
GEMEENTERAAD VAN 22 APRIL 2020 16:30 UUR

Voorzitter: B.N. Benjamins (D66)
Aanwezig: de dames M. Wijnja (GroenLinks), C.T. Nieuwenhout (GroenLinks), A.M.M. 
Schoutens (GroenLinks), F.T. Folkerts (GroenLinks), K. Boogaard (PvdA), E.M. van der Weele 
(Pvda), W. Paulusma (D66), K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), L.L.B. Wobma (SP), I. Jacobs-
Setz (VVD), E. Akkerman (VVD), G. de Vries (VVD), T. Moorlag (ChristenUnie), K. de Wrede 
(Partij voor de Dieren), M.E. Woldhuis (100% Groningen) en de heren J. Been (GroenLinks), 
W.B. Leemhuis (GroenLinks), N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), J. Visser (GroenLinks), M. van 
der Glas (GroenLinks), J. van Hoorn (GroenLinks), T.J. Bushoff (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA), 
H.E.H. van Niejenhuis (PvdA), M. van der Laan (PvdA), J.S.R. Lo-A-Njoe (D66), T. Rustebiel 
(D66), B.N. Benjamins (D66), J.P. Dijk (SP), B. de Greef (SP), W.H. Koks (SP), D. Brandenbarg 
(SP), J. Boter (VVD), G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), P. Rebergen (ChristenUnie), W.I. 
Pechler (PvdD), T. van Zoelen (PvdD), M. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), E.P. Bakker (100% 
Groningen), A. Sijbolts (Stadspartij), R. Staijen (Stadspartij), M.J.H. Duit (Student & Stad), 
A.J.M. van Kesteren (PVV)
Afwezig m.k.: J. Sietsma (GroenLinks)
Namens de griffie: J.S. Spier
Plv. gemeentesecretaris: de heer B. Popken

1 Opening, dichttijd voor de Stadsdichter
00:00:00

Voorzitter: Ja. Nu heb ik in ieder geval geluid. Daar komt hij ook in de uitzending, waar 

vertraging mee is, technische problemen. Ik wil u allen dringend oproepen om achter uw 

laptops slash iPad, slash ander digitaal apparaat plaats te nemen, om zo deel te kunnen 

nemen aan de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Groningen van woensdag 

tweeëntwintig april. Het is inmiddels zes uur. Wij starten deze vergadering anderhalf uur 

later dan gepland. Maar ik heet u allen hartelijk welkom bij deze bijzondere vergadering van 

de gemeenteraad van de gemeente Groningen van woensdag tweeëntwintig april 2020. Ik 

begin met de processie vast te stellen, en dat betekent dat ik elk raadslid bij naam noem, en 

dat ik van elk raadslid verwacht die ik opnoem dat hij of zij even meldt, dat hij of zij aanwezig 

is. En goed zichtbaar en ook hoorbaar is, want dat moeten wij met elkaar vaststellen. Ik 

begin bij mevrouw Wijnja van GroenLinks.

00:08:52

Mevrouw Wijnja: Aanwezig.

00:08:53

Voorzitter: De heer Been.

00:08:57

De Heer Been: Aanwezig.

00:09:00

Voorzitter: De heer Leemhuis.

00:09:02

De Heer Leemhuis: Aanwezig.



00:09:06

Voorzitter: Mevrouw Nieuwenhout.

00:09:09

Mevrouw Nieuwenhout: Aanwezig.

00:09:14

Voorzitter: De heer Nieuwenhuijsen.

00:09:17

De Heer Nieuwenhuijsen: Present.

00:09:22

Voorzitter: Mevrouw Schoutens.

00:09:24

Mevrouw Schoutens: Aanwezig.

00:09:24

Voorzitter: De heer Visser.

00:09:27

De Heer Visser: Aanwezig.

00:09:28

Voorzitter: Dan is vandaag met kennisgeving afwezig op dit moment, in ieder geval de heer 

Sietsma. Dan gaan we naar mevrouw Folkerts.

00:09:43

Mevrouw Folkerts: Aanwezig.

00:09:43

Voorzitter: De heer Van der Glas.

00:09:50

De Heer van der Glas: Aanwezig.

00:09:55

Voorzitter: De heer Van Horen.

00:09:57

De Heer van Horen: Aanwezig.

00:10:02

Voorzitter: De heer Dijk.

00:10:06

De Heer Dijk: Aanwezig.

00:10:11

Voorzitter: Mevrouw Wobma.

00:10:26

Mevrouw Wobma: Aanwezig.



00:10:27

Voorzitter: Mevrouw Wobma, u heeft de camera uitstaan. Wilt u de camera ook aanzetten 

mevrouw Wobma, dan kunt u even in beeld zichtbaar aanwezig zijn.

00:10:41

Mevrouw Wobma: Ik ben aanwezig, ik krijg de camera niet ingeschakeld.

00:10:45

Voorzitter: Wij komen zo meteen nog even bij u terug. De heer De Greef.

00:10:57

De Heer De Greef: Ja aanwezig.

00:11:02

Voorzitter: De heer Koks.

00:11:05

De Heer Koks: Aanwezig.

00:11:08

Voorzitter: De heer Brandenbarg.

00:11:09

De Heer Brandenbarg: Ja. Ook aanwezig.

00:11:16

Voorzitter: De heer Bushoff.

00:11:19

De Heer Bushoff: Ja hoor, ook nog steeds aanwezig.

00:11:24

Voorzitter: Mevrouw Boogaard.

00:11:26

Mevrouw Boogaard: Aanwezig.

00:11:27

Voorzitter: De heer Loopstra.

00:11:32

De Heer Loopstra: Aanwezig.

00:11:38

Voorzitter: De heer Van Niejenhuis.

00:11:41

De Heer van Niejenhuis: Aanwezig.

00:11:45

Voorzitter: Mevrouw Van der Weele.

00:11:49

Mevrouw van der Weele: Aanwezig.



00:11:53

Voorzitter: De heer Van der Laan.

00:11:58

De Heer van der Laan: Aanwezig.

00:12:03

Voorzitter: Mevrouw Jacobs - Set.

00:12:08

Mevrouw Jacobs-Set: Aanwezig.

00:12:08

Voorzitter: De heer Boter.

00:12:16

De Heer Boter: Ja, ben er ook.

00:12:21

Voorzitter: Mevrouw Akkerman.

00:12:27

Voorzitter: Mevrouw De Vries.

00:12:29

Mevrouw de Vries: Aanwezig.

00:12:30

Voorzitter: De heer Benjamins, dat ben ik zelf. We gaan naar mevrouw Paulusma.

00:12:41

Mevrouw Paulusma: Aanwezig.

00:12:45

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen- Dijkstra.

00:12:49

Mevrouw van Doesen- Dijkstra: Aanwezig.

00:12:50

Voorzitter: De heer Lo- A- Njoe.

00:12:55

De Heer Lo-A-Njoe: Aanwezig.

00:12:59

Voorzitter: De heer Rustebiel.

00:13:02

De Heer Rustebiel: Aanwezig.

00:13:06

Voorzitter: Mevrouw De Wrede.

00:13:15

Mevrouw de Wrede: Aanwezig. Aanwezig.



00:13:22

Voorzitter: Ja, daar is mevrouw De Wrede, dank u wel mevrouw De Wrede. De heer Pechler 

was al in beeld bij u, maar de heer Pechler.

00:13:30

De Heer Pechler: Aanwezig.

00:13:31

Voorzitter: De heer Van Zoelen.

00:13:38

De Heer van Zoelen: Aanwezig.

00:13:43

Voorzitter: De heer Brandsema.

00:13:46

De Heer Brandsema: Aanwezig.

00:13:50

Voorzitter: Mevrouw Moorlag. Mevrouw de Wrede, zou u de microfoon weer uit willen 

zetten? Ik ben bij mevrouw Moorlag gebleven.

00:14:05

Mevrouw Moorlag: Aanwezig.

00:14:09

Voorzitter: De heer Rebergen.

00:14:11

De Heer Rebergen: Aanwezig.

00:14:15

Voorzitter: De heer Bolle.

00:14:16

De Heer Bolle: Aanwezig.

00:14:25

Voorzitter: De heer Bolle, zou u nogmaals willen herhalen dat u aanwezig bent, met de 

camera?

00:14:29

De Heer Bolle: Dat wil ik wel doen. Aanwezig.

00:14:33

Voorzitter: Yes, check, dank u. De heer Ubbens.

00:14:37

De Heer Ubbens: Ja. Yes. Hallo.

00:14:41

Voorzitter: Duidelijk dank u wel, mevrouw Woldhuis.

00:14:47

Mevrouw Woldhuis: Yes, yes, aanwezig.



00:14:50

Voorzitter: De heer Bakker.

00:14:53

De Heer Bakker: Aanwezig.

00:14:57

Voorzitter: De heer Sijbolts.

00:14:59

De Heer Sijbolts: Aanwezig.

00:15:04

Voorzitter: De heer Staijen.

00:15:07

De Heer Staijen: Aanwezig, maar de camera schijnt niet te werken meer.

00:15:18

Voorzitter: U krijgt hem niet meer aangeklikt?

00:15:21

De Heer Staijen: Nee, dat blijft een doorgekruist cameraatje, wat ik ook probeer.

00:15:32

Voorzitter: Meneer Dijk komt even helpen, dat is mooi. Kom zo bij u terug. De heer Duit.

00:15:44

De Heer Duit: Aanwezig.

00:15:49

Voorzitter: De heer Van Kesteren.

00:15:50

De Heer van Kesteren: Al meer dan tweeënhalf uur aanwezig.

00:16:06

De Heer Nieuwenhuijsen: Dank je Van Kesteren. Dan ga ik even terug naar mevrouw Wobma.

00:16:13

Mevrouw Wobma: Ja ik ben weer aanwezig.

00:16:17

Voorzitter: Ja u bent nu ook zichtbaar. Dank u vriendelijk. Dan gaan we naar de heer Staijen 

terug.

00:16:24

De Heer Stayen: Intussen doet alles het.

00:16:27

Voorzitter: Hartstikke mooi. Dat is fijn. Dan constateer ik dat er vierenveertig raadsleden van 

de gemeente Groningen deelnemen aan deze vergadering. En dan constateer ik dat deze 

vergadering in een digitale omgeving geopend kan worden. En ik begin met onze gast, 

namelijk in onzekere tijden, zal stadsdichter René Lut bij de vergaderingen van onze 



gemeenteraad een gedicht voorlezen en ik geef nu het woord aan René. René Lut. Bedankt 

voor je geduld. Heer Van Kesteren, zou u de microfoon even uit willen zetten.

00:17:15

De Heer van Kesteren: Zeker, voorzitter.

00:17:26

Voorzitter: Mevrouw Lut, Rene Lut, bent u nog ergens?

00:17:56

Mevrouw Lut: Yes.

00:17:57

Voorzitter: Ja, zichtbaar.

00:17:58

Mevrouw Lut: Mag ik eindelijk. Nou intussen is de hele tuin weer onkruidvrij. Ik weet niet 

wat jullie hebben gedaan. Ik zie al mensen lekker eten, eet smakelijk. Goedenavond, Raad. In 

deze tijden schrijf ik inderdaad elke keer wat voor jullie en voor de mensen uit de gemeente 

Groningen over de huidige situatie. Ik heb een drieluik gemaakt, eigenlijk over drie mensen 

in verschillende situaties. We wonen in een provincie die al jaren beeft. Met huizen op 

wankele fundamenten die breuken ophoesten. En nu moeten we schuilen in onze eigen 

wankeling. Onze angst neemt anderhalve meter afstand van ons hoofd, uitgestrekte 

Groningse luchten, waaien nu stof op in ons brein. We moeten buiten zijn, alleen. Weg van 

de muren die ons al die jaren bedreigden. En nu beweren bakstenen dat ze ons beschermen. 

Het huis is te onbestendig, om nog veilig te zijn. We worden liever gedragen door 

koolzaadvelden en klei. Fietsen liever alleen tegen elke wind in, ook als die nu met ons mee 

wil waaien. Onze kop ervoor. Buiten is alles beter. Verwaaien ziekte en zwaarte. Tijd doet er 

niet meer. Tijd doet niet meer mee met onze angst. Het groen groeit niet sneller omdat wij 

alles willen toedekken. En een grasspriet zal zich nooit eenzaam voelen in het veld. De 

bladeren vallen niet harder, ongeacht het gewicht van nu. De bloesem neemt haar bloei 

even serieus, ongeacht of iemand kijkt. We leren hier beter van wachten en zijn dan thuis. 

Waar alles al zolang wankelt en wacht. Deel twee. Daar zitten we, op balkons die moe 

worden. Omdat ze ons nu dag in dag uit moeten dragen of in postzegeltuintjes waar we 

wachten om gezonden te worden, naar ver van hier ver van nu. Rugzakken en koffers liggen 

als vergeten speelgoed op zolders. Onze bucket lijstjes zijn to do lijstjes, komen de deur niet 

meer uit. In de stad wachten duiven nog steeds op patat. Hebben de pleinen ook 

huidhonger. Zijn zelfs de klokken van Martini de tijd kwijt. De stad lijkt steeds meer een 

cliché western geworden, een spookstad waarvan je zou willen dat de kroegdeuren nog na 

klapperen, van een eenvoudige slechterik, die we tenminste konden verstaan. Verslaan of 

onder de tafel drinken. Maar we trekken hoogstens een flesje ontsmettingsmiddel of 

handzeep uit ons holster. En nee niks helpt. Behalve thuisblijven. In postzegeltuintjes en op 

balkons, serenades te zingen voor de buren. Deel drie. Daar zitten we. Achter ramen, als 

droevige vissen in een te kleine vissenkom, omdat we niet naar buiten mogen van onze 

familie, van de zuster, van de dokter, van de minister-president. We zijn oud en kwetsbaar 

zeggen ze. Als het bezoekuur is, lijkt het glas een beetje dikker op een muur bijna. Er 

zwaaien soms mensen in de verte naar ons. We geloven dat dat onze familie is. Ze sturen 

kaarten en bellen en willen dat we tegen beeldschermen praten. En soms komen kinderen 



met kleine vingertjes tegen het raam. Dan aaien wij even de afdruk op het glas en 

glimlachen, omdat we geloven dat mensen dat fijn vinden. Veilig zeggen ze. Maar wij denken 

dat glas breekbaarder is dan lucht, en dat eenzaamheid de grafsteen is voor onze tijd. Dank 

jullie wel.

00:21:17

Voorzitter: Dank je wel René voor het prachtige drieluik. 

2 Bekrachtiging geheimhouding ogv ex art. 25 
Gemeentewet brief Nr. 9 (158793-2020)
Dan ga ik over naar een volgend agendapunt. Dat is bekrachtiging van de geheimhouding, ex 

artikel vijfentwintig van de Gemeentewet. En dat gaat over brief nummer negen. Ik neem 

aan dat u daar allen mee in kunt stemmen? Dan bekrachtig ik hierbij geheimhouding. 

3 Voordracht kandidaat wethouder mevrouw L.I. 
Diks
We zijn hier bij elkaar voor een bijzondere vergadering. En dat gaat hier over de installatie 

en benoeming van mevrouw L. I. Diks. De voordracht van de kandidaat wethouder, zal 

worden gedaan door de voorzitter van de fractie van GroenLinks. Dat is mevrouw Wijnia. En 

ik geef het woord aan mevrouw Wijnia om haar te introduceren aan onze gemeenteraad.

00:22:10

Mevrouw Wijnja: Dank u wel, voorzitter. De GroenLinks fractie is ontzettend blij en trots dat 

we in deze, door de omstandigheden heel ongebruikelijke vergadering, Isabelle Diks mogen 

voordragen als nieuwe wethouder. Zij is een zeer ervaren bestuurder en politica. Met een 

uitgebreid netwerk in het Noorden, in Den Haag en mede vanwege haar studie hier, een 

warme band met Groningen. Dank u wel.

4 Verslag van onderzoek geloofsbrieven door 
voorzitter van de commissie onderzoek
00:22:38

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Wijnja. Dan gaan we over naar het verslag van bevindingen 

van de geloofsbrieven door de voorzitter van de commissie van onderzoek. De leden van 

deze commissie zijn de raadsleden, Jacobs, Bolle en Brandsema. En de voorzitter van deze 

commissie is mevrouw Jacobs. Die wil ik graag het woord geven. Om een verslag van 

bevindingen te geven.

00:23:00

Mevrouw Jacobs-Set: De commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van 

kandidaat wethouder, mevrouw L. I. Isabelle Diks, heeft de geloofsbrieven van betrokken 

onderzocht, en in orde bevonden. De conclusie van de commissie is als volgt. Er geldt ten 

aanzien van de formele benoembaarheid van de kandidaat wethouder geen bezwaar. De 

kandidaat is benoembaar, op voorwaarde dat de gemeenteraad haar voor de periode van 

één jaar, ontheffing verleent van het vereiste van ingezetenschap. De kandidate heeft 

aangegeven om binnen deze termijn naar de gemeente te verhuizen.



00:23:39

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jacobs. Na sluiting van deze vergadering, kunnen de 

raadsleden stemmen over deze benoeming. Daartoe heeft u allen een stembriefje 

ontvangen. Er is een commissie van stemopneming aangewezen, bestaande uit raadsleden, 

de Wrede, Dijk en Bushoff. Die commissie gaat zometeen haar werk doen. Wij hadden 

eerder een vergadering gepland staan om half zeven. Ik stel voor die om acht uur 

aanstaande te laten beginnen. Vandaag dus woensdag tweeëntwintig april om acht uur. En 

dan hebt u tot die tijd eventjes de tijd om uw stembriefje te komen inleveren aan de raad de 

singel. 

5 Sluiting
Ik dank u voor uw vergaderdiscipline, en ontzettende geduld van vandaag, om deze 

vergadering toch voor elkaar te krijgen en tot stand te brengen. En ik sluit hierbij deze 

vergadering. Hartelijk dank.


	1 Opening, dichttijd voor de Stadsdichter
	2 Bekrachtiging geheimhouding ogv ex art. 25 Gemeentewet brief Nr. 9 (158793-2020)
	3 Voordracht kandidaat wethouder mevrouw L.I. Diks
	4 Verslag van onderzoek geloofsbrieven door voorzitter van de commissie onderzoek
	5 Sluiting

