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1 Opening 
00:29:56 
Voorzitter: Nou, we hebben niet zo heel veel tijd meer over, dus we gaan proberen daar zo 

snel mogelijk mee te beginnen. En dan kan het zijn dat een vervolgvraag is toegestaan, maar 

misschien redden we dat niet helemaal binnen de tijd. Dus het lijkt me goed om in ieder 

geval te beginnen. Welkom allemaal. Dit is een hybride vergadering, want we hebben wat 

mensen in de zaal. Namelijk mevrouw Van der Weele, van de Partij van de Arbeid, mevrouw 

De Wrede van de Partij voor de Dieren. Meneer Sijbolts van de Stadspartij, heer Boter van 

de VVD, de heer De Haan van het CDA, de heer Brandsema van de ChristenUnie, de heer Lo-

A-Njoe van D66 en mevrouw Woldhuis van 100% Groningen. Namens het college zit in deze 

zaal de heer Van der Schaaf, en wij hebben digitale deelname vandaag van de heer Koks, 

mevrouw De Vries, de heer Van de Pol en de heer Duyt. En ik zie dat ze er allemaal zijn. Ik ga 

ervan uit dat dat goed komt.  

 

2 Vragenuur 
Het verzoek is inderdaad om uw vraag niet volledig in te leiden, maar gewoon als u nog wat 

wilt vragen, dat heel kernachtig te doen. En anders gaat de wethouder gewoon in op uw 

vragen. In ieder geval, even noteren voor iedereen, alle vragen over horeca en terrassen 

komt in één integraal antwoord terug van het college. Dus wat mij betreft hoeft u die vragen 

sowieso niet meer te stellen. Dan beginnen we met de ChristenUnie. Vragen over het 

openen van de zwembaden. De heer Brandsema? 

00:31:27 

De Heer Brandsema: Ja dank u wel, voorzitter. En wellicht al wat ingehaald door de tijd. 

Maar in hoeverre is gemeente in overleg met zwembaden over de opening. En wordt daarbij 

onderscheid gemaakt in openlucht zwembaden en overdekte zwembaden. Dank u wel. 

00:31:39 
Voorzitter: De heer Van der Schaaf. 

00:31:42 
De Heer Van der Schaaf: Dank u voorzitter. De vragen gaan inderdaad over het openen van 

de zwembaden. Om mee te beginnen. Uiteraard zijn wij in gesprek als college, vanuit onze 



organisatie met de verschillende zwembaden. Het was wel zo dat buitenzwembaden in 

principe al open mochten. Maar goed, eigenlijk was dat geen optie in het oude regime. Nu 

ook de binnenzwembaden weer open mogen per elf mei, kunnen we het protocol veilig 

zwemmen, zowel toepassen op buitenzwembaden als binnenzwembaden. Dat kost wel wat 

tijd, om alle maatregelen die het gebruiksklaar maken van de zwembaden, het inregelen van 

protocollen, het gereedmaken van maatregelen ten behoeve van het personeel, dat kost 

natuurlijk tijd. En eigenlijk is het zo dat recreatief zwemmen, en wat verstaan we onder 

recreatief zwemmen? Groepen mensen die met elkaar, gezinnen in bad of spelen in bad, dat 

kan eigenlijk nog niet. Het enige vanwege die één vijftig afstand. Wat wel kan zijn 

groepslessen banenzwemmen en zwemlessen voor diploma's, B en C. Zwemlessen voor 

diploma A kan op dit moment ook nog niet vanwege het fysieke contact. En wat natuurlijk 

wel kan, is dat je als recreant gewoon een kaartje koopt, en gewoon banen kan komen 

zwemmen. En we denken dat vanaf achttien mei de binnenzwembaden op die manier weer 

open kunnen. Dat gaat over de binnenzwembaden. Als het gaat over het buitenzwembad, 

dat kost wat meer tijd. Ook daar zitten nog wat praktische zaken bij. We hebben onze 

prioriteit op het binnenbad gelegd, en daarna bij het buitenbad De Papiermolen. En 

daarnaast is het zo dat daar ook nog werkzaamheden worden uitgevoerd, aan de coating. 

Het bad moet nog letterlijk, de kraan moet nog open. Het moet nog worden gevuld, moet 

nog op temperatuur wordt gebracht. Ook qua handhaving is het net even wat ingewikkelder, 

maar we wachten dan ook dat per half juni, proberen we ook De Papiermolen open te 

krijgen. Maar dan gaat het in de praktijk alleen nog om, met de huidige richtlijnen, om 

banen zwemmen. 

00:33:43 

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar vragen van de fracties van het CDA en VVD, over 

de sportverenigingen. De heer Bolle en de heer Boter. De heer De Haan, namens de heer 

Bolle. 

00:33:51 
De Heer De Haan: Ja namens de heer Bolle, helemaal goed. Ik zal het kort houden. Wij 

hadden een aantal vragen gesteld over de huur, om die kwijt te schelden. Nou, we zijn heel 

erg blij dat het college vandaag ook heeft besloten om de huren van één maart tot en met 

één juni ook kwijt te schelden. Daarnaast hadden we nog wel een vraag die op zich nog blijft 

open staan, namelijk dat we benieuwd zijn of het college ook inzichtelijk heeft hoe groot 

nou de financiële problemen voor verenigingen zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen om die 

huur. Je merkt ook omdat de kantine's zijn gesloten, dat sportclubs gewoon duizenden 

euro's mislopen. Denkt het collega bijvoorbeeld aan een noodfonds? En tenslotte had ik nog 

een vraag over het contact met de Sport-Koepel, hoe gaat het overleg nu? En ik weet niet of 

de heer Boter mij nog wil aanvullen met een korte vraag? 

00:34:34 
De Heer Boter: Korte vraag, de periode na één juni, hoe daarmee omgegaan wordt? 

Procesmatig in ieder geval. 

00:34:39 
Voorzitter: Dank u wel. We gaan naar de heer Van der Schaaf. 



00:34:41 

De Heer Van der Schaaf: Ja, dank u wel. Nou, u heeft ze inderdaad de berichtgeving daarover 

van ons al ontvangen, om in ieder geval tot één juni geen huur in rekening te brengen. Om 

met de laatste vraag te beginnen, dat op dit moment, we kunnen nog geen helderheid 

geven simpelweg over de periode na één juni. Dat hangt natuurlijk ook af van hoe de zaken 

zich de komende tijd ontwikkelen. Hangt er ook vanaf wat het Rijk op dat gebied nog te 

bieden heeft. Maar de vraag is terecht. En we houden natuurlijk de vinger aan de pols. En 

we zullen ook daarover zo snel mogelijk u informeren. De vragen van de heer De Haan, over 

de andere type risico's die natuurlijk die natuurlijk bij de sportvereniging op dit moment zijn. 

We vinden het nog lastig als college, om daar een scherper beeld van te geven. Op één club 

na, hebben zich in die zin de verenigingen ook nog niet gemeld. Zelf heeft het Rijk, samen 

met de gemeente, een breed steunpakket voor sportverenigingen gerealiseerd. Om te kijken 

hoe we bijvoorbeeld eenmalig via de togs om ze eenmalig vierduizend euro aanvragen, in 

een tegemoetkoming voor de lopende vaste kosten. In een tweede ronde is er nu dus geld 

beschikbaar gekomen voor de huur. En kan er ook nog een eenmalige financiële 

tegemoetkoming komen wanneer men zelf eigenaar is van een accommodatie, en sprake is 

van een omzetverlies van zo'n twintig procent. Dan is het mogelijk om een lening af te 

sluiten tegen gunstige voorwaarden. Dus er zijn een aantal maatregelen ook door het Rijk 

genomen. Maar op dit moment, om heel eerlijk zijn, hebben we niet een heel scherp zicht 

op het totale probleem. En zullen we op uw vraag, hoe verloopt het contact met de 

SportKoepel, daar ook samen met de SportKoepel naar kijken, of we dat beter in beeld 

kunnen krijgen. 

00:36:24 
Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Koks met vragen van de SP fractie over 

beschermingsmiddelen thuiszorg en contact Wij en Gom met mensen met ondersteuning. 

00:36:34 
De Heer Koks: Ja, even kort de vraag. In de thuiszorg ontvangen wij meldingen van 

medewerkers, van cliënten en van familie, dat er veel vragen en zorgen bestaan over de 

beschermingsmiddelen die daar gehanteerd moeten worden. Omdat met name die 

anderhalve meter grens in de thuiszorg voor een belangrijk deel niet mogelijk is. En de 

tweede vraag is, in hoeverre mensen die gebruik maken van de wijkteams of van de Gom, of 

van dat soort instellingen, in hoeverre die actief ook benaderd worden door dit soort 

medewerkers en instellingen om te informeren hoe het met hen gaat, en op welke manier 

ze nog ondersteuning kunnen krijgen in deze moeilijke tijden. 

00:37:18 
Voorzitter: Wethouder Van der Schaaf. 

00:37:22 
De Heer Van der Schaaf: De eerste vraag, hoe het zit met beschermingsmiddelen. Kijk, als 

het gaat om de informatievoorziening zijn er in eerste instantie voor uw genoemde zorgen, 

zijn natuurlijk andere instanties verantwoordelijk richting zowel cliënten als andere 

betrokkenen. En dat geldt dus eigenlijk ook van wat goede omgangsvormen zijn in de 

specifieke woonomgevingen. Maar het college hecht er uiteraard wel aan dat dit op een 

goede wijze wordt gedaan. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat partijen daar toch ook wel 

echt hun eigen verantwoordelijkheid in moeten pakken, volgens de richtlijnen die er zijn. 



Dus heb ik daarvoor handreikingen gedaan, vanuit het regionaal overleg niet acute 

zorgketen, de RONAZ, over op wat voor manier dat het beste zou kunnen. Gebaseerd op die 

landelijke richtlijnen. We hebben ook nog wel begrepen dat het ministerie van VWS daar 

nog met een aanvullende richtlijn komt, hoe die beschermingsmiddelen het beste gebruikt 

kunnen worden. En wij hopen op die manier dus, door de ene kant dat die richtlijnen van 

VWS helder worden. De handreiking die we vanuit het RONAZ doen en het beroep op de 

verantwoordelijkheid voor de instellingen zelf, om daarop te letten, dat daar duidelijkheid 

over moeten moet komen. Dan de tweede vraag, over de de activiteiten van de partijen als 

Wij en Gom, om vooral in contact te komen met de mensen. Uit uw schriftelijke formulering 

van de vragen kregen wij de indruk dat u, of tenminste het beeld bestaat dat er wel wat her 

en der klachten binnen waren gekomen. Dat die contacten anders of minder intensief liepen 

dan voor de corona crisis. Wij herkennen dat niet direct dat beeld. Tenminste als het gaat 

om de Wij en de gecontracteerde aanbieders in de Wmo. WOZ valt natuurlijk onder 

verantwoordelijkheid van het zorgkantoor. Hier heb ik iets minder goed zicht op. Maar we 

hebben vanuit Menzis daar geen berichten over ontvangen. En wat bijvoorbeeld Stichting 

Wij heeft gedaan, is dat ze juist in maart, extra geïnvesteerd hebben in het telefonisch 

contact. Ook vorige maand bijvoorbeeld, heeft de Stichting Wij tweehonderdvijftig keer 

gebeld. En daarvan is vijfennegentig procent ook beantwoord. Dit contact met cliënten, 

wordt ook door getrainde professionals verzorgd. Er zijn speciale bel scripts, om ervoor te 

zorgen dat alle mogelijke knelpunten in beeld komen. Dus er wordt juist extra geïnvesteerd 

vanwege de bijzondere situatie, door Wij, om in contact te komen met mensen. Dus niet 

minder, maar als het goed is, juist meer. Wat betreft de zorgaanbieders in de Wmo, dat 

geldt ook dat zij zo veel mogelijk hun ondersteuning in deze periode hebben voortgezet. Ze 

hebben daar uiteraard op ons verzoek ook zo veel mogelijk de protocollen van het RIVM in 

acht genomen. En daar waar de ondersteuning niet op de gebruikelijke manier kon 

plaatsvinden, is zo veel mogelijk ingezet op het telefonisch contact en beeld bellen. En dit 

vindt plaats met minimaal een wekelijkse frequentie, en inderdaad als het kwetsbare 

inwoners betreft ook vaker. Sinds begin mei wordt weer toegewerkt aan het opstarten van 

de dagbestedingsactiviteiten. Verschillende partijen nemen of hebben reeds maatregelen 

getroffen om weer open te kunnen zijn. Wel in een aangepaste vorm en geleidelijk. We zien 

ook dat steeds meer bewoners bereid zijn om weer ondersteuning thuis te ontvangen. In het 

begin was er toch een substantieel deel uit angst voor besmetting dat men daarvan afzag. 

Dat zien we toch weer, met inachtneming ook uiteraard van de beschermingsmaatregelen, 

weer wat veranderen. En uiteraard hebben wij ook als gemeente nog weer wekelijks contact 

met alle hoofdaanbieders van het Gom, onder de continuïteit van de ondersteuning te 

peilen en te kijken of het allemaal goed gaat. 

00:41:07 
Voorzitter: Dank u wel, dan zag ik daarstraks nog aan de hand van de heer Koks. 

00:41:10 
De Heer Koks: Dank wethouder voor het uitgebreide antwoord. Wat ik nog graag wil weten, 

is nu in de thuiszorg de beschikbaarheid van testmiddelen, dat medewerkers zich kunnen 

laten testen of cliënten zich kunnen laten testen. Is dat nu geregeld en zijn die ook voor 

handen om dat te kunnen doen? 



00:41:29 

Voorzitter: Ik denk dat dat antwoord zometeen wordt gegeven op de vraag van de VVD. 

00:41:34 
De Heer Koks: Oké, wachten we dat af en mevrouw Wobma heeft ondertussen haar entree 

gedaan. 

00:41:39 

Voorzitter: Die hebben we luid en duidelijk binnengekregen. Ik ga naar de VVD fractie, de 

heer Van de Pol. 

00:41:51 
De Heer Van de Pol: Dank u wel voorzitter. Het is duidelijk dat voor het onder controle 

houden van de pandemie, testen op corona essentieel is. Er stond afgelopen weekend een 

artikel in het Dagblad van het Noorden dat de test capaciteit daarvoor niet volledig wordt 

gebruikt op dit moment. Ze hadden een aantal vragen over de beschikbaarheid van de 

testen, en het gebruik in combinatie met contactonderzoek. Dus ik ben benieuwd naar de 

antwoorden van de wethouder. 

00:42:18 

Voorzitter: Waarbij ook de vragen over de beroepsgroepen ging dus vandaar dat ik daar 

even aan refereerde. De heer Van der Schaaf. 

00:42:25 
De Heer Van der Schaaf: Ja, dank u. Ik denk dat het goed is om even te melden, dat deze 

vragen de beantwoording daarvan, in principe onder verantwoordelijkheid van de 

veiligheidsregio, de voorzitter daarvan, vallen. Hij heeft zelf ook aangegeven, volgens mij 

ook in het presidium, dat er ook volgende week wat meer ruimte is, om uitgebreider nog 

over een aantal thema's spreken, die de veiligheidsregio betreft. Maar ik kan hier de 

antwoorden, die met hem zijn afgestemd, voor alle duidelijkheid even melden. De vraag 

bijvoorbeeld van, is er voldoende capaciteit? Ja, die is er. Sterker nog, het klopt inderdaad 

dat het beeld dat zelfs de testcapaciteit zoals die op dit moment is hier in het in Groningen, 

het Noorden, zelfs niet eens volledig wordt gebruikt. En dat komt omdat, er zijn weinig 

mensen met relatief, zoals je weet, met Covid gerelateerde klachten, die voor testen in 

aanmerking komen. Dat betekent ook dat er in principe op dit moment voldoende 

testcapaciteit beschikbaar is. En dat dit ook naar alle vitale sectoren is gecommuniceerd. Dus 

dat is de stand op dit moment. En de vraag die u ook heeft gesteld is van, als er dan meer 

testcapaciteit beschikbaar is, zegt u van ja, is er misschien wel helemaal geen reden om te 

wachten tot één juni met het testen van iedereen met klachten. Maar wanneer we dat 

zouden doen, op zich een begrijpelijke suggestie, maar daarmee zouden wij in Groningen 

gaan afwijken van het kabinetsbeleid. En dat is een keuze, dat gaan we niet doen. Want dat 

is een keuze die we niet zelfstandig als GGD in Groningen of de veiligheidsregio gemeente 

kunnen maken. Dus die één juni houden we in die zin wel aan. Dan heeft u nog een vraag 

gesteld of contactonderzoek op dit moment ook gecombineerd wordt met het testen van 

mensen zonder klachten. Nou, op zich is er een onderdeel. Dit is een vraag onderdeel van 

het bco, het uitgebreid bron- en contactonderzoek. Dus op het moment dat mensen 

contacten van een bewezen corona of Covid-19 patiënt, die worden in eerste instantie 

proactief gemonitord door de GGD. En bij de eerste klachten worden ze getest. Pre- 

symptomatisch testen, wat ook in uw vraagstelling die u heeft ingediend, wordt geopperd, is 



in principe in individuele casuïstiek niet aan de orde. Maar zou wel kunnen wanneer er echt 

sprake is van een vermoeden van een grote uitbraak in een specifieke situatie. Zoals waar 

een grote snelle verspreiding een risico is, en dat is bijvoorbeeld in Friesland gebeurd, waar 

de GGD Fryslân, de bewoners van het AZC heeft getest. Tot slot heeft u nog een vraag van, 

kunnen wij in samenwerking met noordelijke kennisinstellingen, hoe de samenwerking is 

met de diverse noordelijke kennisinstellingen. Om te kijken van, kunnen wij een goed beeld 

krijgen van de epidemie en de verspreiding van het virus in het noorden. Nou, dan kunt u 

ervan uitgaan dat de GGD Groningen zeer nauw uiteraard samenwerking met UMCG, 

[onhoorbaar] en Sanquin. En op die manier toch een goed beeld heeft van, hoe het op dit 

moment er aan toegaat. 

00:45:26 
Voorzitter: Dank u wel. Dan zijn we bij de vragen van 100% Groningen. Ik stel voor dat u de 

eerste twee vragen even toelicht, en de derde even laat. 

00:45:41 
Mevrouw Woldhuis: Dank u wel, voorzitter. Onlangs is een aantal keer in het nieuws ook aan 

bod gekomen, dat met name ook burgerinitiatieven, maar ook culturele instellingen die niet 

gesubsidieerd zijn, bijvoorbeeld het EM2, aangeven van, wij hebben grote financiële 

problemen. Een vraag van ons is van, kan het college of hoe ziet het college dat, en kunnen 

we daar ook ondersteuning in bieden. Dat is de eerste. En de tweede gaat eigenlijk over het 

Forum. We waren sowieso wel even benieuwd, hoe het college ook aankijkt tegen die dertig 

personen in een Forum an sich. Als je daar dertig mensen instopt, vind je ze denk ik niet 

weer. Dus is even de vraag van, zijn er voor dat soort grote verzamelingen, zoals het Forum 

is, ook weer andere maatregelen, of zijn er ook andere regels voor? Dank u wel. 

00:46:35 

Voorzitter: Dank u wel. De eerste vraag van mevrouw Woldhuis over de burgerinitiatieven 

en culturele instellingen. Wij herkennen inderdaad die problematiek, dat zien we ook. 

Tegelijkertijd is het wel zo, dat wij ook nog steeds nu, bijvoorbeeld in onze gebiedsteams, 

ook in deze tijd nog steeds de ogen en de oren blijven van onze gemeentelijke organisatie. 

Dus we hebben het idee dat we in die zin nog steeds goed bereikbaar zijn. Voor ook 

burgerinitiatieven of andere mensen die in die zin in de problemen zitten. Dus wij 

herkennen niet dat dat nu een probleem is. Wat we wel zien, zoals u meldt, dat daar ook en 

zowel bij culturele instellingen zonder subsidie, natuurlijk nu problemen ontstaan. Nou, wij 

staan zijn open voor contact. We zullen elke keer gaan kijken van, of we iets kunnen 

betekenen. Maar we zullen dat echt per geval moeten beoordelen. Maar ik kan u ervan 

verzekeren, dat onze gebiedsteams nog steeds klaar staan om burgerinitiatieven met 

problemen van een antwoord te voorzien. De tweede vraag met betrekking tot het Forum. 

Het Forum zelf, het gebouw aan de Nieuwe Markt, is natuurlijk nog niet open. Maar de 

andere instellingen van het Forum, daar heeft het Forum zich als eerste op gericht als 

organisatie, om die zo snel mogelijk open te krijgen. Dus het beschikbaar stellen van de 

bibliotheekcollectie voor de leden. Tussen elf en vier op dit moment dacht ik, met in acht 

genomen van de hygiene en veiligheid, kunnen de instellingen weer open. Er wordt dus 

beoogd voor hoofdvestiging om die in principe één juni weer te kunnen gaan openen. Dat 

kan niet sneller. Het Groninger Forum heeft natuurlijk ook schade opgelopen doordat, dat 

heeft u allemaal kunnen zien, dat de sprinklerinstallatie onterecht is afgegaan. Overigens 



wordt die schade gewoon verhaald op de verzekering. Maar even over de opening zelf. Ik zei 

al, in principe per één juni proberen we die te openen, omdat dan ook de functies museum, 

expo, horeca, cetera en film dan weer open kunnen. Het is inderdaad, omdat het zo'n is 

samengesteld gebouw is, heel ingewikkeld. Hoe moeten we nou met de richtlijn omgaan, 

dertig lijkt me geen optie voor het hele Forum. Dus ja, hoe moeten we dat precies doen. Dus 

we hebben daar overleg over. En kijken even precies, ook overleg met de veiligheidsregio, 

hoe het past binnen de RIVM richtlijn, hoe de Forum dat praktisch kan organiseren. Maar 

goed, dat zullen in ieder geval wel meer dan dertig zijn. 

00:50:13 
Voorzitter: Dank u wel. Dan zijn we bij Student en Stad, met een vraag over studenten en 

lenen. En ook voor u het verzoek de tweede vraag even te laten, want ik ga zo naar de 

beantwoording over horeca en terrassen. De heer Duit. 

00:50:27 
De heer Duit: Dank u wel, voorzitter. Inmiddels zijn we een beetje ingehaald door het 

nieuws. Maar de vraag an sich ging over het feit dat studenten veelal hun baan kwijt zijn 

kwijtgeraakt. Verder, op het moment dat zij enig beroep willen doen op een regeling, dan 

worden zij verwezen naar een Duo, om vooral bij te lenen. En dat zorgt eigenlijk voor een 

ongelijke situatie in Nederland. Nou zijn we benieuwd hoe het college daar tegen aankijkt. 

En vooral of het college aan wil haken bij de lobby, die wethouder Kasmi uit Rotterdam is 

gestart, om het ministerie van onderwijs eens goed duidelijk te maken hoe de vork in de 

steel zit. En dat dit heel veel studenten op dit moment enorm schaad. En de financiële 

situatie, maar ook hun mentale situatie, absoluut niet ten goede komt. 

00:51:14 

Voorzitter: Wethouder Van der Schaaf. 

00:51:18 

De Heer Van der Schaaf: Ja even de vraag terug aan de heer Duit. U zegt ingehaald door het 

nieuws. Welk nieuws bedoelt u precies? 

00:51:24 
De heer Duit: Het nieuws dat flexwerkers mogelijk ondersteuning gaan krijgen. Flexwerkers 

die ontslagen zijn, daar vallen heel veel studenten onder. Het punt daarbij is alleen, dat het 

UWV aangeeft dat ze die werkdruk niet aankunnen. Dus dat dat waarschijnlijk helaas toch 

niet gaat gebeuren. Dus de druk richting het ministerie zal toch helaas echt nodig zijn. 

00:51:43 

De Heer Van der Schaaf: Ja, oké, ik dacht misschien dat daar nog weer wat nieuws dat ik 

gemist had. Dat is helder. Even een antwoord op uw vragen. Nee, het klopt. Het college is 

ervan op de hoogte, dat studenten door corona in een hele vervelende situatie terecht 

kunnen komen, ook in financiële opzichten. Duidelijk. Zoals u weet, heb ikzelf ook al diverse 

keren contact gehad met een aantal vertegenwoordigers uit de studentenorganisaties. 

Waarin naast praktische thema's als, hoe gaan we om met de anderhalve meter in openbare 

ruimte, ook juist deze thema's naar voren zijn gekomen. Zowel eenzaamheid, maar ook 

financiële problemen. Uiteraard vinden wij dat ook zeer onwenselijk. En niet alleen 

individueel voor de studenten, dat bovenal, maar ook voor de totale 

studentengemeenschap die Groningen gelukkig heel rijk is, is dat ook een groot probleem. U 



heeft ook recent iets kunnen lezen over wat het mogelijk zelfs voor de verenigingen zou 

kunnen betekenen. Nou, over die hele flexwerk regeling heeft u zelf al denk ik iets net ook al 

gezegd. Uiteraard zijn wij betrokken bij deze lobby. We vinden het ook buitengewoon 

belangrijk dat er een goede regeling komt. En het moge ook duidelijk zijn, dat het nieuws 

wat u zelf ook aanhaalde, dat er nog wel wat druk nodig is om dat voor elkaar te krijgen. 

Daarnaast zijn we inderdaad ook op de hoogte van de lobby van wethouder Kasmi. En onze 

inzet die wij voeren op het gebied van lobby, die combineren we met de VNG en andere 

studentensteden, zoals Amsterdam en Utrecht. Dus dat is wel primair de lijn en de kracht 

die wij vanuit het college van de gemeente Groningen uitoefenen. Dus we zullen ook zeker 

kijken of we op deze manier van die lobby van wethouder Kasmi moeten aanhaken. Moeten 

we even kijken, maar we zullen onze erin verdiepen. En gecombineerd met onze inzet 

samen met de VNG, kijken of dit mogelijk is. 

00:53:33 
Voorzitter: Dank u wel. Dan lijkt het me nu goed om even naar de beantwoording over 

horeca en terrassen te gaan. Er zijn vragen over gesteld door de Stadspartij, door 100% 

Groningen, door D66, door de VVD en door een Student en Stad. Misschien kunt u naar die 

beantwoording van de bundeling van vragen gaan. 

00:53:52 

De Heer Van der Schaaf: Ja, het zijn een heleboel vragen, een heleboel verschillende vragen. 

En misschien wat teleurstellend, ik zal een vrij kort antwoord moeten geven. Maar ik wil wel 

beginnen met mijn waardering voor alle suggesties en opmerkingen die daar in staan. Die 

zullen we zeker meenemen in de ingewikkelde puzzel, die wij de komende tijd of komende 

dagen moet ik zeggen, want veel op tijd is er niet, die we moeten leggen. Het is ook een 

maatschappelijke levende discussie. Natuurlijk niet alleen hier in Groningen. En ik snap het 

ook heel goed. We snappen het heel goed. Het mooie weer is al geweest, komt er ook weer 

aan. En het is natuurlijk best fijn dat zeker in de stad als Groningen, we weer op onze 

terrassen kunnen zitten. Maar er zijn verschillende dingen die we tegengekomen, die we 

met elkaar in een puzzel moeten leggen. En we hebben het primair met name over de 

binnenstad, en daar waar de problemen het grootst kunnen zijn. Aan de ene kant heeft het 

te maken dat we natuurlijk de richtlijnen die er zijn, en de RIVM richtlijnen, die ook nog weer 

vertaald moeten worden in een specifieke richtlijn vanuit de horeca wereld en ministerie. 

Van hoe gaan we nou in de praktijk om met de terrassen, maar ook met de horeca binnen. Is 

al één en ander van uitgelekt, maar daar moeten we nog een heel scherp kader voor 

hebben. Dus dat is de ene waar we mee rekening te houden hebben, met die puzzel. En de 

andere kant is het gewoon in de openbare ruimte, met name in de binnenstad op bepaalde 

plekken ook een puzzel. Omdat we daar met verschillende belangen te maken hebben, die 

allemaal belangrijk zijn. Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen, en begrijpelijk, dat er een 

roep komt van laten we de terrassen maar groter maken. Want als we de afstand groter 

moeten maken, kunnen er veel minder mensen op het terras terecht. Maar we komen al 

snel in onze contacten binnenstad natuurlijk ook tegenover andere belangen. Dat zijn 

natuurlijk de andere economische belangen. Vergeet bijvoorbeeld niet de detailhandel en 

ook de warenmarkt. Die moet ook kunnen functioneren. Daar moeten mensen heen, daar 

hebben we loopstromen voor nodig. Daarnaast zijn er andere vervoersstromen. Denk aan 

uiteraard fietsers, maar ook wandelaars met meer afstand is. Kortom, eigenlijk hebben we 



veel meer claims op de openbare ruimte. En we weten ook allemaal dat zelfs in normale 

tijden, het al krap is. Dus dat vraagt echt stevige keuzes vanuit de gemeente. Bijna ook een 

stevige regierol, waarbij van de ene kant keuzes maken van, dit wel dit niet. Op sommige 

plekken moet er veel meer regie worden gevoerd dan natuurlijk op anderen. Moeten er veel 

scherpere keuzes gemaakt worden. Maar dat is wel precies waar we nu in zitten. We zijn er 

vanuit de integrale manier, werken we daar nu aan binnen de gemeentelijke organisatie. En 

doen dat uiteraard ook in heel nauw overleg met de horeca hier in Groningen. Dat is ook al 

gedaan door een collega De Rook en ook door burgemeester Schuiling. En we zullen 

proberen om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen. Op basis daarvan ook 

met onder andere ondernemers in gesprek te gaan. En wij hopen daar zo snel mogelijk 

duidelijkheid op te geven. Maar wat ik aan wil geven, er zijn heel veel goede suggesties 

gedaan, dus dank daarvoor. Maar het is best een ingewikkelde puzzel dit op een goede 

manier op te lossen. Maar we moeten het doen. We hebben geen keuze, en we gaan het 

ook doen. 

00:56:45 

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar de SP fractie, mevrouw Wobma. Vragen over 

laptops. U heeft waarschijnlijk de inleiding gemist, maar ik heb geprobeerd om iedereen te 

vragen en te verzoeken om zo kort en bondig mogelijk even de vraag in te leiden. En u hoeft 

niet de hele vraag te stellen, want die is duidelijk bij het college aangekomen. 

00:57:08 
Mevrouw Wobma: Prima, dank u wel, voorzitter. Door de corona crisis is naar voren 

gekomen, dat er in de gemeente Groningen honderden leerlingen zijn, die geen laptop of pc 

hebben. Omdat ze niet mee konden doen aan het thuisonderwijs. En de gemeente heeft dit 

dan tijdelijk opgelost door zeshonderd laptops uit te lenen. Maar het achterliggende 

probleem is daarmee niet opgelost. En dat is dus dat er heel veel leerlingen zijn, die niet 

volwaardig mee kunnen draaien in het onderwijs, omdat ze daar de apparatuur niet voor 

hebben. De SP wil graag weten of de gemeente alle leerlingen in beeld heeft, die deze 

apparatuur en of goede internetverbindingen niet hadden. En hoe de gemeente hen verder 

gaat helpen. En om dan nu af te sluiten, de SP heeft alvast een goed voorstel in deze. En dat 

is inderdaad de leerlingen die de laptops nu lenen, de laptops houden. Die hebben ze 

overduidelijk nodig en het is heel stressvol en nadelig voor leerlingen om zonder deze 

onmisbare basis, het onderwijs te kunnen volgen. En als laatste vraag heeft het college een 

plan, om vanaf nu alle leerlingen die door het gebrek aan apparatuur zijn afgesneden van 

volwaardige deelname aan het onderwijs, te signaleren en te helpen. Dank u wel. 

00:58:27 

Voorzitter: Wethouder Van der Schaaf. 

00:58:31 

De Heer Van der Schaaf: Ja, voorzitter, terechte vragen. We hebben eigenlijk twee dingen. 

Aan de ene kant, tijdens de huidige situatie, of deels niet meer, waarbij het onderwijs 

hoofdzakelijk digitaal moest worden aangeboden, kwam een groot verschil natuurlijk naar 

boven. Wat we natuurlijk ook wel hadden kunnen zien. Maar ook in de nieuwe situatie is 

echt essentieel, en ook omdat het hele digitale onderwijs natuurlijk door deze crisis een 

sprong heeft gemaakt, is het buitengewoon belangrijk dat voor gelijke kansen, dat alle 

leerlingen zowel beschikken over goed materialen, als goede verbindingen. In de huidige 



situatie hebben wij uiteraard naast de laptops die we al genoemd hebben, ook geholpen via 

Wij Groningen en gezinnen, leerlingen die geen goede internetverbinding hadden 

geprobeerd te helpen. We hebben ook gekeken dat via het maatwerk budget, financieel dat 

mogelijk kon worden gemaakt. Uiteraard hebben we ook bij schoolbesturen en scholen 

gevraagd om er heel specifiek aandacht voor te hebben. Dus leenlaptops en 

internetaansluitingen te faciliteren. En dan moet ook duidelijk worden, dat wanneer straks 

het reguliere onderwijs weer volledig is opgestart, en de vraag is of we dat nog voor de 

zomer meemaken. Maar we hopen natuurlijk wel dat dat kan. Is van moeten we opnieuw 

beoordelen welke digitale middelen dan in die nieuwe situatie nodig zijn. Maar het moge 

duidelijk zijn, dat wat dat betreft wel een andere situatie is ontstaan. En die ook denk ik, 

onze noopt om daar fundamenteel over na te denken. We hebben ook al de afgelopen tijd 

digitale ondersteuning verzorgd met Omarm Groningen. Is een helpdesk nul 50 opgericht. 

Studenten van De Noorderpoort hebben daarin ICT ondersteuning verzorgd. En we zijn 

daarvan nu ook met Omarm Groningen in gesprek, met de maatschappelijke partij die 

betekenisvol wil ondernemen. En er wordt er gekeken of er een pilot opgestart kan worden 

in Groningen. In het kader van free internet. Wat denk ik een heleboel kinderen en gezinnen 

ook zou kunnen helpen. Daarnaast zijn we in een gesprek met het onderwijs. Over die 

verdere vragen en behoefte rondom de digitalisering van het onderwijs, die inderdaad nu 

een een flinke impuls heeft gekregen. Daarbij is ook ouderbetrokkenheid van groot belang. 

Want we hebben ook wel vaak gezien, ook al zijn de middelen er wel, als de ouders eigenlijk 

niet in staat zijn om dat goed te begeleiden of niet goed betrokken zijn, is er ook nog een 

achterstand. Dus we zien eigenlijk dat daarnaast, in ieder geval is onze taak samen met het 

onderwijs om zowel de behoefte aan een nog verdere ontwikkeling van digitale 

geletterdheid van onderwijs, als de ondersteuning daarbij, hoe die te gaan inventariseren en 

kijken inderdaad, wat daarvoor nodig is. Dus op uw vraag, heeft het college dan nu een 

plan? Ja, maar het plan is nog niet helemaal klaar. Maar we hebben wel het plan om dat zo 

snel mogelijk in beeld te brengen. En daar ook met een aantal partijen, zowel 

onderwijspartijen als anderen op het gebied van IT en ondersteuning, om daar zo snel 

mogelijk tot een aanpak te komen. 

01:01:32 

Voorzitter: Mevrouw Wobma. 

01:01:35 

Mevrouw Wobma: Dank u wel, voorzitter. Toch nog even een vraag. Wat vindt de 

wethouder van het voorstel van de SP, om de leerlingen die laptops te laten houden die ze 

nu te leen hebben. 

01:01:49 

Voorzitter: Is niet een vraag die u al eerder had gesteld, denk ik. Dus ik weet niet of het 

college daar al een? 

01:01:55 
De Heer Van der Schaaf: Ik snap de vraag. Hij stond inderdaad niet op het lijstje. Dus we 

zullen er even naar kijken of dat de oplossing is. We komen daar op terug. 



01:02:04 

De Heer Van der Schaaf: Dank u wel wethouder Van der Schaaf. Dan gaan wij naar D66 met 

vragen over de buitencultuur en de sportsector. De heer Lo-A-Njoe. 

01:02:13 

De Heer Lo-A-Njoe: Dank u wel, voorzitter. Sinds vorige week kunnen kinderen 

georganiseerd buiten sporten. En dat is uiteraard een goede zaak. En mede daardoor 

geïnspireerd hebben wij het idee gevat van, dat kan natuurlijk ook met theater, dans en 

andere creatieve vormen van kunst en cultuur. Dat kan ook buiten georganiseerd goed 

plaatsvinden. Ondertussen hebben we ook gezien dat dat ook qua regelgeving kan, vanuit 

het Rijk. En op hetzelfde moment nu de scholen weer gestart zijn, zijn de scholen aan het 

stoeien met de beperkte ruimte die ze hebben, ondanks de halve klassen. Maar gezien de 

richtlijnen, om dat slim te te gebruiken. Vandaar onze vragen die gericht zijn op het slim 

combineren van de mogelijkheden die kunst en cultuur hierin heeft. En de uitdaging die het 

onderwijs heeft. De vragen liggen ook bij de wethouder. Dus die zal ik niet herhalen. 

01:03:09 
Voorzitter: Wethouder Van der Schaaf. 

01:03:10 
De Heer Van der Schaaf: Ja, dank u. Uw vragen gaan met name bijvoorbeeld van, hoe 

kunnen wij de buiten cultuur ook stimuleren of mogelijk maken. Ik vond het een mooi 

gevonden, buitensport en buiten cultuur. Daar liggen zeker kansen. Dat ziet het college ook. 

En we zijn ook bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dat te verkennen. En er zijn 

verschillende instellingen voor kunst en cultuur, die daar al ideeën over hebben. We hebben 

ook wijken waar cultuur coaches actief zijn, dus daar zouden we ook al kunnen nadenken 

over vormen van buiten cultuur. Er kan ook verbinding worden gelegd tussen cultuur 

coaches en buurt sportcoaches. Om te kijken of dat tot een gezamenlijk aanbod zou kunnen 

leiden. En uiteraard is er ook weer een goede verbinding met de jongerenwerkers in die 

wijken, die op dit moment natuurlijk ook veel op straat zijn. Daarnaast is ook Vrijdag bezig 

om te kijken van, of het mogelijk is om zingen of theatermaken buiten op een 

georganiseerde vorm zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast heeft het CBK ook contact 

gezocht met scholen. Nou, u kunt zich enigszins voorstellen dat die hebben aangegeven dat 

de prioriteit wel primair in de periode tot de zomer ligt bij de kernvakken, taal en rekenen. 

Maar er liggen wel degelijk kansen. Het CBK is bijvoorbeeld een kunst wandeling aan het 

ontwikkelen. Voor het onderwijs, maar ook voor de bso. Die zelfstandig of bijvoorbeeld met 

een gids van het CBK kan worden gedaan. Daarnaast beschikt het CBK ook over veel online 

lesmateriaal. Kmc is dus de steuninstelling voor cultuureducatie in het onderwijs. Ze hebben 

ook al veelvuldig contact gehad met de scholen. Maar goed, dat komt een beetje tegen 

hetzelfde aan, dat de scholen op dit moment de prioriteiten even elders stellen. Maar men 

zal wel kijken of in de maanden mei, juni, juli er nog mogelijk is om te kijken of er toch wat 

mooie activiteiten op gebied van cultuur in de buitenlucht gemaakt kunnen gaan worden. 

We moeten dus beseffen dat aan de ene kant de wens van het onderwijs leidend is daarin. 

Maar we zien wel, wat ik al zei, met de mogelijkheden van bijvoorbeeld ook de cultuur 

coaches, om aan de ene kant op school, maar ook in de openbare ruimte, een aanbod te 

ontwikkelen. En ook Vrijdag kijkt wat ze daarin kunnen betekenen. U had ook een vraag 

gesteld over buitensport. Ja, dat is natuurlijk wel een wat lastig verhaal. We begrijpen heel 



goed dat professionele sportaanbieders binnensport, het op dit moment heel moeilijk 

hebben. Dat die ook erg teleurgesteld waren in datgene wat in de persconferentie naar 

voren kwam. Het Rijk heeft in die zin, ja daar gelden simpelweg andere maatregelen voor. 

Men heeft dat gelijkgesteld met andere kleine ondernemers. Dus we kunnen eigenlijk niet 

anders dan die richtlijnen van het kabinet volgen. Uiteraard zullen wij de landelijke 

ontwikkelingen op de voet volgen. En zodra er ruimte in zit of mogelijkheden zijn, zullen wij 

kijken hoe we dat kunnen faciliteren. Maar we zijn hier gewoon als gemeente Groningen 

gebonden aan Rijks richtlijnen. 

01:06:11 
Voorzitter: De heer Lo-A-Njoe. 

01:06:12 
De Heer Lo-A-Njoe: De eerste vraag is meer eigenlijk een mening van het college, waar ik wel 

benieuwd naar was. En dat gaat om, of het college ook deze ondernemende 

sportaanbieders wel ziet als een essentieel onderdeel van het diverse sportaanbod wat wij 

hebben? 

01:06:27 
De Heer Van der Schaaf: Nee dat klopt. Natuurlijk vinden wij ook deze commerciële 

sportaanbieders vaak essentieel, voor het sportaanbod. Alleen daar mag u niet uit afleiden, 

dat het college van mening zou zijn, dat het kabinet hier een verkeerde keuze in heeft 

gemaakt. 

01:06:44 
Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar vragen van de VVD fractie, over de start van het 

voortgezet onderwijs, en in het bijzonder gaat dit over het Harens Lyceum. Ik geef het woord 

aan de heer Boter. 

01:06:54 

De Heer Boter: Dank u wel, meneer de voorzitter. Dit is wel wat ingehaald door de tijd, ook 

om de heer Duit op te adviseren, want er is al een hele discussie geweest. Ik heb ook 

gesproken met de rector van het Harens Lyceum en met vele anderen. Er is ook een brief, 

ligt er nu van de voorzitter van het CvB, de heer Douma van het OOG over het opstarten van 

de scholen. Maar de onderliggende vraag blijft natuurlijk wel, de wethouder noemt zelf al 

gelijke kansen van onderwijs. En onderwijs heeft dan wel een leeromgeving nodig, en dan is 

de fysieke nog altijd beter dan de digitale. Al was het maar omdat die al honderd jaar is 

ontwikkeld en de andere nog maar een paar weken. Het blijft wel als punt staan, dat de 

lessen eigenlijk in ieder geval voor het openbaar onderwijs, voor andere scholen heb ik het 

niet helemaal kunnen achterhalen, niet zullen hervatten. Maar daarmee is de keten van 

ouders, die het toch wel prettig vinden dat kinderen weer helemaal naar school gaan, wordt 

wat doorbroken. Er zijn nog wat weken. Dus op welke manier is het college daarmee bezig? 

En dat zijn met name de vragen twee en drie zoals ik u gesteld heb. 

01:07:46 
Voorzitter: Wethouder Van der Schaaf. 

01:07:47 
De Heer Van der Schaaf: Ja het beeld wat we hebben. Uiteraard moet er nog definitief 

toestemming op twintig mei worden gegeven vanuit het Rijk. Maar het beeld is dat op twee 



juni de scholen opengaan. Maar het kan wel inderdaad, het is niet zo dat, en dat is denk ik 

ook een beetje de discussie, dat niet in één keer de school weer loopt, zoals het daarvoor 

ging. Maar dat betekent wel, het is de bedoeling dat de school gewoon open kan zijn. Maar 

dat met name als het gaat om lestijden, wanneer kan iedereen lessen tegelijk krijgen? En 

welke lessen worden wel op school gegeven, en welke zullen nog digitaal worden gegeven. 

Daar zal een gemengd beeld uit ontstaan. Maar het beeld dat de fysieke lessen niet worden 

hervat, dat is in ieder geval het beeld wat wij niet hebben. Er zullen fysieke lessen weer 

worden hervat. Er zullen ook weer uiteraard tentamens enzo worden afgenomen. Maar dat 

zal wel niet voor de volle honderd procent lukken. Vanwege ook de richtlijnen die er zijn. 

Dus het beeld wat er in de media ontstond, alsof scholen voor een deel grotendeels dicht 

zouden blijven, dat is niet helemaal correct. Het is wel zo dat de herstart voor het VO 

complexer is dan PO. Daar wordt ook landelijk een protocol voor gemaakt. En op het 

moment dat dat protocol helder is, kunnen wij precies aangeven wat het betekent voor het 

voortgezet onderwijs. Maar u mag ervan uitgaan dat wij als college, en ik neem aan ook de 

scholen zelf en de schoolbesturen, proberen binnen de richtlijn die er zijn, zoveel mogelijk 

lessen fysiek te laten plaatsvinden. 

01:09:12 
Voorzitter: Dank u wel wethouder Van der Schaaf. Dan zijn wij aan het einde van het lijstje 

voor dit politieke vragenuur. Zijn er nog vervolgvragen waar iemand nog graag een nader 

antwoord op zou willen? Of kunnen wij hier nu mee afronden?  

3 Sluiting 
Dat lijkt het geval. Dan dank ik u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw inbreng en de 

beantwoording door de wethouder. Ik wens u een fijne avond. 


