerechtigd waren, 2493 in getal, er 1923 tegen waren. Dus ook het referendum 

dat Haren heeft gehouden, kent zijn geschiedenis. Uiteindelijk is dat plan de ijskast in gegaan. 

In golfbewegingen hebben zich in de afgelopen honderd jaar grondoverdrachten naar andere gemeenten 

voltrokken en het heeft nu uiteindelijk geleid tot een nieuwe gemeente, waarbij onder andere door het feit 

dat de protesten zo groot waren, de gemeente Groningen, u weet dat dit oorspronkelijk niet zo was, zich 

ook heeft opgeheven en er nu een nieuwe gemeente wordt gevormd. 

Dat brengt mij overigens op het onderwerp van: welke keten draagt deze burgemeester? Want uiteindelijk 

zijn er drie ketens die nu in een hand zijn. Wij hebben het ook even goed nagegaan. Leidt dit nou formeel 

ook tot een nieuw stadswapen of een nieuwe keten? De feitelijke situatie is zo, en dat is ook de legitimatie 

waarom ik de keten van de stad Groningen om heb, dat als de nieuwe gemeente de naam krijgt van een van 

de oude, de raad kan besluiten om zowel het wapen als de afbeelding op de ambtsketen in stand te laten. 

De raad heeft dat nog niet besloten, dat zeg ik even bij voorbaat. Dus er kan nog een hele beweging op gang 

komen om dat te veranderen, maar omdat de raad dat nog niet besloten heeft, en er in die tussentijd een 

soort wapenloos tijdperk is, heb ik maar besloten om voorlopig de keten van de gemeente Groningen te 

dragen. 

Wat denk ik ook goed is om hier aan te geven, is of die nieuwe gemeente er een beetje klaar voor is. Ik heb 

voor de kerstperiode met een flink aantal ambtenaren gesproken, ook uit Haren en Ten Boer en uit 

Groningen, om me ervan te vergewissen dat de dienstverlening gewoon door kon gaan, dat er geen hiccup 

zou zijn, geen onderbreking van de dienstverlening die men gewend is, tussen de oude en de vorming van 

de nieuwe gemeente. Dan gaat het om paspoorten, rijbewijzen, de mogelijkheid om te trouwen, aangiften 

van geboortes, de inrichting van WIJ-teams in de nieuwe gebieden, de uitkeringen lopen door zoals het 

moet, et cetera, et cetera. Zijn bewoners goed geïnformeerd? Zijn verenigingen goed geïnformeerd? Is het 

allemaal goed georganiseerd? Zijn de gebiedsteams op orde, zodat er onmiddellijk en direct contact kan 

plaatsvinden tussen bewoners en de grotere gemeente, zonder dat wij de bureaucratie van die grote 

gemeente over bewoners die dat niet gewend zijn uitstorten? En het antwoord is dat het uitstekend 

georganiseerd is. Ik sluit niet uit dat er hier en daar nog wel eens een protest is van iemand die zegt: ik had 

dit of dat verwacht, maar voor zover ik het kan overzien, is er buitengewoon hard gewerkt om deze basale 

dienstverlening goed op orde te brengen en is er een situatie ontstaan waarbij, als wij het goed blijven doen, 

men over een paar maanden denkt, en dat geldt voor alle inwoners: we hebben wel een nieuwe gemeente, 

maar we hebben er tot nu toe niets van gemerkt. Als dat zo is, dan doen we het goed. 

Nu bent u de eerste raad van de nieuwe gemeente Groningen. Het is denk ik goed om aan de vooravond, 

net voorafgaand aan de installatie van de raad, nog een aantal dingen aan u mee te geven. U bent lid van de 

raad geworden, maar er is sprake van een relatief korte raadsperiode. U weet dat deze verkiezingen een 

halfjaar na de officiële verkiezingsdatum zijn gehouden. Over drieënhalf jaar zit u weer volop in de 

campagne en dat betekent dat er dus ook snel gewerkt moet worden. Dat geldt zowel voor de 

collegevorming, alsook voor uw inwerken. En er liggen grote vraagstukken. Het is een fantastische 

uitdaging in de nieuwe gemeente. Iedereen ziet hoe de gemeente op dit moment op vele fronten groeit en 

bloeit, maar ook hoe wij zorgen hebben over inwoners die het minder hebben, over ontwikkelingen die echt 

onze aandacht verdienen. Het is een geweldige uitdaging, maar in de tijd van nu is het ook iets wat u 

ongetwijfeld in de komende periode goed zal opslokken. En daar zou ik eigenlijk ook nog een persoonlijke 

noot aan willen toevoegen. Wij produceren naar u toe zoveel papier, dat u zonder enige twijfel 24 uur per 

dag, zeven dagen in de week, kunt vullen met het lezen van stukken. Ik wil voorkomen dat u dat doet en na 

drieënhalf jaar denkt: heb ik nog een burger gezien? U bent raadslid, u moet als raad de hoofdlijn van het 

beleid aangeven, het college controleren, zorgen dat er op een goede manier bestuurd wordt. Maar u bent 

naast dat u die formele taken hebt, ook volksvertegenwoordiger. En het helpt enorm als u die 

volksvertegenwoordigerstaak ook echt serieus uitoefent, veel met burgers praat, veel de geluiden van de 

werkvloer van de samenleving hier in deze zaal binnenbrengt en zorgt dat die ook verankerd zijn in uw 

standpunten. Het is belangrijk, ook in de huidige tijd, dat wij proberen onze inwoners zoveel mogelijk met 
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ons democratische bestel te verbinden. Het is heel belangrijk dat u daarin een goede rol speelt, want als u 

dat niet doet, dan is het de vraag wie dat dan wel doet. 

Een tweede opmerking die in deze sfeer valt, is dat u ook aan de vooravond staat van het nadenken over de 

manier waarop de raad van Groningen moet functioneren. Er komt, als het goed is, weer een commissie 

Werkwijze raad. Die gaat de huidige werkwijze van de raad tegen het licht houden. Die gaat kijken op 

welke manier u in de huidige tijd de democratie werkelijk vorm kunt geven. We zijn daarnaast met 

democratische projecten bezig en experimenten, die moeten uitwijzen op welke manier de gemeente dicht 

op de samenleving kan functioneren, op zodanige wijze dat burgers er ook vertrouwen in krijgen en zelf 

ook op een goede manier een bijdrage aan dat bestuur kunnen leveren, invloed kunnen hebben op hun eigen 

woonomgeving. Dat zijn aspecten die niet alleen op korte termijn, projectmatig kunnen worden ingevuld, 

maar ook voor de langere termijn veel impact hebben. Ik zou hopen dat u ook met het nadenken over de 

werkwijze van de raad en het functioneren van de raad, gezamenlijk en in het collectief, snel start. 

Tot slot, voordat ik tot de formele installatie overga, nog een behartenswaardige opmerking van iemand die 

al lang in het openbaar bestuur zit. U zit hier, omdat u het zelf graag wilt, omdat u geïnspireerd bent door 

uw partijbeginselen, door de wijze waarop u denkt deze stad met elkaar te besturen, in het collectief van de 

raad. Maar u doet dat ook omdat u ergens thuis de ruimte krijgt om dit werk te doen. Ik zou zeggen: koester 

degenen die u liefhebt, op dit punt. 

 

2. Installatie van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad en benoeming van wethouders 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik over tot de formele installatie van de leden van de raad. Ik heb twee 

mededelingen vooraf. De eerste is dat u rechts van mij mevrouw Diana Starmans ziet zitten. Mevrouw 

Starmans is sinds gisteren de gemeentesecretaris van de gemeente Groningen. Welkom. Ik hoop dat u het 

hier goed hebt. 

 

(Applaus) 

 

De VOORZITTER: De tweede formele mededeling die ik bedoel, is dat de heer Boter er niet is. Hij zit in 

Australië. Vroeger werd er getrouwd met de handschoen, maar dat begrip kennen we niet meer. Dus hij 

wordt op de volgende vergadering geïnstalleerd. 

De derde mededeling die ik wil doen, is dat het een soort procedureel pandemonium is, wat wij nu even 

met elkaar door moeten. U moet er maar even op vertrouwen dat het op een goede manier geregeld wordt. 

Ik zal u er even in meenemen, zodat u een beetje weet wat er gebeurt. 

U weet dat in het presidium is besloten om een tijdelijk college in te stellen. Dat moet u als raad straks ook 

nog besluiten, dus ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar door het besluit om dat te doen, hebben 

de beoogde wethouders, die tevens deel uitmaken en op de lijsten staan van de partijen van de raad, gezegd: 

wij zien bij voorbaat af van ons raadslidmaatschap. Dat is allemaal zo’n beetje een paar dagen voor de kerst 

gebeurd. Dat is ook logisch, omdat het raadslidmaatschap met het wethouderschap niet te combineren valt. 

Dat betekent dat wij heel snel aan hun opvolgers hebben gevraagd of zij beschikbaar zijn om ook vandaag 

geïnstalleerd te worden. Dat zijn zij allen. Ik vind het ook mooi dat wij zoveel mogelijk de raad compleet 

kunnen installeren. Maar dat betekent wel dat wij aan de ene kant de geloofsbrieven hebben onderzocht 

van veertig raadsleden die nu ook echt aantreden. Die ga ik straks installeren. Van vier moeten de 

geloofsbrieven nog onderzocht worden. Dus ik ga straks ook een commissie voor de geloofsbrieven 

installeren, die dat doet. Dan schorsen we heel even. En op dat moment, als dat gebeurd is, dan installeer 

ik de vier andere raadsleden, de opvolgers. Dat gaat allemaal in een soepele procedure en als u mij een 

beetje volgt, dan komt het allemaal goed. 

Dan is de raad geïnstalleerd. Daarna zal ik u vragen het besluit te nemen om het tijdelijke college in te 

stellen. Dat besluit moet u formeel nemen, voordat wij het voorstel kunnen behandelen over wie dat dan 

moeten worden. Er is ook door het presidium afgesproken dat dit geen nieuwe mensen zijn, maar dat dit 

het huidige college van de gemeente Groningen is, ik moet zeggen: het laatste college van de gemeente 

Groningen, exclusief wethouder Schroor, want die heeft zijn horizon ergens anders liggen, sinds 1 januari, 

zoals u weet. Dat betekent dus dat er vier wethouders geïnstalleerd worden. Dat moet schriftelijk, dus u 

krijgt straks het stembiljet, bij wijze van uitzondering vooraf ingevuld. Maar u mag formeel, ik zeg dat er 

even bij, normaal gesproken gebeurt dat niet, de namen doorkrassen en andere namen neerzetten. Maar het 

is niet de bedoeling. U mag het doen, maar zo hebben wij vooraf met elkaar die afspraak gemaakt. Maar ik 

moet u daar formeel op wijzen, dus dat doe ik maar even. 

En daarna nemen we nog een aantal besluiten en daar leid ik u wel doorheen. Zullen we het maar even in 

gedeelten opbouwen? 
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2.a: Installatie veertig raadsleden 

 

De VOORZITTER: Dan begin ik nu met het installeren van de veertig raadsleden en dat gaat als volgt. Ik 

lees eerst de eed of de verklaring voor. Dan vraag ik u allen om te gaan staan en dan roep ik uw naam af. 

Dat gaat op alfabet, dus u weet ongeveer wanneer u aan de beurt bent, en dan zegt u ofwel: “Zo waarlijk 

helpe mij God almachtig”, of: “Dat verklaar en beloof ik”. De tekst luidt als volgt: 

 

Ik zweer of verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 

welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en 

beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige 

belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat 

ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 

 

En als ik straks uw naam oproep, dan zegt u: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, of: “Dat verklaar en 

beloof ik”. Bent u er een beetje klaar voor? Dan verzoek ik u allen te gaan staan en dat geldt ook voor de 

publieke tribune, voor zover men dat kan. Ik wacht even totdat het helemaal stil is. 

 

Mevrouw AKKERMAN (VVD): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer BAKKER (100% Groningen): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer BEEN (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer BENJAMINS (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer BOLLE (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De heer BRANDENBARG (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer BRANDSEMA (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De heer BUSHOFF (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw CHAKOR (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer DIJK (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw VAN DOESEN (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer DUIT (Student en Stad): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw FOLKERTS (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer DE GREEF (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN HOORN (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw JACOBS-SETZ (VVD): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De heer VAN KESTEREN (PVV): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
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De heer KOKS (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer LOOPSTRA (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN NIEJENHUIS (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw NIEUWENHOUT (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer NIEUWENHUIJSEN (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw PAULUSMA (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer PECHLER (Partij voor de Dieren): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer RUSTEBIEL (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw SCHOUTENS (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer SIETSMA (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer SIJBOLTS (Stad en Ommeland): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

Mevrouw SLOOT (Stad en Ommeland): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer UBBENS (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

Mevrouw VAN DER WEELE (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw WIJNJA (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw WOBMA (SP): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw DE WREDE (Partij voor de Dieren): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer VAN ZOELEN (Partij voor de Dieren): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Ik feliciteer u allemaal hartelijk met het lidmaatschap van de raad van de nieuwe 

gemeente Groningen. Gaat u zitten. 

 

(Applaus) 

 

2.b: Onderzoek geloofsbrieven vier raadsleden en benoembaarheid vier wethouders 

 

De VOORZITTER: Dan stel ik u voor om de commissie voor de geloofsbrieven voor de vier raadsleden 

die ik zo meteen ga installeren, te installeren. Ik stel voor om de heer Ubbens, de heer Sijbolts en de heer 

Brandenbarg dat te laten doen. U stemt daarmee in, mag ik aannemen? Akkoord. Nu deze benoeming een 

feit is, vraag ik u om de geloofsbrieven te controleren van de heer Van der Laan, van de heer  

Lo-A-Njoe, van mevrouw Moorlag en van mevrouw De Vries. Ik schors de vergadering. 

 

(Schorsing) 

 

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Ik geef de heer Ubbens het woord. 
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De heer UBBENS (commissie geloofsbrieven): Ja dank u, voorzitter. Onze commissie heeft de 

geloofsbrieven en bijbehorende stukken van de dames De Vries en Moorlag, de heren Van der Laan en Lo-

A-Njoe onderzocht en in orde bevonden. Zij adviseert dan ook de benoemden toe te laten als leden van de 

raad. 

 

De VOORZITTER: Ik dank u wel. Dat is een hele opluchting. 

 

2.c: Installatie vier raadsleden 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik even dezelfde procedure herhalen. Ik lees de tekst voor en daarna wijst het 

zich wel. 

 

Ik zweer of verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 

welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en 

beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige 

belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat 

ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 

 

En dan zegt u mij straks na: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of: “dat verklaar en beloof ik”. Nou zit 

u al op de plek die u ook uiteindelijk wordt toegewezen. Ik zou zeggen: blijf ook maar op die plek, dan 

doen we het net als we het daarnet hebben gedaan, maar dan zijn het er maar vier in plaats van veertig. 

Ik verzoek u allen te gaan staan. 

 

De heer VAN DER LAAN (PvdA): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer LO-A-NJOE (D66): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw MOORLAG (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

Mevrouw DE VRIES (VVD): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Hartelijk gefeliciteerd. Ik dank u. Gaat u allen zitten. 

 

(Applaus) 

 

2.d: Raadsvoorstel benoeming wethouders 

 

De VOORZITTER: Dan staat op de agenda het besluit om een tijdelijk college te benoemen. Dat besluit 

hebt u voor zich en ik vraag u om dat besluit te nemen. Ik stel u voor om dat niet met een stemming te doen, 

maar om dat in een keer te doen. Kan dat? Ik dank u. Dan is dat besluit genomen. 

 

2.e: Schriftelijke stemming vier wethouders en benoeming 

 

De VOORZITTER: Dan stel ik u voor, voordat wij overgaan tot de installatie van het college, dat wij 

dezelfde commissie van de geloofsbrieven, zojuist benoemd voor de vier raadsleden, ook vragen om de 

geloofsbrieven voor de wethouders te onderzoeken. Als u daartoe bereid bent, dan schors ik de vergadering 

weer. 

 

(Schorsing) 

 

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. De heer Ubbens heeft het woord. 

 

De heer UBBENS (commissie geloofsbrieven): Ja dank u, voorzitter. Onze commissie heeft de 

benoembaarheid van de kandidaat-wethouders Van der schaaf, Gijsbertsen, Van Keulen en De Rook 

onderzocht en naar het oordeel van de commissie staat niets in de weg om tot een benoeming over te gaan. 

 

De VOORZITTER: Ik dank u wel. Dan hebt u al voor zich liggen de stembiljetten. Ik stel u voor om te 

benoemen tot commissie van stemopneming mevrouw Woldhuis, de heer Pechler en de heer Koks. Zij 
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zullen ook zelf zorgen voor het verzamelen van alle stembiljetten. Ja, dan weten we zeker dat er niets 

tussen zit. En ik stel u voor dat, als u het nu hebt geregeld en u het stembiljet kunt afstaan, dat wij nu 

overgaan tot het inzamelen van de stembiljetten. Dan wachten we even af wat de commissie voor 

stemopneming aan uitslag te melden heeft. De vergadering is geschorst. 

 

(Schorsing) 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Het woord is aan mevrouw Woldhuis. 

 

Mevrouw WOLDHUIS (commissie voor stemopneming): Ja dank u wel, voorzitter. In totaal zijn er 

44 stemmen uitgebracht en unaniem. Dat betekent dat de heer Van der schaaf, Van Keulen, De Rook en de 

heer Gijsbertsen benoemd zijn tot wethouder van de gemeente Groningen. 

 

De VOORZITTER: Hartelijk dank voor het werk dat u hebt gedaan. Ik ontbind overigens beide commissies 

bij dezen. Ja, dan weet u ook dat u er ook weer van af bent, dat helpt weer. 

Voordat die benoeming kan plaatsvinden, moet ik even iets formeels doen. Ik moet eerst degenen die het 

betreft vragen of zij die benoeming ook aanvaarden. De heer Van der schaaf? 

 

De heer VAN DER SCHAAF: Ja. 

 

De heer GIJSBERTSEN: Ja. 

 

De heer VAN KEULEN: Ja. 

 

De heer DE ROOK: Ja. 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik nu met u dezelfde procedure door. Ik lees eerst de tekst voor en daarna zegt 

u mij na: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of: “dat verklaar en beloof ik”. 

 

Ik zweer of verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 

naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof, 

dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte 

heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 

 

En dan zegt u mij na: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of: “dat verklaar en beloof ik”. Ik verzoek u 

allen te gaan staan. 

 

De heer VAN DER SCHAAF: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer GIJSBERTSEN: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 

 

De heer VAN KEULEN: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer DE ROOK: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Hartelijk gefeliciteerd. Neemt u uw plaatsen in. 

 

3. Benoemingen griffier en plaatsvervangend griffier (raadsvoorstel 19 december 2018, 

7302974) 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot het benoemen van de griffier en de plaatsvervangend griffier. 

Het voorstel hebt u voor zich. Mag ik die benoeming in een keer aan u ter besluitvorming voorleggen? Ik 

dank u wel. Dan besluiten wij conform. 

 

4. Vaststelling agenda (n.v.t.) 
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5. Conformstukken 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot het vaststellen van de conformstukken. Ik vraag u formeel of u 

behoefte hebt aan ruimte voor een stemverklaring. Ik constateer dat dit niet het geval is. Gaat het over de 

volgende conformstukken: 

 

5.a: Verzamelbesluit herindeling 

5.b: Reglement van orde en verordening op de raadscommissies 

5.c: Instellen commissie werk- en vergaderwijzen 

5.d: Instellen raadscommissies 

5.e: Verordening werkgeverscommissie 

5.f: Verordening Ombudsman en rechtspositie Ombudsman 

5.g: Protocol geheimhouding 

5.h: Verordening ambtelijke bijstand 

5.i: Verordening fractievergoeding 

5.j: Gedragscode politieke ambtsdragers Groningen 2019 

5.k: Verordening audit committee 

5.l: Instelling en vaststelling verordening op de rekenkamercommissie 2019 

5.m: Verordening regelende het onderzoek door de raad 2019 

 

De VOORZITTER: Ik verzoek u om in een keer conform te besluiten. Ik dank u. Dan is dat geregeld. Dan 

kunnen wij gestructureerd vergaderen. 

 

6. Afnemen eed/belofte ombudsman, jongerenombudsman en plaatsvervangend ombudsman 
Powered by 
 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot het formeel afnemen van de eed of de belofte van de ombudsman, 

de jongerenombudsman en de plaatsvervangend ombudsman, mevrouw Hermans, de heer Pendjol en 

mevrouw Klappe. 

Ook dat gaat weer op de manier die u inmiddels gewend bent. Ik lees eerst de tekst voor en dan vraag ik u, 

u zit daar al, om mij na te zeggen. De tekst luidt als volgt: 

 

Ik zweer of verklaar dat ik om tot ombudsman benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 

welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en 

beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige 

belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat 

ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als ombudsman naar eer en geweten zal vervullen. 

 

En dan zegt u mij na: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, of: “Dat verklaar en beloof ik”. 

En dan begin ik met mevrouw Hermans. Ik verzoek u allen te gaan staan. Gaat uw gang. 

 

Mevrouw HERMANS (ombudsman): Dat verklaar en beloof ik. 

 

Mevrouw KLAPPE (jongerenombudsman): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De heer PENDJOL (plaatsvervangend ombudsman): Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Voor u verandert er niet veel, maar ik feliciteer u toch met de voortzetting van wat u 

al doet. Gaat u zitten. 

 

(Applaus) 

 

7. Sluiting 

 

De VOORZITTER: Dan zijn we aan het eind gekomen van deze bijzondere installatievergadering. U weet 

dat wij straks nog een bijeenkomst hebben, samen met de bewonersorganisaties, instellingen van 

verschillende sectoren uit onze samenleving om de start van deze nieuwe gemeente kracht bij te zetten en 

in te luiden. Ik stel u voor dat wij elkaar dan straks weer zien, om 17.45 uur ongeveer, aan de overkant bij 

het Grand Theater. Ik sluit de vergadering. Dank u wel. 
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(Sluiting 17.15 uur) 

 

 


