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Aan  Veegcommissie. 

Van 
 

Sjoerd Wannet / 06 205 41 524 / sjoerd.wannet@groningen.nl 

Afdeling 
 Griffie 

Datum 
 18 maart 2020 

Onderwerp 
 Aanbiedingsbrief veegcommissie 18 maart (middag) 

 
 

Geachte commissieleden, 

 

 

Namens uw voorzitter, de heer van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de veegcommissie van woensdag 18 maart 

2020, om 16.30 uur in vergaderzaal 1, Radesingel 6 Groningen. 

 

Conform: 

Innovatiefonds slimmer en beter 

Er wordt voorgesteld om een innovatiefonds op te richten. Met het instellen van een innovatiefonds krijgen 

medewerkers, afdelingen en directies de mogelijkheid om ideeën te bedenken en uit te voeren over hoe hun 

werk anders, beter en effectiever kan. Het fonds krijgt een hoogte van maximaal €5.000.000,- en heeft een 

revolverend karakter. Hierdoor vloeien, op termijn, alle investeringen weer terug in het fonds. Dekking van het 

voorstel vindt plaats door een onttrekking uit de algemene egalisatie reserve ter hoogte van de ingediende 

aanvragen. 

 
Decembercirculaire gemeentefonds 2019 

Dinsdag 17 december 2019 is de december circulaire gemeentefonds 2019 verschenen. In deze circulaire staat 

informatie over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. De decembercirculaire laat een nadeel van 

€2,99 miljoen zien ten opzichte van de begroting 2019. In de afgelopen voortgangsrapportage gingen we nog uit 

van een nadeel van €3,44 miljoen. Het nadeel is hiermee €450 duizend lager (voordeliger) geworden. 

 

 

Inhoudelijke punten 

Initiatiefvoorstel D66 over omgekeerde right to challenge 

Sinds 2015 is het in Nederland mogelijk om de overheid uit te dagen met een Right to Challenge. Hiermee 

kunnen bewoners en buurtinitiatieven de gemeente uitdagen, en krijgen zo de mogelijkheid om 

(ondersteunende) taken over te nemen. Om uit te kunnen dagen is het echter belangrijk dat je als bewoner weet 

wat er uit te dagen valt. Anders kunnen bewoners ook niet de afweging maken hoe het beter kan, en daar zit 

vaak de moeilijkheid. Right to Challenge vraagt om een zeer transparante overheid die met name op wijkniveau 

weet en kan laten zien wat er allemaal gedaan wordt en dit ook deelt met haar bewoners. 
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Om als bewoner samen met de gemeente op te trekken, of om zaken over te kunnen nemen, moet je als bewoner 

weten waar je aan bij kunt dragen of wat je kunt overnemen. Hiervoor is transparantie nodig. Om aan deze 

transparantie bij te dragen stelt D66 daarom een pilot met een omgekeerde Right to Challenge voor. Niet de 

bewoner daagt de gemeente uit, maar de gemeente daagt bewoners uit. Een gemeente laat zien wat er gedaan 

wordt en vraagt aan bewoners (om te beginnen wellicht op wijkniveau) of ze die manier goed genoeg vinden om 

het nog een periode te doen. Dit maakt dat je als gemeente niet alleen laat zien wat je doet, maar ook voor welk 

bedrag en wat het resultaat is. 

De raad van de gemeente Groningen, gezien het initiatiefvoorstel Omgekeerde Right to Challenge van de fractie 

van D66 Groningen, besluit het college van B&W de volgende opdrachten te geven: 

1) De uitvoering van een 2 jaar durende pilot waarbij de gemeente Groningen in 1 of 2 wijken aan 

wijkbewoners inzichtelijk maakt: 1) wat ze doet, 2) wat dit kost, 3) wat dit heeft opgeleverd, en 

vervolgens wijkbewoners om het als gemeente te continueren of bewoners uitdaagt om hetzelfde voor 

een bepaalde periode te doen. 

2) De volgende doelen worden hierbij nagestreefd en onderzocht: a) vergroting van transparantie t.a.v. de 

inzet van de gemeente, b) vergroting van de tevredenheid van bewoners over de gemeentelijke 

dienstverlening, en c) meer gebruik van Right to Challenge door bewoners. 

3) In 2021 een evaluatie uit te voeren naar aanleiding van deze pilot en aanbevelingen te doen over een 

eventueel vervolg op de pilot. 

4) Tot een dekkingsvoorstel te komen van de besparingen die een vervolg van deze pilot zouden kunnen 

opleveren omdat we met elkaar beter werk leveren, als gemeente én bewoners. 

 
Is door de agendacommissie op de agenda gezet. 

 

 

 
Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020 

Directe aanleiding voor actualisatie van de kadernota weerstandsvermogen zijn de afspraken die in het 

coalitieakkoord ‘gezond, groen, gelukkig Groningen’ zijn gemaakt. Deze afspraken zijn verwerkt in de 

geactualiseerde kadernota. 

Daarnaast is in de begroting 2019 vooruitgelopen op een aanpassing van de risicoboxenmethode. Deze methode 

berekent het risico bij de grondexploitaties. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen is rekening gehouden 

met het voordeel van de grondexploitatie Meerstad. Deze wijziging is onderdeel van de voorgestelde aanpassing 

van deze kadernota risicomanagement weerstandsvermogen. 

Voor het aandeel reserves in het weerstandsvermogen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

▪ Er moet tenminste €25 miljoen beschikbaar zijn in de reserves die meetellen voor het weerstandsvermogen. 

▪ Het streefniveau van de reserves in het weerstandsvermogen is 50% van de risico’s die meetellen voor het 

weerstandsvermogen. 

▪ Indien de omvang van de reserves die meetellen voor het weerstandsvermogen onder de €25 miljoen komt, 

dienen direct (bij besluitvorming over de eerstvolgende rekening of begroting) maatregelen te worden genomen 

die zorgen dat de algemene reserve / reserves wordt aangevuld. 
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Voorgesteld wordt de gemeentelijke reserves die meetellen tot het weerstandsvermogen over te hevelen naar de 

algemene reserve. Behalve de algemene reserve kunnen dus alle reserves die werden gerekend tot het 

weerstandsvermogen vervallen. Dit wordt geëffectueerd in de rekening 2019 en wordt vastgelegd in 

toekomstige paragrafen weerstandsvermogen van begroting en rekening. 

Indien in een verordening of nota wordt verwezen naar een afzonderlijke reserve (bijvoorbeeld in de 

verordening grondbank) komt daarvoor de algemene reserve in de plaats. 

 
Bespreking is aangevraagd door: Stadspartij, CDA, VVD, CU en GL. 

 

 

 
Vaststelling bestemmingsplan herziening bestemmingsregels wonen 2 

Met de vaststelling door uw raad van de Woonvisie Wonen in Stad in 2015 is een beleidswijziging ingezet die 

als doel heeft om in de bewoning van onze wijken en buurten meer evenwicht te brengen. Aanleiding was de 

constatering dat het woon- en leefklimaat in een groot deel van de stad uit balans dreigde te raken door de grote 

druk op de particuliere woningvoorraad om te voorzien in jongerenhuisvesting. Het evenwicht in het 

samenleven van jongeren en stadjers dreigde te worden verstoord. Het was nodig geworden om voor de 

bestaande woningvoorraad regels te maken die de ongebreidelde groei van kamerverhuur, optoppingen, 

onzelfstandige kleine eenheden en bebouwing van binnenterreinen aan banden ging leggen. 

Wij ondersteunen dit beleid door op daarvoor geschikte plekken kwalitatief goede nieuwbouw ten behoeve van 

jongerenhuisvesting te realiseren. Op die manier zal de vraag in de bestaande woonwijken naar huisvesting voor 

jongeren kunnen afnemen. 

Het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2, het sluitstuk van de door de raad voorgenomen 

beleidswijziging in de Woonvisie Wonen in Stad. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het bestemmingsplan Herziening 

Bestemmingsregels Wonen 2 vast stellen. Het doel van het plan is om in de hele stad Groningen de 

bestemmingsplanregels aan te passen waar het gaat om het bouwen en gebruiken van woningen. Daarbij wordt 

een oppervlakte van meer dan 50 m2 voor woningen voorgeschreven, wordt nieuwe kamerverhuur uitgesloten 

en wordt omzetting van kamers in kleine appartementen mogelijk gemaakt. Daarnaast worden er regels 

ingevoerd voor het gebruik van gebouwen voor beschermd wonen. 

 
Bespreking is aangevraagd door: 100%, Stadspartij,, VVD, PvdD en SP 

 

 

 
Met vriendelijke groet, namens de voorzitter, 

Sjoerd Wannet, Raadsadviseur a.i. 


