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Aanbiedingsbrief veegcommissies 10 juni 2020 (van 13.00 – 22.30 uur)

Geachte commissieleden,
Namens de agendacommissie nodigen wij u uit voor de veegcommissies van
woensdag 10 juni 2020 van 13.00 uur – 22.30 in vergaderzaal 1
én (vanaf 20.00 uur) parallel ook in vergaderzaal 2.
Radesingel 6 Groningen (hybride)
13.00 – 15.00 uur
Voorzitter:
dhr. Van Niejenhuis
Raadsadviseur: mevr. Mulder
13.00 – 14.00 uur - Algemene commissie
1. Mededelingen (schriftelijk of mondeling)
2. Conformstukken + Wensen en bedenkingen
a. Vervolg toegankelijke haltes (raadsvoorstel)
Vanaf 2008 maakt de gemeente werk van het toegankelijk maken van de bushaltes in de
stad voor alle reizigers. De realisatie van nog eens zes haltes blijkt duurder uit te pakken
dan voorzien. Daarom wordt extra krediet gevraagd van 133 duizend euro, te dekken uit
de vergoeding OV-bureau gesaneerde bushaltes.
b. Gymzaal Molukkenstraat tijdelijke voorziening en voorbereidingskrediet (raadsvoorstel)
Op 16 november 2019 is de gymzaal Molukkenstraat afgebrand, de aangrenzende school
is grotendeels gespaard gebleven. Het college vraagt u te besluiten om extra kosten te
maken voor vervoerskosten voor de leerleningen van OBS Karrepad naar de sporthal
Hoogkerk (jaarlijkse kosten € 57.520 incl. BTW) en sportstimulerende activiteiten voor
OBS Karrepad. Daarnaast vraagt het college extra kosten te maken voor de
voorbereidende werkzaamheden voor de herbouw van de gymzaal Molukkenstraat bij
OBS Karrepad te starten. Waarbij tegelijkertijd in het kader van de wijkvernieuwing
onderzocht wordt of er een bredere (sport)voorziening gewenst is en wat daarvan de
consequenties zijn. Het college vraagt een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000.
De kosten (€ 57.520 en € 200.000) te dekken uit de schadetoekenning ‘extra kosten’ door
verzekeraar ter hoogte van € 500.000 (incl. BTW) i.v.m. de afgebrande gymzaal
Molukkenstraat. Het college verwacht in het 1e kwartaal van 2021 de definitieve
kredietaanvraag aan u voor te leggen.
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c. Uitvoerings- en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Suikerzijde
(raadsvoorstel)
In het voorjaar van 2021 zal de Structuurvisie De Suikerzijde en het bestemmingsplan
voor De Suikerzijde Noord door de Raad kunnen worden vastgesteld. Dan kan daarna ook
z.s.m. de schop de grond. Voor het opstellen van uitvoeringsgerichte plannen voor De
Suikerzijde Noord, de integrale aanpak van de ontwikkeling van De Suikerzijde en het
uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden passend binnen de huidige
bestemmingsplannen is het noodzakelijk nu de beschikking te hebben over een krediet.
Het totaal benodigde krediet is €2,9 mln. Daarvan is 1,9 mln. bestemd voor
planontwikkelingskosten (later over te hevelen naar de grondexploitatie) en 1,0 mln. voor
investering in natuurcompensatie (uit structureel beschikbare middelen voor De
Suikerzijde). Het is nodig om hier dit jaar al mee te starten. In het Q4 2020 wordt u een
aanvullend plan- en eventueel uitvoeringsbudget voor het jaar 2021 voorgelegd.
d. Kwaliteitsimpuls fietsparkeren Hoofdstation (raadsvoorstel)
Met de aanbesteding van het Hoofdstation is duidelijk geworden dat in de ondergrondse
fietsenstalling meer ruimte komt voor fietsparkeerplekken dan de 5.000 die is
uitgevraagd. In de ondergrondse stalling is ruimte voor ten minste 6.000
fietsparkeerplekken. De aannemer biedt echter alleen de extra ruime stalling aan en niet
de extra benodigde fietsrekken. Het college ziet aanleiding om daar wel voor te zorgen.
Voorgesteld wordt hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 450 duizend euro, te
dekken uit het rekeningresultaat verkeer 2019 en de intensiveringsmiddelen verplaatsen
2020.
e. Vaststellen verordening fietsparkeren Groningen 2020 (raadsvoorstel)
Veel gebieden in de binnenstad en een aantal wijken in de stad Groningen ondervinden
hinder van achtergelaten fietsen. Daarover is al eerder in de raad (in)gesproken. Naar
aanleiding daarvan staat het onderwerp 'Voorstel aanpak zwerf- en weesfietsen' op de
LTA. Met de verordening ‘fietsparkeren 2020’ krijgt het college de bevoegdheid een
gebied aan te wijzen waar een maximale fietsparkeerduur gaat gelden. In deze gebieden
kan gehandhaafd worden op deze maximale fietsparkeerduur en kunnen de achtergelaten
fietsen worden verwijderd. Deze worden vervolgens voor bepaalde tijd bewaard op het
Fietsdepot.
f.

OV-bureau ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2021 (wensen en bedenkingen)
Hoewel de betaalbaarheid van het busvervoer onder druk staat, worden er vooralsnog
alleen wijzigingen in de dienstregeling voorgesteld die naar verwachting weinig discussie
opleveren en passen binnen de met de raad besproken concept OV-visie. Er is voor de
komende week nog een collegebrief aangekondigd over de effecten van de coronacrisis.
Verder ontvangt u een paar dagen voor de commissievergadering de reacties van o.a. de
wijk- en buurtorganisaties met collegereactie daar weer op.

g. ARCG ontwerpbegroting 2021 (wensen en bedenkingen)
De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling
(GR) van drie Groninger gemeenten. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en
verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. De nu
voorgelegde begroting geeft volgens het college een stabiel beeld, daarom wordt
geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Overigens is geen rekening gehouden met
de mogelijke gevolgen van Covid-19 op de economie.

Volgvel: 3

h. Converteerbare hybride lening Enexis 2020 (wensen en bedenkingen)
In verband met het klimaatakkoord ligt er voor netbeheerder Enexis een
investeringsopgave van 1,9 miljard euro voor de komende jaren. Enexis heeft hiervoor
een hybride lening gevraagd bij haar aandeelhouders voor 500 miljoen euro. Ons aandeel
in de gevraagde lening bedraagt ruim 6 miljoen euro. Gezien het grote strategische
publieke belang, te weten het faciliteren van de toekomstige energievoorziening, de
beperkte risico’s en de beperkte verslechtering van de schuldratio’s stelt het college u
voor om tot de verstrekking van het gevraagde aandeel in de nieuwe converteerbare
hybride lening van Enexis over te gaan.
i.

Jaarstukken Groninger Archieven (wensen en bedenkingen)
Middels deze brief informeert het college u over de voorlopige jaarrekening en de
ontwerpbegroting voor 2021. De gemeentelijke bijdrage is per saldo € 2.395.693
opgenomen in de conceptbegroting van de Groninger Archieven. Onder voorbehoud van
de definitieve vrijval van de huur is hierbij rekening gehouden met een vrijval van €
204.000 in verband met de huurverlaging van het pand Cascadeplein 4, waarin de
Groninger Archieven is gehuisvest. De vrijval van de huur wil het college betrekken bij
de gemeentelijke begroting van 2021. Hiermee is tevens de eerder opgelegde bezuiniging
van € 100.000 gerealiseerd. Ook de vrijval van het e-depot (er is rekening gehouden met
een bedrag van € 165.000, dit bedrag wordt bevroren voor een bedrag van € 110.000) kan
betrokken worden bij de voorbereiding van de gemeentebegroting van 2021. De
ontwerpbegroting geeft naar de mening van het college geen aanleiding tot het indienen
van een zienswijze. Wel stelt het college u in de gelegenheid om wensen en bedenkingen
te uiten (voor 1 juni) over het voorstel om af te zien van een zienswijze. Na overleg is
toegezegd dat eventuele wensen en bedenkingen die tijdens deze vergadering naar
voren worden gebracht meegenomen zullen worden.

14.15 – 15.00 uur – Initiatiefvoorstel “0 = genoeg”(van SP en PvdD)
De SP pleit er samen met de PvdD in dit initiatiefvoorstel voor om de woonlasten van huurders niet
nog verder op te laten lopen. Concreet: De huur mag in 2020 niet verhoogd worden. 0% is genoeg!
Tot nu toe zeggen corporaties verenigd in de G13, een provinciaal platform van woningcorporaties in
de provincie Groningen, te kiezen “voor maatwerk voor die huurders die het hardst getroffen worden
door de coronacrisis, niet voor een algemene regel”. De SP en PvdD brengen hier tegenin:
1. Er kan geen sprake van maatwerk zijn omdat de problemen het overgrote deel van de
huurders betreft. Blijkt uit meerdere onderzoeken
2. Het is teveel gericht op de korte termijn, de verhuurdersheffing moet van tafel
3. Met weer een huurverhoging opleggen worden huurders door hun eigen corporatie in de
problemen gebracht.
Het voorstel is dat de raad uitspreekt dat de huren in deze crisistijd niet verhoogd dienen te worden.
Verder het college te verzoeken om;
1. Dit standpunt over te brengen aan het kabinet;
2. Zich in te spannen om samen met de overige Groninger gemeenten, corporaties,
huurdersorganisaties en huurders samen een protestactie en lobby richting kabinet, minister,
de Tweede en de Eerste kamer te organiseren om alle huren te bevriezen én de
verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsplicht.
Het college op te dragen om:
3. Opnieuw in overleg te gaan met de Groninger corporaties om af te spreken dat de geplande
huurverhogingen in de gemeente Groningen voor 2020 terug worden gedraaid;
4. Een convenant voor te bereiden om samen met verhuurders in de vrije huursector afspraken te
maken over maximale huurverhogingen voor het jaar 2021.
Op di. 9 juni wordt aan dit agendapunt nog een reactie vanuit het college toegevoegd.
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PM 15.15 – 15.45 uur – Presidium
16.00 – 19.00 uur
Voorzitter:
dhr. Bolle
Raadsadviseur: dhr. Meijer
PM 16.00 – 16.45 uur - Vragenuur
17.00 - 18.00 uur – Windverkenning verdiepend onderzoek
In mei 2018 (B&V 16/5, raad 30/5) heeft de raad het beleidskader Windkracht Groningen vastgesteld.
Het bevatte de kaders waaraan windenergieprojecten moeten voldoen. Naast de locaties is daarin
aangegeven dat intensief overleg met omwonenden van groot belang is. In 2019 is het college een
verkenning gestart in de gebieden Roodehaan en Westpoort. U bent daarvan eind 2019 en begin 2020
via een brief in kennis gesteld. Eind oktober 2019 is samen met Grunneger Power en Natuur- en
Milieufederatie Groningen het Windplatform opgericht dat meegedacht heeft over en meegewerkt aan
het traject. U bent daarover in twee technische sessies uitgebreid geïnformeerd (zie toegevoegde
presentaties) en de brief vat e.e.a. samen (zie ook www.windplatformgroningen.nl voor rapporten en
onderzoeken). Het resultaat van deze windverkenning is vastgelegd in een magazine dat als bijlage bij
de brief is gevoegd. Onder de inwoners is een groot draagvlak voor windenergie, maar hoe dichter bij
de mogelijke windmolens hoe kleiner het draagvlak (binnen de 500 meter vinden de meesten ze
onacceptabel). Ruimtelijk en financieel ziet het idee van windmolens op Westpoort en Roodehaan er
kansrijk uit. Het college heeft nu besloten om verder te gaan met het ecologisch onderzoek en het
opstellen van een turbulentieonderzoek op Westpoort. Met de klankbordgroepen zullen de verdere
voorwaarden voor ontwikkeling zoals het benutten van de koppelkansen en de manier van exploitatie
verder worden besproken. Ook zal het collegebesluit worden voorgelegd aan het college van
Gedeputeerde Staten. Eind dit jaar wordt dan een voorstel voor de raad verwacht.
Bespreking is aangevraagd door de fracties van GroenLinks, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie, Partij
voor de Dieren, CDA, 100% Groningen, Stadspartij, Student & Stad, PVV
18.15 - 19.00 uur – Motie Praten als Brugman
In deze motie m.b.t. de Gerrit Krolbrug heeft de raad begin dit jaar uitgesproken een voorkeur te
hebben voor een lage brug met vrijliggende fietspaden, en het college verzocht 1) in de gesprekken
met RWS te bewerkstelligen dat brug niet hoger wordt dan 4 meter, en 2) een variant uit te werken die
de raad niet beperkt in andere verkeerskundige keuzes aan de oostkant van de stad. Met betrekking tot
het eerste is nu met RWS afgesproken dat er al in juli (ipv najaar) een besluit wordt genomen over de
uitgangspunten ten aanzien van de doorvaarthoogte, breedte en noodzakelijke bochtverruiming van de
vaarweg, waarna de mogelijke varianten worden uitgewerkt. Dit geeft eerder duidelijkheid aan de
omgeving, waarna de energie gericht kan worden op reële varianten. Het geeft ook de mogelijkheid
om de bewonersvariant te onderzoeken. Afgesproken is dat het ingenieursbureau dat de
variantenstudie uitvoert onderzoekt of deze variant haalbaar en inpasbaar is, en zo niet, welke
elementen wel kunnen worden meegenomen. Ten aanzien van het tweede punt uit de motie wordt
erop gewezen dat al vast staat dat de voorkeursvariant uit 2016 met vrijliggende fietspaden niet
mogelijk is en dat de Gerrit Krolbrug en de Korreweg niet de functie van invalsweg voor de stad
kunnen gaan vervullen.
Bespreking aangevraagd door de fracties van GroenLinks, PvdA, VVD en ChristenUnie

PM 19.00 – 20.00 eetpauze
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20.00 – 22.00 uur (vergaderzaal I)
Voorzitter:
dhr. Sietsma
Raadsadviseur: mw. Bierman
20.00 – 20.45 uur – Update Meerjarenprogramma Sport en Bewegen
Twee keer per jaar informeert het college u over de uitvoering van het Meerjarenprogramma Sport- en
Bewegen 2016-2020. Normaal gesproken doet het college dit door de uitvoeringsstrategieën van het
Meerjarenprogramma langs te lopen. Het college heeft u in afzonderlijke brieven geïnformeerd over
de uitkomsten van de pilot Beter Benutten en het capaciteitenonderzoek en over de inzet van
combinatiefunctionarissen . In deze brief wil het college u over een aantal andere onderwerpen
informeren. Deze onderwerpen zijn coronamaatregelen, Gronings Sportakkoord, Ontwikkeling
nieuwe visie op sport en bewegen, harmonisatie tarieven en subsidieregeling en Gelijk Speelveld. In
de najaarsupdate zal het college u uitgebreid informeren over de projecten van de Bewegende Stad.
Bespreking is aangevraagd door de fracties van PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, CDA,
Stadspartij, en Student & Stad.
21.00 – 22.00 uur – Ontwerpbegroting 2021 Noordelijk Belastingkantoor (zienswijze)
Middels deze brief stelt het college u in de gelegenheid om uw zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting 2021 van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Ten opzichte van de kadernota
zijn enkele budgetten verlaagd met in totaal 115 duizend euro. Hier staan enkele uitgavestijgingen
tegenover die niet in de kadernota waren voorzien. Relevant voor Groningen zijn kostenontwikkeling
CAO en sociale lasten (200 duizend euro) en kosten wettelijke verplichting CISO-functionaris (40
duizend euro). Per saldo stijgt de totale deelnemersbijdrage door deze ontwikkelingen met 125.000
euro. Het Groningse aandeel in deze stijging is 55 duizend euro. Deze stijging is niet binnen de
begroting op te vangen. De ontwerpbegroting laat een stabiel beeld zien en de ontwikkelingen die
leiden tot de stijging van de deelnemersbijdrage zijn autonome ontwikkelingen. Het college ziet
daarom geen aanleiding voor een zienswijze. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw
zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021 van het NBK verzoekt het college u dit voor 30 juni
kenbaar te maken.
Als bijlage 2 is de 1e kwartaalrapportage toegevoegd. Deze is de raad toegezegd tijdens de
vergadering van 30 oktober 2019. Zowel in deze raadsvergadering als in de commissie F&V van 2
oktober 2019 is uitgebreid gesproken over de perikelen bij het NBK. Het college wijst u met name op
hoofdstuk 4 van de kwartaalrapportage. Vanwege de moeilijke aanloopperiode heeft het bestuur
externe onderzoeken laten uitvoeren naar de bedrijfsvoering resp. de ICT van het NBK. Deze
onderzoeken hebben geleid tot een groot aantal verbetermaatregelen. Hiervoor zijn extra middelen
beschikbaar gesteld. In een Totaalplan is aangegeven hoe aan e.e.a. invulling wordt gegeven. De
kwartaalrapportage geeft nu de stand van zaken aan. Conclusie is dat men op schema ligt.
Bespreking van de kwartaalrapportage is aangevraagd door de fracties van GroenLinks, PvdA, SP,
VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, en Stadspartij
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20.00 – 22.30 uur (vergaderzaal II)
Voorzitter:
dhr. Koks
Raadsadviseur: mw. Weiland
20.00 – 21.00 uur – Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads)
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Friesestraatweg 139 (plan Crossroads) vast te
stellen. Het doel van dit plan is een woningbouwplan van 292 woningen te realiseren op de hoek van
de Friesestraatweg en de Westelijke Ringweg op het terrein van de voormalige ACM locatie.
Dit bestemmingsplan is in het kader van de Coördinatieregeling samen met de aanvraag
omgevingsvergunning voor het bouwplan ter inzage gelegd van 6 februari tot en met 18 maart 2020.
Er zijn vier zienswijzen ontvangen; bewoner Van Goghstraat; Wijkoverleg Vinkhuizen;3. Woldring
United B.V.; 4. Bewoners Wilhelminakade. Deze zijn samengevat en van een reactie voorzien in de
zienswijzennota met het voorstel de zienswijzen niet over te nemen en het bestemmingsplan
ongewijzigd vast te stellen.
De agendacommissie heeft besloten dit voorstel te agenderen.
21.15 – 22.30 uur – Vaststelling aanbestedingsstukken en grondexploitatie Alo locatie –
(Raadsvoorstel nog te ontvangen)
Het raadvoorstel ALO locatie zal tevens de resultaten van de consultatieronde, de grondexploitatie en
kredietaanvraag 2020 bevatten.
Bespreking is aangevraagd door: GroenLinks, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren,
en Stadspartij.
Met vriendelijke groet, namens de voorzitters,
Raadsadviseurs,

Greet Mulder, Willeke Bierman, Wolbert Meijer en Annemarieke Weiland

