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Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, mevrouw van Doesen, nodig ik u uit voor de veegcommissie van woensdag 22 januari 

2020, om 20:00 in de oude raadszaal van het stadshuis. 

 

Conformstukken  

Wensen en bedenkingen aansluiten Groninger archieven bij WSGO.  

Door de inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan de VNG niet langer de 

Groninger archieven vertegenwoordigen. Daarop heeft de VNG voorgesteld om lid te worden van de 

werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). Het bestuur van de Groninger 

archieven heeft unaniem ingestemd.  

Het is aan uw raad om hierbij wensen en bedenkingen kenbaar te maken.  

  

Inhoudelijk deel 

Beschermd wonen Barkmolenstraat 242-258 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft bij besluit van 14 maart 2019 een omgevingsvergunning 

verleent aan stichting verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) voor verbouw van een bestaand woningcomplex 

aan de Barkmolenstraat 242-258 ten behoeve van beschermd wonen.  

Naar aanleiding van de verleende omgevingsvergunning is door Stichting wijkbelangen Barkmolenstraat en 31 

omwonende van de Barkmolenstraat een beroep ingediend bij de rechtbank en tegelijkertijd een voorlopige 

voorziening tot schorsing van de bestreden omgevingsvergunning. Bij uitspraak van de rechtbank Overijssel van 

17 december 2019 heeft de rechtbank de bestreden omgevingsvergunning geschorst voor het zover de bewoning 

van meer dan 14 bewoners aan de Barkmolenstraat 242-258 betreft.  

Naar aanleiding van die gerechtelijke uitspraak hebben de partijen PvdD, SP, CDA en de VVD de volgende 

bespreekpunten die zij graag met de commissie willen bespreken.  

1.  In rechtsoverweging 10 van de uitspraak van de voorzieningrechter staat dat verweerder (college van 

burgemeester en wethouders) in het kader van de ruimtelijke inpassing en de (voor de verleende 

omgevingsvergunning) noodzakelijke belangenafweging onvoldoende in beeld heeft gebracht welke 

risico’s de verleende vergunning meebrengt en waarom daarvan geen overlast voor de buurt wordt 
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verwacht. Graag vernemen we van de andere fracties hoe zij tegen dit oordeel van de 

voorzieningenrechter aankijken. Mede in het licht van de gevoerde discussie in april 2019 in de 

raadscommissie en de gemeenteraad. 

2. Volgens de voorzieningenrechter heeft het opvangen van 26 ex-verslaafden met een psychische 

stoornis of persoonlijkheidsstoornis een grotere impact op de omgeving dan het bieden van begeleid 

wonen. Hoe kijken de andere fracties in het licht van dit oordeel aan tegen de opvang van 26 bewoners 

aan de Barkmolenstraat aan? 

3. De politie heeft in het advies van 3 maart 2019 over de besproken bewoning van 26 ex verslaafden 

uitgesproken dat er incidenten kunnen plaatsvinden. Zonder duiding van de incidenten is de vergunning 

verleend. Wat is het oordeel van uw raadscommissie over het niet duiding van deze incidenten in de 

afweging van de verleende omgevingsvergunning. 

4. De voorzieningenrechter merkt tevens op dat als er onduidelijkheid is over de aard van de incidenten 

dat ook de beheermaatregelen niet helder zijn. Wat vinden de andere fracties over de getroffen 

beheermaatregelen? 

5. In algemene zin blijft ook de vraag wat de andere fracties vinden in algemene zin van het voortzetten 

van de omgevingsvergunning voor beschermd wonen aan de Barkmolenstraat 242-258 voor meer dan 

14 bewoners tot het maximum van 26 bewoners. 

 

Op de agenda geplaatst door: de PvdD, SP, CDA en de VVD 

 

Nieuwe werkwijze gemeenteraad 

Bij de voorbereiding van de herindeling van de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen is door een 

klankbordgroep bestaande uit raadsleden van deze drie gemeenten onder meer nagedacht over de wijze waarop 

de gemeenteraad van de nieuwe gemeente zou moeten gaan werken en vergaderen. Op voorstel van deze 

klankbordgroep is toen besloten het eerste jaar te gaan werken op de manier waarop de voormalige gemeente 

Groningen werkte, en ondertussen een tijdelijke commissie in te stellen om onder externe begeleiding 

wijzigingsvoorstellen voor te bereiden die m.i.v. 2020 zouden kunnen ingaan. De voorstellen van deze 

commissie, vervat in een discussienota, zijn meteen na de zomer in een werkconferentie van raad en college 

besproken, en vervolgens tot het onderhavige voorstel uitgewerkt (waarbij de termijn van 1 januari 2020 niet 

kon worden gehaald, geplande ingangsdatum is nu 1 mei 2020). De nieuwe werk- en vergaderwijze beoogt een 

flexibeler vergadermodel, met meer aandacht voor de verschillende fasen in het besluitvormingsproces, alsmede 

voor interactie tijdens  dat proces met betrokken burgers en organisaties. De raadscommissies worden vervangen 

door beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten met steeds één onderwerp en een vooraf vastgesteld 

begin- en eindtijd. Alle bijeenkomsten van de raad vinden in principe op woensdag plaats, en kunnen parallel 

aan elkaar worden geagendeerd. De agendacommissie krijgt een centrale rol in de planning en voorbereiding 

van deze bijeenkomsten. Agendering van onderwerpen kan op initiatief van de agendacommissie zelf, maar ook 

op gemotiveerd verzoek van één of meer fracties,  van het  college van B&W, of van minimaal 50 burgers. 

 

Op de agenda geplaatst door de agendacommissie 
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Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

Sjoerd Wannet 

Raadsadviseur a.i.  

 


