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A. ALGEMEEN DEEL 

 

A.1. Opening en mededelingen 

De voorzitter: 

• Opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 

Wethouder van der Schaaf 

• Zegt toe dat in Q1 2020 het rapport van REOS ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenteraad.  

Wethouder de Rook 

• Geeft aan dat Ten Boer het eerste jaar 100% tegemoetgekomen wordt in logiesbelasting om 

gedurende die tijd te kijken of een andere oplossing mogelijk is. 

• Stelt voor de motie Het eerlijke verhaal af te voeren. Het achterwege laten van stellingen die niet 

onderbouwd kunnen worden in raadsvoorstellen, is een continu punt van aandacht. 

 

A.2. Vaststelling agenda 

De voorzitter: 

• Stelt voor B4 af te voeren. Dit is afgestemd met de agenderende fracties. 

De agenda wordt conform deze wijziging vastgesteld. 

 

De voorzitter: 

• Stelt vanwege een technische storing voor de vergadering in de nieuwe raadzaal voort te zetten. 

 

Opnames van het eerste deel van de vergadering ontbreken. De opname en het verslag starten bij 

mededelingen van wethouder De Rook. Na een onderbreking, waarin de commissie van de oude naar de 

nieuwe raadzaal verhuisde, vervolgen opname en verslag bij agendapunt B1. 

 

 

B. INHOUDELIJK DEEL 

 

B.1.  Discussienotitie tarieven logiesbelasting (collegebrief 17 oktober 2019) 

Mw. Hessels (VVD): 

• Blijft tegen de forse verhoging van tarieven. De gemeente zou bezoekers moeten verwelkomen en 

blij zijn met het geld dat zij uitgeven bij lokale ondernemers. 

• Wijst erop dat de hoge parkeertarieven en precario ook niet uitnodigend zijn. Te makkelijk wordt 

gedacht dat bezoekers wel blijven komen. Het is beter de tarieven te verlagen. 

• Ziet het aantal nachten dat mensen blijven, al jaren dalen en pleit voor meer promotie van de rest van 
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de provincie in combinatie met de stad, zoals de borgen of het Lauwersmeergebied. 

• Lijkt een percentage van de overnachtingsprijs moeilijk uitvoerbaar en differentiatie naar 

duurzaamheid vooral symboolpolitiek. 

• Pleit voor een eenheidstarief om de uitvoeringskosten te minimaliseren. 

• Vraagt wat de stand van zaken is rond het gelijke speelveld voor Airbnb. 

Mw. Wobma (SP): 

• Heeft de vorige keer gepleit voor een percentage van de overnachtingsprijs om de sterkste schouders 

de zwaarste lasten te laten dragen. Deze variant komt daar met drie categorieën deels aan tegemoet. 

• Mist aandacht voor Airbnb, die ook logiesbelasting zou moeten betalen, anders is dat volgens 

artikel 219 van de Gemeentewet onredelijk en willekeur. In het najaar zou de wethouder 

terugkoppelen of het opleggen van logiesbelasting mogelijk is. Hoe staat het hiermee? 

• Vindt het belangrijk iets aan het milieu te doen, maar ziet differentiatie in deze tarieven niet als een 

doortastende manier. 

Dhr. Mellies (100% Groningen): 

• Vindt dat de logiesbelasting gericht zou moeten zijn op toeristen als een soort toegangskaartje tot de 

stad, niet zozeer op bedrijven. Daarom is een percentage van de overnachtingsprijs niet wenselijk. 

• Pleit voor een differentiatie op basis van afstand tot de Martinitoren. Het is niet redelijk overnachters 

in Ten Boer mee te laten betalen aan de binnenstad en de tarieven zouden daar lager moeten liggen. 

Dhr. Heemstra (ChristenUnie): 

• Vindt een differentiatie op basis van de overnachtingsprijs gewenst om te voorkomen dat de 

logiesbelasting een te groot aandeel krijgt bij goedkopere overnachtingen. 

• Heeft een voorkeur voor meer prijscategorieën dan de drie die in de nota staan. 

• Is er niet voor een duurzaamheidslabel te hanteren, omdat het een beperkte prikkel is en bij 

gelijkblijvende opbrengst zorgt voor verdere verhoging van de reguliere tarieven. 

• Verzoekt het college toe te zeggen onderzoek naar gebiedsdifferentiatie mee te nemen in het uit te 

werken overnachtingenbeleid, zodat tussen stad en platteland gedifferentieerd kan worden in het 

definitieve stelsel. 

• Hecht eraan dat alternatieven besproken worden met de sector, ook omdat het mogelijk leidt tot een 

toename in administratieve lasten. 

• Is vooral benieuwd naar de mening van kleinere ondernemers voor wie de impact groot is. 

• Is voor het opleggen van logiesbelasting aan Airbnb. De grondslag is gelijk. 

Dhr. Benjamins (D66): 

• Leek differentiatie naar overnachtingsprijsklasse aanvankelijk een eerlijker stelsel, maar laat deze 

optie afvallen vanwege de extra administratieve lastendruk voor ondernemers en gemeente. 

• Ziet ook dat een stelsel gericht op duurzaamheid onvoldoende resultaat oplevert. Het is eenvoudiger 

korting te geven op basis van het Green Key-certificaat. 

• Hanteert het profijtbeginsel als uitgangspunt: elke bezoeker profiteert op dezelfde manier van de 

voorzieningen, zoals het prachtige Forum. Daarom kiest de fractie voor een eenheidstarief. 

• Blijft pleiten voor de invoering van logiesbelasting voor Airbnb. 

Dhr. Van Zoelen (Partij voor de Dieren): 

• Pleit voor onderzoek om in de toekomst nader te differentiëren, waarbij ondernemers die goed zijn 

voor hun omgeving beloond worden. Duurzaamheidslabels zijn hiervoor zeer geschikt. 

• Vult aan dat de administratieve lasten van differentiëren naar ecologische voetafdruk niet hoog 

hoeven te zijn. Het is goed te kijken naar een efficiënt systeem zonder onnodig hoge administratieve 

druk. 

• Vindt het oneerlijk dat via Airbnb belasting ontweken kan worden en is benieuwd naar de stand van 

zaken. Is het mogelijk inzicht te krijgen in de administratie van Airbnb, zodat bekend is hoeveel 

logiesbelasting de gemeente misloopt? 

• Vreest niet dat toeristenstromen af zullen nemen. Deze nemen juist toe. 

• Vraagt of het mogelijk is de indeling brons-zilver-goud van Green Key te volgen in nadere 

differentiatie, zodat ondernemers die een beetje duurzaam zijn, ook gestimuleerd worden. 

• Lijkt het goed de 26.000 euro die de ecokorting zou kosten, te verrekenen met ondernemers die 

minder duurzaam zijn. 
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• Is benieuwd of een mix van differentiëren naar prijs en klasse mogelijk zou zijn. 

Dhr. Bushoff (PvdA): 

• Begrijpt de zorgen over het aandeel van een vast tarief logiesbelasting bij lage overnachtingsprijzen. 

• Hecht eraan dat de gekozen systematiek goed uitvoerbaar is met behapbare uitvoeringskosten. 

• Ziet te veel haken en ogen aan een percentage van de overnachtingsprijs. Klassen werken beter. 

• Lijkt het mooi als toevallig duurzaamheidsaspecten meegenomen kunnen worden, maar dat moet 

niet het uitgangspunt zijn. 

Dhr. Schilder (Student en Stad): 

• Hekelt dat studenten die als slachtoffers van het kamertekort aangewezen zijn op short stay, ook 

logiesbelasting moeten betalen. Dit gaat te ver. 

Mw. Blauw (PVV): 

• Vindt het goed verdedigbaar naar prijs te differentiëren met percentages. Er zijn voldoende steden 

die hiermee werken. De argumenten van het college zijn dun. 

• Hekelt het argument dat ondernemers in reactie de overnachtingsprijzen zullen verlagen en de 

consumptieprijzen verhogen. Hier spreekt weinig vertrouwen uit. 

• Ziet dat Amsterdam wel naar gebieden differentieert, alleen heeft die gemeente een beleid om 

toerisme te ontmoedigen. Is het niet mogelijk hier beleid te ontwikkelen om toerisme in Ten Boer te 

stimuleren en op basis daarvan te differentiëren? 

• Concludeert dat het college er met de prijsklassen voor kiest aan zo veel mogelijk knoppen te 

kunnen draaien om ondernemers af te persen. De logiesbelasting lijkt dan vooral een inkomstenbron 

in plaats van een vergoeding voor het gebruik van voorzieningen. 

• Begrijpt niet waarom de negatieve argumenten tegen een percentage niet van toepassing zouden zijn 

op de variant met prijsklassen. 

• Hekelt ecodifferentiatie, omdat er geen relatie is met de grondslag van het gebruik van 

voorzieningen. Wat is hierbij de objectieve maatstaf? De kosten van verduurzaming verschillen per 

object. 

• Vraagt of het college een juridische toets heeft laten uitvoeren. 

• Roept op in overleg met ondernemers een voorstel uit te werken dat bijdraagt aan een aantrekkelijke 

stad, met differentiatie naar gebied en prijs, en niet naar duurzaamheid. 

Dhr. Bolle (CDA): 

• Heeft de voorkeur voor differentiatie naar accommodatietype en gebied. Een percentage lijkt na deze 

uitwerking toch niet handig. 

• Sluit zich aan bij de opmerkingen over Airbnb. 

• Ziet differentiëren naar duurzaamheidslabels als sympathieke, maar niet werkbare optie, die vooral 

de labelindustrie financiert en geen aantoonbaar duurzaamheidsresultaat oplevert. 

Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 

• Vreest dat Groningen een van de duurste gemeenten van Nederland wordt en zich uit de markt prijst, 

nu ook de logiesbelasting sneller stijgt dan de inflatie. 

• Vraagt waarom het college niet actief het gesprek met de branche heeft opgezocht en waarom het 

niets heeft gedaan met de geleverde input. 

• Wijst erop dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Groningen 80% van de hotelbranche 

vertegenwoordigt, ook kleine bedrijven. 

• Begrijpt de zorgen over een te hoog aandeel van de overnachtingsprijs, maar dan was het beter 

geweest de tarieven niet zo hoog vast te stellen. Dat is het grootste probleem. 

• Volgt de lijn van brancheverenigingen om te kiezen voor een lager eenheidstarief. Differentiatie 

zorgt voor administratieve lasten en regeldruk. 

• Zou het eerlijk vinden als Airbnb ook belast werd. 

• Lijkt het niet goed duurzaamheid op te leggen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en niet 

lastiggevallen worden met wat politici in het Stadhuis allemaal bedenken. 

Wethouder De Rook: 

• Denkt dat in de volle breedte investeren in de stad de beste manier is om aantrekkelijk te blijven 

voor bezoekers. Het overgrote deel bekostigt de gemeente zelf. Het is niet vreemd ook een bijdrage 

te vragen van bezoekers, die gebruikmaken van alle voorzieningen. 
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• Wijst erop dat Groningen net in de top tien staat met logiesbelasting, wat niet vreemd is voor de 

zesde gemeente van Nederland. 

• Werkt al een aantal jaren samen met KHN toe naar een eenheidstarief vanuit het idee dat alle 

bezoekers op dezelfde manier gebruikmaken van voorzieningen. 

• Constateerde dit voorjaar dat de raad een andere politieke keuze maakt en graag wil differentiëren. 

Het college voert die wens uit door met dit overzicht te komen. De sector is daar niet positief over. 

• Werpt de suggestie dat het college niet zou overleggen met KHN daarom ook verre van zich. De 

brief met het standpunt van KHN is nota bene bijgevoegd. 

• Spreekt als college de voorkeur uit – als er dan gedifferentieerd moet worden – voor vastgestelde 

prijscategorieën, omdat dit het duidelijkst is en leidt tot zo min mogelijk wijzigingen gedurende het 

jaar. Veel hotels zullen boven of onder de 100 euro blijven scoren. 

• Ziet ecologische differentiatie als een mogelijkheid die werkbaar is wanneer gebruikgemaakt wordt 

van reeds bestaande keurmerken. Dit is transparant, duidelijk en zorgt voor minder administratie. 

• Verzoekt de raad een duidelijke keuze te maken voor de wijze van differentiëren, omdat niet overal 

een meerderheid voor lijkt te zijn. 

• Antwoordt dat studenten die ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie geen 

logiesbelasting hoeven te betalen, anders wel wanneer zij in een accommodatie met hotelvergunning 

verblijven. 

• Staat bijzonder kritisch tegenover Airbnb. Een van de nadelen is belastingontwijking. 

• Legt uit dat het uitwerken van de mogelijkheden Airbnb aan te pakken wat langer geduurd hebben 

dan gedacht vanwege de juridische complexiteit. De brief over de overnachtingenmarkt, met daarin 

de mogelijkheden om Airbnb aan te pakken, wordt in februari geagendeerd, ruim op tijd voor het 

bepalen van het vervolg van de logiesbelasting. 

• Schrijft bekende Airbnb-adressen aan om ook logiesbelasting te betalen, maar heeft niet alle 

adressen in beeld omdat Airbnb geen inzage geeft. Mogelijk is een fundamentelere aanpak nodig om 

deze oneerlijke vorm van concurrentie tegen te gaan. 

De collegebrief wordt op verzoek van VVD en GroenLinks als éénminuutinterventie geagendeerd voor de 

raad van 18 december 2019. 
 

B.2. Revitalisering stadhuis (raadsvoorstel 20 november 2019) 

Mw. Wijnja (GroenLinks): 

• Noemt het geen gemakkelijk vraagstuk, zeker niet in het licht van de pas aangenomen begroting. 

• Vindt dat zorgvuldig omgesprongen moet worden met de monumentale waarden. 

• Pleit ervoor te investeren voor de behoeften en het democratisch proces op lange termijn, omdat later 

bijstellen tot hoge kosten leidt. 

• Voelt er niet voor geld uit te geven voor uitstel en besteedt dat liever op een nuttiger manier. 

• Vindt de oorspronkelijke variant, die nu 19,3 miljoen euro kost, het meest toekomstbestendig wat 

betreft ruimte, toegankelijkheid en duurzaamheid. De tweede variant voor de oude prijs van 

15,5 miljoen euro blijft heel duur, maar levert te weinig op, terwijl de energielasten hoger zijn. 

• Ziet de dekking liever niet ten koste gaan van investeren in wijken en groen. 

• Begrijpt dat het college subsidie-inkomsten voorzichtig raamt, maar roept op alles in het werk te 

stellen de duurzaamheidssubsidie van 1,8 miljoen euro binnen te slepen. Dat is alleen mogelijk met 

de variant A+++. 

• Informeert naar de opties het stadhuis onder het Groninger Monumentenfonds te laten vallen. 

• Ziet dat de toegankelijkheid van de raadzaal boven gegarandeerd is. 

Dhr. Van Zoelen (Partij voor de Dieren): 

• Ziet een heel dure verbouwing gezien de financiële situatie op dit moment niet zitten en pleit voor 

een zo uitgekleed mogelijke optie met vervanging van verwarming en verduurzaming (isolatie). 

• Is niet voor verhuizing van de raadzaal. Andere investeringen kunnen beter uitgesteld worden. 

Dhr. Schilder (Student en Stad): 

• Begrijpt dat renovatie en verduurzaming noodzakelijk zijn, maar roept op naar andere mogelijkheden 

te kijken om de kosten te beperken. 

• Zou het vinden passen bij de nieuwe werkwijze van de raad om meer de stad in te gaan, bijvoorbeeld 
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door in het enthousiast ontvangen Forum te vergaderen. Dit vergroot de zichtbaarheid van de politiek 

en levert ruimte op in het Stadhuis. 

• Mist in het ontwerp eigen fractiekamers, die vooral voor kleinere fracties zonder eigen panden van 

groot belang zijn. 

Mw. Blauw (PVV): 

• Vindt de kosten in het niet vallen bij de kosten voor bouw en exploitatietekorten van het Forum 

(respectievelijk 175 en 200 miljoen euro) en de plannen voor een Cultuurpaleis (200 miljoen euro). 

• Is voor behoud van historisch erfgoed en verbeteringen die de democratie ten goede komen. Dit doet 

ook recht aan de grote plaats die Groningen inmiddels is. 

• Roept op te onderzoeken hoeveel het scheelt om het Stadhuis niet van het gas af te halen. 

Dhr. Mellies (100% Groningen): 

• Hekelt dat de goedkopere opties zo uitvoerig afgeraden worden en dat de verplaatsing van de 

raadzaal wordt opgedrongen, terwijl de 45 raadszetels nu in de huidige zaal blijken te passen. 

• Gelooft niet dat het voorkeursontwerp genoeg oplevert om de hoge kosten te rechtvaardigen. Toch is 

dit de enige variant die voldoende is uitgewerkt om tijdig uit te kunnen voeren. 

• Vindt variant 2 inhoudelijk sterk met oog voor werkbaarheid, duurzaamheid en onderhoud zonder 

verhuizing van de raadzaal en de bouw van een burgerzaal. Het is spijtig dat een keus voor optie 2 

extra uitwerkingstijd en -kosten met zich meebrengt, doordat er niet eerder voor gekozen is. 

Dhr. Heemstra (ChristenUnie): 

• Ziet dat investeren in de eigen huisvesting politiek altijd gevoelig ligt, maar vindt het duidelijk dat de 

revitalisering noodzakelijk is. Een van de grootste gemeenten van Nederland verdient een 

representatief stadhuis dat er weer decennia tegenaan kan. 

• Koos in 2017 voor de middelste variant, die het meest praktisch, efficiënt en toekomstbestendig was 

met oog voor onderhoud, vernieuwing en verduurzaming. 

• Betreurt dat de prijzen zijn gestegen, terwijl de financiële positie is verslechterd. 

• Ziet een groot aantal investeringen als noodzakelijk aanpakken van achterstallig onderhoud. Ook zijn 

maatregelen nodig om te voldoen aan eisen van veiligheid en duurzaamheid. Het huidige 

energielabel is bovendien een slecht voorbeeld richting burgers. 

• Wijst erop dat de investeringen zich deels terugverdienen door de lagere energiekosten. 

• Vindt dat variant 2 niet alleen leidt tot duur uitstel, maar ook te weinig oplevert waardoor de 

gemeente er op langere termijn spijt van zal krijgen. 

• Lijkt uitstel met drie jaar niet verantwoord, omdat het tot risico's leidt en niet goedkoper is. 

• Kiest voor variant 1 en wil daarbij voorkomen dat de dekking uit het SIF ten koste gaat van 

ontwikkelingen die wijken en dorpen raken. 

Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 

• Noemt het lastig uit te leggen dat twee weken geleden een begroting met forse bezuinigingen is 

aangenomen, terwijl verschillende ambities onverminderd door blijven gaan. 

• Benadrukt het belang om de monumentale historie te behouden. Er is al zo veel verdwenen. 

• Informeert of het college net als bij de Zuidelijke Ringweg garanties kan geven dat het budget voor 

de gemeente niet verder overschreden wordt door dat risico bij de aannemer te leggen. 

• Concludeert achteraf dat het wellicht beter was geweest meerdere opties uit te werken. Dit is nu te 

laat, maar zou een les moeten zijn voor de toekomst. 

• Wijst erop dat het probleem en de hoge kosten deels veroorzaakt zijn doordat noodzakelijke 

investeringen in het verleden naar voren zijn geschoven. 

• Vraagt of het college kan garanderen dat de revitalisering niet leidt tot nieuwe bezuinigingen. 

• Wil weten of permanente verhuizing naar het gemeentehuis in Haren is overwogen. 

Dhr. Benjamins (D66): 

• Begrijpt dat tekorten kunnen leiden tot een overlevingsstand gericht op de korte termijn, maar vindt 

het juist nu van belang te kiezen voor de toekomst. 

• Vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in de omgang met monumenten. 

• Vindt dat medewerkers op het Stadhuis een plek verdienen waar het niet of te warm of te koud is. 

• Ziet het Stadhuis als hart van de lokale democratie en steunt verhuizing van de raadzaal. 

• Kiest voor variant 1, waarbij dekking uit het SIF niet ten koste zou moeten gaan van infrastructuur. 
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Dhr. Dijk (SP): 

• Noemt het cruciaal dat volksvertegenwoordigers de wijken in gaan. 

• Vergelijkt de piepende en krakende microfoons met het piepen en kraken van woningen. Het is zaak 

extra te investeren in dorpen en wijken. 

• Is er zeer ongelukkig mee dat het voorstel een week na het vaststellen van de begroting verschijnt. 

• Kan wel leven met piepende en krakende microfoons, rolgordijntjes en vieze koffie. Twee vaste 

microfoons zijn al voldoende. In dorps- en buurthuizen werkt dat ook prima. 

• Noemt verhuizing van de raadzaal onnodig, ongewenst en erg duur. 

• Ziet het belang van duurzaamheid wel in, maar pleit gezien de financiële situatie voor de meest 

uitgeklede variant of desnoods uitstel om zo veel mogelijk te bezuinigen op dit voorstel. 

• Heeft zich uiteindelijk bij het Forum neergelegd vanwege het referendum. Het zou interessant zijn 

dit voorstel van 19 miljoen euro voor te leggen aan de bevolking. 

Dhr. Bushoff (PvdA): 

• Denkt dat vrijwel geen enkele partij revitalisering als eerste prioriteit zou stellen en geeft zelf 

prioriteit aan sociaal beleid. 

• Ziet dat er wel wat moet gebeuren aan onderhoud. Werknemers verdienen een goede werkplek en 

het monument verdient een nette renovatie. 

• Kan op basis van de uitwerking van uitstel, vasthouden aan de 15,5 miljoen euro of akkoord gaan 

met de gestegen prijs van de gekozen variant, een zorgvuldige en gedegen afweging maken. 

• Kiest niet voor goedkoop op de korte termijn die duurkoop blijkt te zijn. 

• Streeft ernaar als raad zo gezamenlijk mogelijk op te blijven trekken in deze lastige kwestie. 

Dhr. Bolle (CDA): 

• Is zeer benieuwd hoe de debatten anders en dualistischer zullen zijn als de raadzaal naar boven 

verhuist, want dat is blijkbaar de zeer forse extra investeringen waard. 

• Betreurt dat een sobere variant, die toe zou zien op het verbeteren van het binnenklimaat, 

duurzaamheid én aanpakken van de gevel, niet is uitgewerkt. Ongetwijfeld was de aanvankelijke 

7-8 miljoen euro opgelopen tot 10-11 miljoen euro, maar dat had veel gescheeld. 

• Kijkt bij duurzaamheid naar het rendement CO2-vermindering per geïnvesteerde euro. Het is de 

vraag hoe verstandig het is van label G naar triple A te willen. 

• Concludeert dat het na het Forum de duurste kantoorruimte van de stad zal zijn. 

Mw. Jacobs (VVD): 

• Onderstreept dat het onderhouden van het Stadhuis blijkbaar geen prioriteit heeft gehad voor de 

PvdA, want mede dankzij de PvdA die verantwoordelijk was voor ruimtelijke ordening, bleef 

onderhoud achterwege en verkeert het Stadhuis nu in deplorabele staat. 

• Ziet dat de BV Nederland slecht voor haar monumentaal erfgoed zorgt. 

• Stelt dat het Stadhuis een trotse parel van de binnenstad behoort te zijn. Hoe kan het dat een 

rijksmonument in zo'n slechte staat verkeert? Waarom is er zo weinig aan onderhoud gedaan? 

• Erkent de noodzaak van de verbouwing, maar plaatst vraagtekens bij dekking uit het SIF. Het mag 

vooral niet ten koste gaan van infrastructuur. 

• Hoort graag welke afwegingen zijn gemaakt om de extra lasten te financieren en ziet liever andere 

dekking, zoals het schrappen van Let’s Gro en stedenbanden. 

• Vraagt zich af hoe zinvol het is om van label G naar triple A te gaan. Elke bezitter van een 

monumentaal pand weet dat dit zeer veel kost en nooit genoeg oplevert. 

Wethouder Van der Schaaf: 

• Beaamt dat het investeren in eigen huisvesting lastig is en gevoelig ligt. Juist daarom is in de vorige 

periode een uiterst zorgvuldig en uitgebreid traject ingezet met expertsessies, meerdere 

tussenstappen en momenten in de besluitvorming om samen een aantal keuzes te maken. 

• Benadrukt dat de revitalisering urgent en noodzakelijk is. 

• Geeft aan dat het punt nu wel is aangebroken van een definitieve go of no-go, omdat de gemeente 

daarna in de aanbesteding verplichtingen aan zal gaan. Op basis van het programma van eisen is het 

budget nu ook bekend. 

• Vindt het volkomen terecht extra goed de balans op te maken gezien de forse bezuinigingen. Daarom 

liggen er meerdere keuzes zo objectief mogelijk voor. 
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• Herinnert aan de ingewikkelde discussie over het Harm Buiterplein tien jaar geleden en de 

toekomstige ingewikkelde discussie over nieuwbouw voor iederz. 

• Constateert dat iedereen de noodzaak onderschrijft te investeren in onderhoud van het 

rijksmonument en het optimaliseren van bruikbaarheid en werkbaarheid. De meningen verschillen 

vooral over duurzaamheid en verhuizing van de raadzaal. 

• Heeft in alle fasen belang gehecht aan de monumentale waarden en de gemeentelijke 

voorbeeldfunctie daarin. 

• Zegt toe de raad te informeren over de mogelijkheid het Stadhuis over te dragen aan het 

monumentenfonds 

• Ziet investeren in de bruikbaarheid op lange termijn als de beste manier om monumenten op lange 

termijn in stand te houden. Zo verbetert verhuizing van de raadzaal de functionaliteit en ruimte voor 

het democratisch proces. 

• Heeft uitgebreid contact gehad met de monumentencommissie en de RCE. Het opheffen van de oude 

toevoeging beneden en de nieuwe burgerzaal in het midden voegt nieuwe klassieke waarden toe, wat 

zorgt voor tegenwicht tegen de aantasting van monumentale waarden boven. 

• Heeft het beeld dat de laatste fase van de vergunningverlening over andere aspecten gaat en schat de 

risico's in als overzichtelijk. Volgende week wordt duidelijkheid verwacht, tenzij de aanvraag met 

zes weken verlengd wordt. Onder voorbehoud kan er dan wel gestart worden. 

• Geeft aan dat verhuizing van de raadzaal als bijkomend voordeel heeft dat de werkomstandigheden 

van fracties enorm kunnen verbeteren. 

• Beaamt dat niet iedere fractie een vaste eigen kamer krijgt, maar er zijn glasheldere afspraken 

gemaakt dat elke fractie op maandagavonden en woensdagen over een eigen ruimte kan beschikken. 

• Merkt op dat A+++ makkelijker haalbaar is met de raadzaal boven. Het is niet zo dat duurzaamheid 

deze variant zo duur maakt. Bovendien is de besparing bij A+++ (80%) hoger dan bij A++ (49%). 

• Verzekert de commissie dat het college er alles aan doet subsidies binnen te halen, maar schat de 

kans op het binnenhalen van de genoemde 1,8 miljoen euro niet hoog in. 

• Heeft toevoeging aan het GMF niet overwogen. Dit zou veel uitwerking en tijd vergen, terwijl de 

eventuele provinciale subsidie die dan mogelijk kan zijn, beperkt is. De wethouder komt hierop 

terug. 

• Stelt voor met een vaste prijs te gaan werken, die alleen geldt voor zaken die nu al zijn meegenomen. 

In de begroting is daarnaast een post onvoorzien meegenomen. 

• Koos niet voor een tijdelijke verhuizing naar Haren omdat het gemeentehuis deels in gebruik is, het 

extra verbouwingskosten op zou leveren en de meeste ambtenaren in en rond de binnenstad werken. 

• Herinnert eraan dat in 2016 bewust is gekozen de permanente huisvesting in het stadhuis te houden. 

De herindeling was toen ook nog geen feit. 

• Heeft ervoor gekozen niet een nieuw tekort te laten ontstaan op de pas vastgestelde begroting en 

vindt dekking uit het SIF een logische, omdat het een breed fonds is met investeringen in onder meer 

binnenstads- en speciale projecten. Dekking uit het monumentenbudget ligt ook voor de hand. 

• Wacht voorstellen van de raad af om dekking uit het SIF te preciseren. Deze afwegingen kunnen 

gemaakt worden bij de begroting 2023. 

• Begrijpt dat vergaderen in het Forum aantrekkelijk kan klinken, maar langdurig extern vergaderen 

brengt ook forse kosten met zich mee waarbij het de vraag is of dat meerjarig wel goedkoper uitvalt. 

• Vindt dat het besluit uit 2016 nog steeds op goede gronden is gestoeld, namelijk functionaliteit, 

werkbaarheid, monumentale waarden, duurzaamheid en de waarde voor stad en Stadjers. Ook 

goedkopere varianten zouden onderhevig zijn geweest aan het gestegen prijspeil. 

Het raadsvoorstel wordt op verzoek van SP en 100% Groningen als discussiestuk geagendeerd voor de raad 

van 18 december 2019. 
 

B.3. Evaluatie en doorontwikkeling experimenten democratische vernieuwing 

 (collegebrief 14 november 2019) 

Dhr. Loopstra (PvdA): 

• Was, is en blijft kritisch over het instrument loting bij de coöperatieve wijkraad Oosterpark (CWR). 

• Wil voorkomen dat de evaluatie ondersneeuwt in onbegrijpelijke wetenschappelijke analyses. 

• Leest graag terug hoeveel ingelote inwoners van de Oosterparkwijk hebben afgezien van deelname; 
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hoeveel inwoners er gezien de doorstroom in totaal hebben deelgenomen; wat deelname van 

raadsleden heeft opgeleverd en hoeveel mensuren en kosten aan ambtelijke ondersteuning er zijn 

geweest in vergelijking met reguliere wijkraden, zoals die in Hoogkerk. 

• Is verbaasd dat de CWR met een halfjaar wordt verlengd, terwijl de raad tot twee jaar heeft besloten. 

Is dit besproken in het presidium of een ander gremium? Hoe wordt de verlenging betaald? 

• Wijst erop dat bij het CWR koffie, lunches en zaalhuur bekostigd worden en bij reguliere wijkraden 

niet. Een verlenging zal waarschijnlijk kostbaar zijn. 

• Vindt Golvend Lewenborg een prachtig project, maar hoort over huisvestingsproblemen van de oude 

bibliotheek. Is hier al een oplossing voor gevonden? 

• Waardeert alle inzet van vrijwilligers en wacht met een oordeel tot de evaluatie gereed is. 

Dhr. Benjamins (D66): 

• Vindt het goed te lezen dat de experimenten concrete zaken hebben opgeleverd. De werkwijze van 

de gemeente is veranderd richting meer open begrote en centrale opgaven die leidend zijn. 

• Is benieuwd naar de evaluatie en de lessen die voor andere domeinen getrokken kunnen worden. 

Dhr. Bolle (CDA): 

• Was voor de experimenten, maar roept op in de evaluatie niet alleen te kijken naar positieve 

aspecten, maar het ook te durven zeggen als iets minder goed of niet gewerkt heeft. Soms kan het 

beter zijn te stoppen, bijvoorbeeld omdat mensen onvoldoende of niet meer betrokken zijn. 

• Spreekt waardering uit voor alle vrijwilligers en raadsleden die zich hebben ingezet. 

Dhr. Dijk (SP): 

• Heeft de vele contacten van de SP in wijken opgebeld. 

• Hoort dat men in Selwerd vooral de wegbezuinigde conciërge Richard mist. Hij deed precies wat 

nodig was en zou een goed voorbeeld van een basisbaan kunnen zijn. 

• Hoort en ziet in Selwerd een segregatie tussen Wijkbedrijf Selwerd en activiteiten in De Berk, waar 

echt iets aan gedaan moet worden. 

• Hoort in de Wijert dat mensen mogen meepraten over silly walks, springkussens en picknicks, maar 

niet over de echte problemen zoals de toegenomen criminaliteit. Ook hebben mensen geen idee hoe 

de wijkdeal tot stand komt en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen. 

• Ziet het negatieve oordeel over loting bij de CWR bevestigd en roept op het vooral een vereniging te 

laten zijn zonder raadsleden. Bewoners geven aan onderwerpen te missen als parkeren, het 

Oosterhamriktracé, wijkvernieuwing en achterstallig onderhoud. 

• Hoort ook in de Oosterpark dat het onduidelijk is hoe plannen ingediend kunnen worden. Bovendien 

is het taalgebruik ambtelijk. Het CWR staat ver af van de belevingswereld van gewone mensen. 

• Ziet dat buurt- en wijkverenigingen vroeger zelf tegenmacht organiseerden, dat gebeurt in deze 

experimenten van meepraatclubjes niet. Bewonersorganisaties voelen zich gepasseerd. 

• Vraagt of het college komt met voorstellen voor een eigen energievoorziening, een lerarenparlement 

en een woningbouwvereniging, zodat mensen meer invloed uit kunnen oefenen. Zo niet, dan zal de 

fractie met initiatieven komen. 

Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 

• Is ervoor de evaluatie af te wachten en dan pas te besluiten over doorontwikkeling. 

• Betreurt dat een paar ton is bezuinigd op de waardevolle gebiedsprogramma's. Het zou goed zijn 

bestaande bewonersorganisaties beter mee te laten praten over deze programma's, zodat besluiten 

rechtstreeks in wijken genomen kunnen worden. 

• Roept op bij de evaluatie ook oog te hebben voor initiatieven die vanuit de samenleving zijn 

ontstaan, zoals de samenwerking tussen verschillende initiatieven in Beijum. 

Wethouder De Rook: 

• Beoogt met de brief de experimenten te voorzien van een evaluatie en tegelijk een doorkijk te geven 

naar wat de gemeente de komende paar jaar zou willen bereiken in het betrekken van bewoners. 

• Stelt voor de evaluatie niet als commissie uit te voeren, maar deze af te wachten. 

• Stelt de PvdA gerust dat geen sprake zal zijn van wetenschappelijke analyses. Het is juist de 

bedoeling om mensen uit wijken die al dan niet hebben deelgenomen, te bevragen. 

• Doet de evaluatie niet met als doel experimenten af te kappen of voor eeuwig door te laten gaan, 

maar om er lessen uit te trekken om het in de toekomst beter te doen. 
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• Neemt de door de PvdA aangedragen vragen voor de evaluatie mee. 

• Wijst op het doel van de experimenten om de gemeentelijke overheid dichter bij de mensen te 

organiseren, betrokkenheid bij wat er in wijken gebeurt te vergroten en om het vertrouwen in de 

overheid terug te laten komen. 

• Benadrukt dat het meer vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan inwoners ook betekent dat 

raad en college bepaalde zaken loslaten. Het kan niet zo zijn dat zowel de raad als mensen in wijken 

ergens over gaan. 

• Vervolgt dat de raad onderwerpen als parkeren en het Oosterhamriktracé bewust niet heeft 

overgedragen, omdat het stedelijke vraagstukken betreft. Het is van groot belang heel duidelijk te 

zijn waar bewoners wel en niet over gaan om verkeerde verwachtingen en frustraties te voorkomen. 

• Weet dat veel mensen zich zorgen maken over onderwerpen waar de lokale politiek niet over gaat, 

maar wel enige invloed op uit kan proberen te oefenen, zoals onderwijs, energie en delen van de 

woningmarkt. 

• Wil juist proberen de genoemde gemeentelijke invloed op dergelijke domeinen aan te wenden om te 

bevorderen dat mensen erover mee kunnen praten en een steviger positie krijgen. Ook hier gaat het 

om verwachtingen: de gemeente zal de partijen die erover gaan proberen hierin mee te krijgen. 

• Zorgt ervoor dat de raad voor degelijke bijeenkomsten uitgenodigd zal worden om ook inbreng te 

kunnen leveren. 

• Kreeg het verzoek het CWR met een halfjaar te verlengen juist om de evaluatie goed vorm te kunnen 

geven en vond dat redelijk. 

• Geeft aan dat de extra kosten van de CWR-verlenging te overzien zijn en bekostigd kunnen worden 

uit het programmabudget. 
 

B.4. Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen (raadsvoorstel 20 november 2019) 

Afgevoerd van de agenda. 
 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 15.27 uur. 


