
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING 

FINANCIËN EN VEILIGHEID 

Datum: 4 december 2019

Plaats:  Nieuwe raadzaal

Tijd:  13.00 – 15.30 uur

 AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD 

o Als bespreekstukken

o Revitalisering stadhuis

o Als 1 minuut interventie

o Discussienota tarieven logiesbelasting

o Toedeling middelen nationaal programma Groningen

o Als conform stukken

o Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2019

o Nota lokale media-instellingen 2020-2030

o Verzamelbesluit herindeling 2

 TOEZEGGINGEN VAN DE PORTEFEUILLEHOUDERS

o Wethouder van der Schaaf zegt toe

 Dat in Q1 2020 het rapport van REOS ter beschikking wordt gesteld aan de 

gemeenteraad. 

 De raad te informeren over de mogelijkheid het Stadhuis over te dragen 

aan het monumentenfonds. 

o Wethouder de Rook zegt toe

 Dat in februari een collegebrief komt over de overnachtingsmarkt waarin 

ook een mogelijke aanpak wordt geschetst om bij AirBnB logiesbelasting te 

heffen. 

 Dat de raad betrokken en uitgenodigd wordt bij de evaluatie van de 

democratische experimenten. 

 De vragen van de PvdA fractie mee te nemen in de evaluatie van de 

coöperatieve wijkraad. Dat zijn de volgende vragen: 

 Hoeveel inwoners van het Oosterpark zijn er de afgelopen jaren 

ingeloot bij het experiment maar hebben geweigerd deel te nemen? 

 Hoeveel inwoners hebben in totaal zitting genomen in de wijkraad? 
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 Wat heeft de deelname van raadsleden opgeleverd?

 Het gebiedsteam stadsbeheer en externe adviseurs hebben zich 

nadrukkelijk bezig gehouden met de CWR. Kan de gemeenteraad 

een overzicht krijgen van de totale mensuren en kosten die erin zijn 

gestoken? Kan daarbij een vergelijking worden gemaakt met de 

kosten die worden gemaakt bij andere wijkraden? 

 LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN

o Geen opmerkingen

 OVERIGE PUNTEN / AFSPRAKEN

o Wethouder de Rook geeft een toelichting en meldt dat het college de motie: ‘het 

eerlijke verhaal’ al uitvoert. 

o Wethouder de Rook meld dat hij in gesprek geweest is met de hotel ondernemers 

van Ten Boer. De uitkomst is dat zij het eerste jaar een tegemoetkoming van 100%

op de logiesbelasting krijgen. 

o Wethouder de Rook geeft aan dat de raad kaders moet geven, d.m.v. een motie, 

hoe de differentiatie in de logiesbelasting vorm moet krijgen. 

o Wethouder van der Schaaf geeft aan dat er hoogstwaarschijnlijk volgende week 

duidelijkheid is over de monumentencommissie. 
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