
OPENBARE VERGADERING VAN 17 JUNI 2019

Voorzitter: de heer P.E.J. den Oudsten

Aanwezig: dhr.  J. Been  (GroenLinks),  mw.  F.T. Folkerts  (GroenLinks),  dhr.  M. van  der  Glas
(GroenLinks),  dhr.  J. van  Hoorn  (GroenLinks),  dhr.  W.B. Leemhuis  (GroenLinks),  dhr.
N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), mw. A.M.M. Schoutens (GroenLinks), dhr. J. Sietsma (GroenLinks),
mw. M. Wijnja (GroenLinks), dhr. J. Visser (GroenLinks), mw. K. Boogaard (PvdA), dhr. T.J. Bushoff
(PvdA), dhr. M. van der Laan (PvdA), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), dhr. H.E.H. van Niejenhuis (PvdA),
mw. E.M. van der Weele (PvdA), dhr. D. Brandenbarg (SP), dhr. J.P. Dijk (SP), dhr. B. de Greef (SP),
dhr.  W.H. Koks  (SP),  mw.  L.L.B. Wobma  (SP),  dhr.  B.N. Benjamins  (D66),  dhr.  J.S.R. Lo-A-Njoe
(D66), mw. W. Paulusma (D66), dhr. T. Rustebiel (D66), mw. E. Akkerman (VVD), dhr. J. Boter (VVD),
mw. I. Jacobs-Setz (VVD), dhr. G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), mw. T. Moorlag (ChristenUnie), dhr.
P. Rebergen (ChristenUnie),  dhr.  W.I. Pechler (PvdD),  mw. K. de Wrede (PvdD),  dhr.  T. van Zoelen
(PvdD),  dhr.  M. Bolle  (CDA),  dhr.  H.P. Ubbens  (CDA),  mw.  Y.P. Menger  (100% Groningen),  mw.
M.E. Woldhuis (100% Groningen),  dhr.  A. Sijbolts  (Stad en Ommeland),  mw.  M.J. Sloot  (Stadspartij
voor Stad en Ommeland), dhr. M.J.H. Duit (Student en Stad), dhr. A.J.M. van Kesteren (PVV)

Afwezig m.k.: mw. C.T. Nieuwenhout (GroenLinks), mw. K.W. van Doesen-Dijkstra (D66),
mw. G. de Vries (VVD)

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst

Secretaris: mevr. D. Starmans

Wethouders: dhr. M.T. Gijsbertsen (GroenLinks)

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda en verslagen  

De VOORZITTER: Ik open de vergadering. Er is bericht van afwezigheid van mevrouw Nieuwenhout,
mevrouw  Van  Doesen  en  mevrouw  De  Vries.  Ik  geef  mevrouw  Wijnja,  voorzitter  van  de
vertrouwenscommissie het woord.

Mevrouw WIJNJA (vertrouwenscommissie): Dank u wel, voorzitter. Na een intensief proces dat we met
elkaar hebben doorgemaakt als vertrouwenscommissie, ben ik blij dat wij vanavond u allemaal te woord
mogen staan.  Ik denk dat  ik in ieder geval kan zeggen dat  wij een nieuwe burgemeester krijgen die
ontzettend veel bestuurlijke ervaring heeft, die hart voor Groningen heeft, wat ontzettend belangrijk is,
die enorm veel ervaring met zich meebrengt op het gebied van openbare orde en veiligheid, en dat is, heb
ik geleerd de afgelopen periode, een ontzettend belangrijk onderdeel van het werk als burgemeester. En
het is ook een echte verbinder, wat belangrijk is voor de nieuwe gemeente die wij nu zijn met stad en
platteland, maar ook de vijfde gemeente die wij als Groningen zijn en wat dat betekent voor onze positie
in Nederland.
Ik ben heel blij en vereerd om als voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van
Groningen  u  te  mogen  vertellen  dat  wij  voordragen  als  kandidaat  om burgemeester  te  worden  van
Groningen: Koen Schuiling.

(Applaus)

2. Sluiting  

De VOORZITTER: Ik dank de vertrouwenscommissie voor het vele werk dat zij heeft verricht en ik sluit
de vergadering.

(Sluiting 21.04 uur)
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