GEMEENTERAAD VAN 1 APRIL 2020 16:30 UUR
Voorzitter: B.N. Benjamins (D66)
Aanwezig: de dames M. Wijnja (GroenLinks), T. Moorlag (ChristenUnie), M.E. Woldhuis
(100% Groningen), I. Jacobs-Setz (VVD) en de heren W.B. Leemhuis (GroenLinks), G.B.H.
Brandsema (ChristenUnie), R. Stayen (Stadspartij), M. Bolle (CDA), T.J. Bushoff (PvdA), J.P.
Dijk (SP)
Wethouders: de heer R. van der Schaaf (PvdA)
Namens de griffie: J.S. Spier

1 Opening, dichttijd voor de Stadsdichter, mededelingen en
vaststellen verslagen 29 januari en 12 februari 2020
00:01:21

Voorzitter: Welkom bij de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 april in deze
bijzondere tijden. Goed dat u allen hier toch op deze wijze bij elkaar bent gekomen. Ik begin
met een gedicht door stadsdichter Renée Luth.
00:02:15

Renée Luth: Deze heb ik speciaal voor jullie geschreven voor de raad. Raad in deze tijden. Nu
de getallen de hele dag op hol slaan, grafieken duiken en klimmen, angst voor ons uitsnelt,
een nies of kuch een piek is in ons schema. Getallen, niet meer je oma, vader of broer zijn,
maar een optelsom, een prognose, een lockdown van emoties. Laten we dan de namen
weer teruggeven aan het verlies, de namen teruggeven aan de helden die voor ons zorgen
met anonieme moed. De namen teruggeven aan wie ons veilig houden met ontsmette
keuzes, de namen teruggeven aan wie ons voeden met oneindig geduld. Laten we de Kamer
vol beslissingen weer gezichten geven, omdat ze ons redden van onszelf, omdat regels
linialen leggen langs angst. Want een luisterend oor overbrugt anderhalve meter
gemakkelijk. Een helpende hand draagt verder dan het luchtledige van eenzaamheid. We
sparen nu aanrakingen en ontmoetingen voor later. Weten dat er uit deze duistere,
modderende tijd uiteindelijk samenhorigheid zal groeien. We zien de eerste kiemkracht al.
Dus volg de raad van de raad, zie dat dit droevige hinkelpad van getallen, regels en namen
uiteindelijk ons terugvoert naar zorg voor elkaar.
00:20:00

Voorzitter: Dan ben ik bij de mededelingen aanbeland. Zijn er vanuit het college nog
mededelingen te doen? Dan ben ik bij het vaststellen van de verslagen van 29 januari en 12
februari 2020. Kunnen wij die zo vaststellen wat u betreft? Dat is het geval.

1A Vaststelling agenda
Dan ben ik bij de vaststelling van de agenda. Kunt u leven met de agenda zoals die is
voorgelegd? Dan wil ik vanaf hier alvast even de felicitaties aan mevrouw Moorlag doen,
vanwege haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd.

2 Benoemingen
2A Benoeming dhr. Stayen als raadslid vanwege de vacature Sloots
En dan ben ik nu bij een benoeming van een raadslid, namelijk de heer Staijen van de
Stadspartij voor Stad en Ommeland. Als iedereen wil gaan staan? Wacht even, ik vergeet
iets. Namelijk: wij hebben natuurlijk een Commissie Onderzoek Geloofsbrieven ingesteld
met de raadsleden Moorlag, Bollen en Bushof. De heer Bushof was voorzitter van die
commissie. Wilt u uw bevindingen met ons delen?
00:21:06

De Heer Bushof: Ja, dank voorzitter. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, bestaande uit
raadsleden Moorlag, Bollen en mijzelf, heeft de geloofsbrieven van de heer Staijen
onderzocht en in orde bevonden. Dus de heer Staijen kan worden toegelaten tot de raad.
00:21:16

Voorzitter: Dank u wel, de heer Bushof. Dan verzoek ik u alsnog allemaal te gaan staan. Wilt
u mij straks beantwoorden met "Dat verklaar en beloof ik"? Ik verklaar dat ik, om tot lid van
de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om
iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige
belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet,
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van deze raad naar eer en
geweten zal vervullen.
00:22:08

De Heer Staijen: Dat verklaar en beloof ik.
00:22:10

Voorzitter: Dan wil ik u vanaf deze plek van harte feliciteren met deze benoeming tot
raadslid.
00:22:19

De Heer Staijen: Dank u. [applaus]
00:22:20

Voorzitter: En dan heb ik deze bos bloemen voor u. Die kunt u straks van mij overhandigd
krijgen. [gelach]

2B Benoemen adviescommissie sport en herbenoemen leden
Dan kijk ik even de raad rond, want we zijn bij het agendapunt het benoemen van een
adviescommissie sport en het herbenoemen van de leden van de Adviescommissie Sport.
Dat kan wat u betreft allemaal conform gebeuren. Dan is dat bij deze besloten.

3 Ingekomen stukken
3A Bekrachtiging geheimhouding ogv art, 25 gemeentewet
En dan zijn we aanbeland bij de ingekomen stukken. Eén van de ingekomen stukken is een
bekrachtiging van de geheimhouding op grond van artikel 25 van de Gemeentewet. Kunt u
daar allen mee instemmen? Dat is het geval.

3B Ingekomen Collegebrieven
Dan zijn we bij de ingekomen collegebrieven, daar hebben wij geen van op dit moment op
de agenda anders dan de agenda die wij hebben rondgestuurd.

3C Ingekomen overige stukken
Dan zijn we bij de ingekomen overige stukken. Een lijst van ingekomen overige stukken voor
de raad van 1 april was bijgevoegd, zijn daar nog opmerkingen over te maken? Dat is niet
het geval.

4 Conformstukken
Dan gaan we naar de conform stukken, en ik stel voor in deze bijzondere omstandigheden
om het niet als één lijst in één keer te beslissen, maar vanwege de stemverklaringen gewoon
per conform stuk.

4A Vaststelling krediet UT Delfiahaven Hoogkerk (raadsvoorstel 12-02-2020)
(72021-2020)
Dan ben ik als eerste bij de vaststelling van het krediet UT Delfiahaven in Hoogkerk. Dat is
een raadsvoorstel van 12 februari. Wil iemand daar een stemverklaring op afleggen? De heer
Dijk, SP.
00:24:03

De Heer Dijk: Ja, voorzitter, ik doe ze wel zo ongeveer in het geheel. Ik kom zometeen nog bij
één punt terug met een andere stemverklaring, want de SP-fractie zal alleen die voorstellen
steunen, die nu onze sociale voorzieningen versterken, onze zorg en cruciale beroepen
ondersteunen en de solidariteit in de samenleving ten goede zal komen. En van de andere
voorstellen vinden wij dat ze kunnen wachten en minimaal stop moeten worden gezet tot
een begroting voor 2021 op tafel ligt. Dit, omdat er volgens ons een diepe economische
crisis aan zit te komen en de gemeente alle zeilen moeten bijzetten om mensen in inkomen
en in huisvesting te ondersteunen. En daarom zullen wij tegen het krediet Delfiahaven
Hoogkerk stemmen, tegen de financiering Bouwhistorisch Museum, tegen het krediet villa B,
tegen het krediet maatregelen verkeer en tegen het "Innovatiefonds: slimmer en beter"
stemmen.
00:24:53

Voorzitter: Dank u wel, heer Dijk. Andere stemverklaringen hierover? Dat is niet het geval,
dan stel ik vast dat de vaststelling van een krediet UT Delfiahaven Hoogkerk raadsvoorstel,
met inachtneming van de tegenstem van de SP, is aangenomen.

4B Financiering bouw Historisch Museum fase 1 (raadsvoorstel 14-02-2020)
(71933-2020)
Dan zijn wij bij de financiering van de bouw Historisch Museum fase één, raadsvoorstel van
14 februari. Zijn daar mensen die daarover een stemverklaring zouden willen afleggen? Dat
is niet het geval. Dan acht ik dit raadsvoorstel ook aangenomen.

4C Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2039 (raadsvoorstel 14-02-2020)
(73429-2020)
Dan zijn we bij de Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039, dat is een raadsvoorstel
van 14 februari. Een stemverklaring van de heer Brandsma, ChristenUnie.
00:25:40

De Heer Brandsma: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ondanks deze bijzondere raadsvergadering
met alleen conform stukken zou het Integraal Huisvestingsplan sowieso conform op de
raadsagenda staan, en dat mag als compliment gezien worden voor het college, de
ambtenaren, de schoolbesturen en de andere betrokkenen die het IHP hebben vastgesteld.
Als enige punt van aandacht wil de ChristenUnie hier nog meegeven dat een objectieve
beoordeling van de onderwijsgebouwen noodzakelijk is om tot een gelijkwaardige
prioritering te kunnen komen, en het raadsvoorstel geeft mijn fractie voldoende vertrouwen
dat het college hier voor de toekomst voldoende aandacht aan zal besteden. Dank u wel.
00:26:10

Voorzitter: Andere stemverklaring nog op het Integraal Huisvestingsplan? Dat is niet het
geval. Dan beschouw ik dit raadsvoorstel ook als aangenomen door de gemeenteraad.

4D Versnelling transformatie sociaal domein in control (raadsvoorstel 12-22020) (71823-2020)
Dan gaan we naar Versnelling, Transformatie Sociaal Domein in Control Voorstel van 12
februari. Partij van de Arbeid, de heer Bushof.
00:26:30

De Heer Bushof: Ja, dank u wel, voorzitter. Gezondheid is ons grootste goed, en eens te meer
wordt dat weer duidelijk. Om goede en liefdevolle zorg te kunnen blijven leveren, zetten we
in op zorgen waar nodig en volkomen waar kan. Immers, voorkomen is beter dan genezen.
Het voorliggende raadsvoorstel, deze extra investering, moet daartoe en tot een vernieuwde
aanpak leiden. Daarvoor dus ook steun, maar wel met de belangrijke kanttekening dat wat
de Partij van de Arbeid betreft, investeringen in de zorg vooral terecht moeten komen bij de
mensen die zorg behoeven en de zorgverleners, en niet moeten leiden tot meer
bureaucratie en controle.
00:26:59

Voorzitter: Dank u wel, heer Bushof. Dan gaan we naar mevrouw Wijnja van GroenLinks.
00:27:03

Mevrouw Wijnja: Dank u wel, voorzitter. Bij die stukken zit de inspraakreactie van de heer
Schout, die goede aanknopingspunten biedt voor de verdere vormgeving van de inkoop en
organisatie van de zorg in onze gemeente. We volgen de heer Schout echter niet in zijn
conclusie. We kunnen ons voorstellen dat het bij WIJ-medewerkers raar voelt dat de
gemeente meer geld uittrekt voor ambtenaren, maar wijzelf met minder toe moet.
Tegelijkertijd zien we de noodzaak dat de gemeente voldoende slagkracht moet hebben om
de verantwoordelijkheid voor de transformatie ook werkelijk waar te maken. Het mag
volgens GroenLinks echter niet ontaarden in verdere bureaucratisering van het werk dat
door WIJ en anderen gedaan wordt. Het woordje "Control" in de titel van het voorstel mag

zo niet worden opgevat. Met die nadrukkelijk aanbeveling zullen wij voor het voorstel
stemmen.
00:27:48

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Wijnja. Anderen nog het woord hierover? Dat is niet het
geval, dan is ook dit raadsvoorstel aangenomen.

4E Krediet Villa B (raadsvoorstel 12-02-2020) (72925-2020)
En dan gaan we naar het volgende raadsvoorstel van 12 februari dat gaat over krediet Villa
B. Zijn er daar stemverklaringen over? Heer Staijen beginnen we mee, Stadspartij voor Stad
en Ommeland.
00:28:05

De Heer Staijen: Ja, dank u, voorzitter. De Stadspartij vond het onjuist om een dergelijk
project, dat nu al gekenmerkt wordt door steeds opvolgende budgetoverschrijdingen, te
financieren door een voorbeslag op mogelijke toekomstige opbrengsten, dus wij stemmen
tegen.
00:28:22

Voorzitter: De heer Bollen, CDA.
00:28:23

Man 1: Dank u wel, voorzitter. Ja, vooropgesteld gunnen wij de culturele instellingen een
goed onderkomen en een onderkomen waar ze ook voor langere tijd mee uit de voeten
kunnen. Het voorstel om Villa B te verbouwen, en dat A. te betalen uit de grondexploitatie
en B. door een claim op de toekomstige cultuurnota kunnen wij niet steunen. We zijn ook in
het verleden kritisch geweest op het cultuurcluster, vooral hoe de financiën in elkaar zaten.
De fikse overschrijding destijds gaf ons daarin gelijk. Verder is het vooral ook spijtig om te
constateren partijen die bij een vrije val op de verbouwing van de papiermolen dat geld niet
naar de sportbegroting willen laten gaan omwille van een integrale financiële afweging en
dat deze partijen nu wel geld uit de begroting van 2021 uit aan het geven zijn zonder een
integrale financiële afweging, maar ook zonder een integrale culturele afweging over de
nieuwe cultuurnota.
00:29:12

Voorzitter: Mevrouw Jacobs, VVD.
00:29:15

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is voorstander geweest van de
ontwikkeling van het Ebbingekwartier en de daarbij behorende strategische aankopen. Dit
heeft voor de VVD echter wel zijn grenzen. Dit project kan niet als een Rupsje Nooitgenoeg
door de Groningse begroting wandelen. Wij zullen nu instemmen met deze
kredietverstrekking, maar wij kunnen ons heel goed voorstellen dat dit voor ons de laatste
keer is dat wij met een extra kredietverstrekking akkoord gaan. Met name in deze onzekere
tijden, en dus ook financieel onzekere tijden, adviseert de VVD financieel pas op de plaats te
maken. Immers, niets is zoals het vooraf was bedacht op dit moment, zeker niet de
financiën.

00:29:48

Voorzitter: Dan de heer Dijk nog van de SP.
00:29:51

De Heer Dijk: Ja, voorzitter. Ik had het al gezegd in mijn eerste stemverklaring, maar ik sluit
me ook aan bij de argumenten die de heer Bolle geeft van het CDA.
00:29:59

Voorzitter: Met inachtneming van de tegenstemmen van het CDA, de Stadspartij voor Stad
en Ommeland en de SP...
00:30:03

Mevrouw (100% Groningen): Voorzitter.
00:30:03

Voorzitter: O.
00:30:04

Mevrouw (100% Groningen): En wij ook, wij stemmen ook tegen. Ja.
00:30:06

Voorzitter: Ook een tegenstem van 100% Groningen is dit voorstel aangenomen door de
gemeenteraad.

4F Vaststelling bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen 2
Dan gaan we naar de vaststelling Bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen.
Is er iemand die daar een...? De heer Staijen, Stadspartij voor Stad en Ommeland.
00:30:23

De Heer Staijen: Ja, dank u, voorzitter. Ja, het effect van de stemmingsregels is merkbaar en
de Stadspartij vindt dat ook goed. We vinden het ook heel goed dat het verder wordt
uitgerold over de rest van de stad, maar we vinden het heel jammer dat dit voorstel nu
gekoppeld is aan de opstelling voor Pythagorascomplex, een oplossing die eigenlijk alleen
maar verliezers kent. De projectontwikkelaar, de gemeente en vooral de bewoners; iedereen
verliest hierop. Dat wij toch niet tegen zullen stemmen is eigenlijk omdat dit blijkbaar de
minst slechte oplossing is die op het ogenblik mogelijk is. Dus vandaar dat wij niet tegen
zullen stemmen, maar voor.
00:30:57

Voorzitter: Dank u wel, heer Staijen. Mevrouw Jacobs dan, van de VVD.
00:31:00

Mevrouw Jacobs: Ik heb een tweetal stemverklaringen. Eerst de stemverklaring van de VVDfractie. De VVD-fractie zal voor nu instemmen met dit bestemmingsplan. We snappen de
druk op de termijnen, wel willen wij meegeven dat we onze opmerkingen op een later
moment in de Woonvisie zullen meegeven. Dan stemverklaring van de fractie van Student
en Stad. Student en Stad is vandaag aanwezig om als raad zo goed mogelijk gehoor te geven
aan de richtlijnen van het RIVM. Desalniettemin hebben zij bij het stuk "De vaststelling
Bestemmingsplan Herziening Bestemming regels Wonen 2" wel hun vraagtekens. Studenten
geven namelijk aan dat ze graag samen op kamers wonen, met meerdere mensen in één
huis dus. Ze hebben behoefte aan die sociale cohesie, sociale cohesie die wegvalt als ieder

z'n eigen voordeur, keuken en badkamer krijgt. Dat staat helaas haaks op het beleid van het
college. Zij is het aantal huizen waar men gezamenlijk kan wonen aan het verminderen. Het
voorliggende stuk zal om meerdere redenen nu door de raad moeten, dus gezien de huidige
omstandigheden zal Student en Stad hier na de zomer bij de Woonvisie op terugkomen.
00:31:56

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jacobs. De heer Dijk nog.
00:32:02

De Heer Dijk: Ja, voorzitter. Inderdaad even alleen over het Pythagorascomplex, want alles
wat er voor zorgt dat individuele kamerverhuur of kamerverhuur ten goede komt, daar
zullen wij niet meer niet meer voor zijn. Daar zijn we ook al heel lang heel lang niet meer
voor. Maar bij het Pythagorascomplex, daar hebben volgens mij heel veel partijen in deze
gemeenteraad hun nek voor uitgestoken en hun best voor gedaan, omdat het voor iedereen
als een verrassing kwam dat in zo'n mooi rijksmonument er een binnenplaats bestond die
blijkbaar volgebouwd mocht worden. En ik hoorde net de heer Staijen zeggen: "Het kent
alleen maar verliezers.", wat de SP betreft is er één winnaar en dat blijft toch de
ontwikkelaar. En wij zullen wel gaan instemmen met dit voorstel omdat het inderdaad
minder erg is dan het van tevoren was en omdat we anders ook bang zijn voor de risico's dat
het veel erger kan worden dan dat het er nu voorligt. Tot slot wil ik echt een dikke pluim
geven aan de bewoners en ook aan andere fracties die hun nek hiervoor hebben
uitgestoken. Maar het zijn toch vooral de bewoners geweest die met veel verzet en ook veel
alternatieven en initiatieven ervoor hebben gezorgd dat het plan een stuk minder erg is dan
de ontwikkelaar eerst van plan was.
00:33:06

Voorzitter: Dank u wel, de heer Dijk. Dan wil ik nog even naar de heer Bolle, CDA.
00:33:13

De Heer Dijk: Dank u wel. Ja, ik sluit me volledig aan bij de stemverklaring van de SP.
00:33:16

Voorzitter: Dank u wel. Zijn er anderen die hier nog een stemverklaring...? Mevrouw
Moorlag ChristenUnie.
00:33:22

Mevrouw Moorlag: Ja, bedankt voorzitter. De ontwikkelingen van het Pythagorascomplex,
dat is inderdaad een langlopend traject geweest. En we hebben voorheen ook een goed
contact gehad met de omwonenden en we hebben wel het idee dat er nu tot een zo goed
mogelijke overeenkomst is gekomen op deze manier.
00:33:36

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Moorlag. Anderen nog? Dat is niet het geval. Hiermee is
ook het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 aangenomen door de
gemeenteraad.

4G Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid 2020
Dan gaan we naar G, "Kredietaanvraag Maatregelen Verkeersveiligheid 2020". Zijn er
mensen die daar een stemverklaring over willen geven? Dat is niet het geval en dan is er één
tegenstem geweest van de SP, die hebben we genoteerd.

4H Aanpassen regelgeving naar aanleiding van Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren
Dan zijn we bij H, het aanpassen regelgeving naar aanleiding van Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren. Zijn daar nog mensen die een stemverklaring over zouden willen
geven? Dat is niet het geval, dan is die ook aangenomen.

4I Innovatiefonds slimmer en beter
Dan zijn we bij het innovatiefonds slimmer en beter. Mevrouw Wolthuis, 100% Groningen.
00:34:22

Mevrouw Wolthuis: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een sympathiek idee, maar gezien de
huidige situatie nu een fonds oprichten ten behoeve van een gemeentelijk apparaat is dat
een slechte timing wat 100% Groningen betreft. Het komt vanuit het ... Wellicht een beter
besluit om dit nu te gebruiken daar waar echt noodzakelijk, is een innovatiefonds vooralsnog
op de lange termijn schuiven in onze ogen een betere keuze. Dus daarom willen wij
tegenstemmen.
00:34:48

Voorzitter: Dan gaan we naar de heer Staijen van de Stadspartij voor Stad en Ommeland.
00:34:51

De Heer Staijen: Ja, dank u, voorzitter. Ja, op dit moment kan de gemeente de schaarse
geldmiddelen wel veel beter besteden. Het lijkt een investering dit, maar het blijft eigenlijk
een gok of de kosten ooit terugverdiend zullen worden. Wij stemmen tegen.
00:35:05

Voorzitter: De heer Bollen, CDA.
00:35:07

De Heer Bollen: Dank u wel. Ja, dit voorstel wordt verondersteld budgetneutraal te zijn, maar
dat is het alleen maar als de ingediende plannen ook daadwerkelijk het geld opleveren wat
ze daarmee verwachten. Daarvoor wordt er wel 5 miljoen euro onttrokken aan de algemene
reserve, en dat heeft ook een negatief effect op het weerstandsvermogen. Maar belangrijker
misschien nog wel dat dit niet is opgenomen in de begroting van 2020, en terugkijkend op
dat debat en gezien alle oude en nieuwe uitdagingen waar de gemeente voor staat, zien wij
geen mogelijkheid om met dit voorstel in te stemmen.
00:35:35

Voorzitter: Dan mevrouw Jacobs van de VVD.
00:35:39

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie kan eveneens niet instemmen met
dit voorstel, hoe enthousiast wij ook zijn over innoveren en dan vooral over slimmer en
beter. De VVD-fractie heeft veel moeite met de financiering van dit fonds, met name de

onttrekking uit de algemene egalisatiereserve en het beroep dat wederom wordt gedaan op
het weerstandsvermogen. Dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn, zeker niet in tijden
zoals deze, een crisis waarvan we de omvang nog niet kennen en al helemaal de financiële
consequenties niet. Wat de VVD-fractie betreft, is een weerstandsvermogen nu juist bedoeld
om onverwachte tegenvallers op te vangen. Laten wij nu juist denken dat er vast wel wat
tegenvallers op deze gemeenten afkomen. Een greep uit het weerstandsvermogen is wat
ons betreft geen optie, zelfs niet voor een *renoverend* fonds.
00:36:19

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jacobs. Dan is met inachtneming van de tegenstemmen
van de SP, van het CDA, van de Stadspartij voor Stad en Ommeland, 100% Groningen en de
VVD dit voorstel aangenomen.

4J Decembercirculaire gemeentefonds 2019
Dan gaan we naar de December Circulaire Gemeentefonds 2019. Zijn er mensen die daar
een stemverklaring over zouden willen afleggen? Dat is niet het geval, dan is deze conform
aangenomen.

4K Wijziging GR Omgevingsdienst
Dan gaan we naar Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst. Zijn er
stemverklaring op dit onderwerp? Nee, dat is niet het geval, dan is ook de Wijziging
Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst aangenomen.

4L Nacalculatie vervanging 7 kunstgrasvelden 2019
Dan zijn we bij agendapunt L, en dat is de nacalculatie vervanging zeven kunstgrasvelden in
2019. Zijn er mensen die daarover een stemverklaring zouden willen afgeven? 100%
Groningen, Mevrouw Wolthuis.
00:37:10

Mevrouw Wolthuis: Dank u wel, voorzitter. Ja, de nacalculatie laat zien dat de kosten van
bijna 750.000 euro lager uitvallen dan begroot. Dat is een mooi resultaat en complimenten
voor de wethouder en de ambtenaren daarmee. Toch is nog niet helemaal duidelijk voor
100% Groningen waar die gelden naartoe gaan. Wij willen nadrukkelijker benoemen dat wat
ons betreft die gelden gaan naar bijvoorbeeld nieuwe sporthallen, omdat er onlangs is
gebleken dat daar enorme behoefte aan is. Dank u wel, voorzitter. We stemmen dus voor.
00:37:45

Voorzitter: Ja, dat was duidelijk. Dank u. ChristenUnie, de heer Brandsma.
00:37:46

De Heer Brandsma: Ja, dank u, voorzitter. Ja, als politiek spreken we vaak over de zaken waar
we ons zorgen over maken, dingen die niet goed gaan, projecten waar geld bij moet of die
later opgeleverd worden dan gepland. Maar dat de zaken goed gaan, dat mag zo nu en dan
ook wel hardop gezegd worden. De nacalculatie van de vervanging van zeven
kunstgrasvelden is daar een mooi voorbeeld van. En van de vierenhalf miljoen euro begroot,
en uiteindelijk heeft het 3,8 miljoen euro gekost. En uiteraard is nauwkeurig begroot nog
mooier, maar een meevaller van zevenen halve ton is ook wel eens fijn en conform het

financiële beleid van de gemeente blijft die zevenen halve ton beschikbaar voor de
sportbegroting. Dank u wel.
00:38:18

Voorzitter: Dank u wel. Zijn er dan anderen nog die hier iets over willen melden? Dat is niet
het geval. Dan stel ik vast dat ook dit raadsvoorstel is aangenomen.

4M Uitstel nieuwe werkwijze raad
En dan zijn we bij M: Uitstel Nieuwe Werkwijze Raad. Zijn er mensen die daar een
stemverklaring over zouden willen afgeven? Niemand? Ik constateer dat ook het uitstel van
de nieuwe werkwijze toch helaas, wat mij betreft, is aangenomen door deze raad, dus dat
wij pas later met een nieuwe werkwijze zullen starten. Dan zijn wij aanbeland bij het laatste
agenda-onderwerp, en dat is de sluiting van deze vergadering. Maar niet voordat ik u heb
aangekondigd dat onze stadsdichter Renée Luth ook nog een eindwoord heeft, een
eindgedicht heeft geschreven en dat heet Troost.
00:39:14

Renée Luth: In deze tijden ook speciale gedichten geschreven om te troosten, omdat de
lente gelukkig doorgaat. Troost. Ik plant voor jou een boom met omhelzingen, nog in de
knop, met buigzame takken, bladeren die ons leren wat waaien is. Ik plant voor jou een veld
waarin je kunt liggen als het bed geen rust meer geeft, met gras dat stug doorgroeit tegen
het maaien in. Elke spriet koppig als een belofte aan leven. Ik plant paden die kronkelen als
antwoord onder je voeten, weg van angstig behang, weg van gordijnen, uitzichtloosheid,
weg van tikkende klokken nieuws, weg van lekgeslagen agenda's. Ik plant voor jou wolken,
die een zachter huis zijn voor gedachten. Een maan, die zich wast met schrale handen en de
duisternis van zich af zweept. Ik plant een zon, die warmte zaait in dit landschap, dat haar
adem nog inhoudt. Ik plant voor jou een lied dat zal zingen tot alles bloesemt, en onze troost
een zaailing in de nacht blijkt.

5 Sluiting
00:40:42

Voorzitter: Met die, met die troostende woorden... En nog één opmerking over iets dat ik
verzuimd daarstraks aan begin te doen: dat is namelijk onze nieuwe griffier, mevrouw Josine
Spier, welkom heten binnen onze gemeenteraad, want het is allemaal gek. Maar goed, zo
gaat het. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst hier naartoe en voor uw begrip. En
vanwege deze situatie. Ik bloemen voor de heer Staijen nog, en ik heb nog bloemen voor
mevrouw Moorlag vanwege haar verjaardag. Daarmee wil ik afsluiten, en u nogmaals
hartelijk dankzeggen. Ik wens u een fijne dag verder. We zijn nog in de uitzending. Of zijn we
eruit?

