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GEMEENTERAAD VAN 17 JUNI 2020 19.00 
 

Voorzitter: K.F Schuiling (VVD) 

Aanwezig: de dames L.L.B. Wobma (SP), I. Jacobs-Setz (VVD), G. de Vries (VVD), L. van de Giessen 

(CDA), M.E. Woldhuis (100% Groningen) en de heren A. Sijbolts (Stadspartij), T. van Zoelen (PvdD), N. 

Nieuwenhuijsen (GroenLinks), J. Boter (VVD), A.J.M. van Kesteren (PVV), B.N. Benjamins (D66), M.J.H. 

Duit (Student & Stad), G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), T.J. Bushoff (PvdA), 

Wethouders: de heren P.S. de Rook (D66), R. van der Schaaf (PvdA) 

GGD: directeur J. Rietveld 

Namens de griffie: G.H. Mulder 

 

1 Informatie over corona-maatregelen 
00:19:34 
Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Wij zijn hier bijeen om een aantal actuele 

ontwikkelingen door te nemen rondom het virus en de betekenis daarvan in onze regio en de 

mogelijkheid om daar nog wat aanvullende vragen over te stellen. Ik stel voor dat ik even heel kort 

toelicht wat er in een brief is geschreven die als het goed is, u allen heeft bereikt. Daarnaast kan de 

directeur publieke gezondheid, Jos Rietveld iets vertellen over de actuele ontwikkelingen rondom het 

virus in onze regio, meer in het bijzonder in de gemeente. De wethouders kunnen kort een aantal 

actuele ontwikkelingen toelichten rondom de maatregelen die we in de gemeente hebben getroffen 

om verspreiding van het virus te voorkomen. Er is een aantal actuele ontwikkelingen waarvan het 

goed is om daarin meegenomen te worden en daar zal wethouder De Rook de aftrap voor nemen. In 

algemene zin denk ik dat het goed is om iets te vertellen over de ontwikkelingen in de 

veiligheidsregio. We zitten eigenlijk in een situatie waarin er wat meer ruimte wordt gegeven aan de 

bevolking om om te gaan met de maatregelen die zijn getroffen. Over de naleving daarvan ben ik 

buitengewoon tevreden, tot nu toe. Als je kijkt hoeveel incidenten er in theorie elke dag zich zouden 

kunnen voltrekken en waar de handhavingscapaciteit moet worden ingezet dan moet je eigenlijk 

constateren dat in hoge mate iedereen zich ervan bewust is dat die anderhalve meter en het 

vermijden van drukte twee heel belangrijke factoren zijn om te voorkomen dat we elkaar besmetten 

met dit virus. Dat neemt niet weg dat er wel een paar moeilijkheden zijn. We zien bijvoorbeeld dat 

het naleefgedrag bij de horeca, niet zozeer bij de ondernemers maar wel bij de mensen die in de 

horeca vestigingen komen, wat problematischer wordt nu het drukker wordt. Het heeft echter nog 

niet tot actuele sluiting geleid, wat in andere regio's af en toe wel aan de orde is. Dat is op zich wel 

positief maar het is wel een aandachtspunt. Het tweede aandachtspunt zit op een aantal locaties in 

onze veiligheidsregio. Voor de gemeente is in het bijzonder het Noorderplantsoen daarbij een 

aandachtsgebied. 

00:23:00 

Voorzitter: Eigenlijk met de voorlichting die we in de afgelopen tijd hebben gegeven, is het beeld dat 

het toch behoorlijk goed gaat en mensen laten zich aanspreken als we een situatie aantreffen die 

niet gewenst is en waar mensen die anderhalve meter niet in de gaten houden. Ik kondig hier wel 

alvast aan dat in het Noorderplantsoen een verbod geldt op het gebruik van alcohol. We hebben in 

de afgelopen jaren gezien dat daar een soort gedoogcultuur is ontstaan en daar wordt wel een einde 

aan gemaakt. We doen het niet rauwelings, we gaan mensen natuurlijk eerst even gewoon als 

beschaafde mensen aanspreken maar dat is wel een situatie die ongewenst is, zeker in het licht van 
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de omstandigheden waarin wij nu verkeren. Voor het overige echter gaat het eigenlijk vrij goed. Dat 

is even het beeld. Dan de toekomst: er wordt weer een verruiming verwacht op één juli aanstaande 

dus dat is iedereen bekend. Komende maandagavond wordt verder gesproken over actuele 

ontwikkelingen en de afweging wat nog meer mogelijk zou zijn. We hebben natuurlijk twee heel 

belangrijke data. Één juli is een belangrijke datum en één september is een belangrijke datum maar 

er is ook een aantal ontwikkelingen waar we wel een reactie op zullen moeten geven. Bijvoorbeeld 

heeft de KNVB aangekondigd dat men in september in enigerlei vorm, mits veilig, wel weer graag zou 

willen beginnen met voetballen. Als je dan terugrekent, dan betekent het dat er vanaf half juli wel 

min of meer weer wedstrijden, oefenwedstrijden of oefentrainingen of welke vorm dan ook, moeten 

gaan starten. Dat vraagt dus om een reactie van onze kant hoe we daarmee op een veilige manier 

om kunnen gaan en dat onderwerp is ook nadrukkelijk geadresseerd in het veiligheidsberaad van 

afgelopen maandag. Een ander voorbeeld is dat we in het verlengde daarvan op dit moment nog een 

verbod hebben op paardenrennen. Dan zie je hoe zo'n balletje rolt om bij het voorbeeld te blijven. 

Op het moment dat je iets gaat doen ten aanzien van voetbal en daar misschien zelfs weer een soort 

competitieve element inzet, zoals met een soort oefenwedstrijd. Daar zit het woord wedstrijd in, dan 

krijg je onmiddellijk uit allerlei andere belendende percelen ook de vraag, ja maar dan moet er voor 

mij ook iets kunnen. Dat is ook zo dus daar wordt ook over nagedacht en die vraag is ook nadrukkelijk 

neergelegd. Voor de gemeente Groningen is natuurlijk nog een ander heel belangrijk onderwerp 

aanstaande. Dat is de hele introductietijd van de studentenverenigingen We hebben goed contact 

met de studentenverenigingen. We zijn met alle verenigingen en sociëteiten die in onze stad zijn 

laatst om tafel gaan zitten. Dan spelen er eigenlijk drie kwesties. De eerste kwestie is: is mijn sociëteit 

veilig? Daar heb ik de GGD om advies gevraagd en die leveren dus maatwerk per sociëteit om te 

kijken hoe er op een goede manier, op dit moment al mensen kunnen worden ontvangen en als er op 

één juli meer mensen kunnen worden ontvangen, hoe dat dan vorm zou kunnen krijgen. Dus dat is 

één. Twee: hoe veilig zijn onze huizen want daar leven wat meer mensen samen dan in een gewoon 

gezin en waar moeten we aan denken? Ook daar hebben we het gesprek over en daar komen een 

paar algemene richtlijnen voor de studentenhuizen hoe daarmee om te gaan. Het derde, heel 

belangrijke punt is natuurlijk de introductietijd. Daar hebben we ook met de verenigingen en met het 

KEI-bestuur om tafel gezeten en heb ik de GGD advies gevraagd over hoe kunnen nou 

introductiekampen weer op een veilige manier plaatsvinden en wat is mogelijk in onze stad 

enzovoort. We zijn daar dus nu al mee bezig om dan half augustus daar het antwoord op te hebben. 

Ons allen houdt natuurlijk buitengewoon bezig 28 augustus, het hoogtepunt van het jaar. Voor dit 

moment is het een heldere lijn, het is een evenement. Er wordt van alles georganiseerd normaal 

gesproken dat kan dus allemaal niet dus de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is aan het 

nadenken over wat kan dan wel? Daar worden ze ook in geholpen. Dat gaat allemaal wel vanuit het 

uitgangspunt, we proberen iets mogelijk te maken maar op dit moment is het helder, het is een 

evenement en evenementen zijn tot één september verboden. Desalniettemin zijn we wel met 

elkaar in gesprek om te kijken of wellicht een andere vorm denkbaar is of moeten we dit jaar maar 

even accepteren zoals het is en moeten we later maar weer verder gaan kijken. Zo zijn we eigenlijk 

aan het afpellen wat staat er nou de komende tijd allemaal op de agenda, hoeveel voorbereiding 

vergt het om iets nog een beetje statuur te geven en als dat niet kan naar dan moet je soms ook 

maar zeggen, dan is dit gewoon de conclusie. Twee slotopmerkingen van mijn kant bij de algemene 

introductie. Gisteren hebben wij met 15 gemeenten en 16 problematische wijken bij het kabinet 

aandacht gevraagd voor meer de sociaalpsychologische ontwikkelingen in hele kwetsbare wijken met 

kwetsbare personen. Dat manifest, dat is gisteren overhandigd aan de ministers. De ministers 
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hebben de intentie om nog voor de zomervakantie daarop terug te komen met een pakket aan 

maatregelen die ons ook in staat stellen om zoveel mogelijk de hele nare effecten, die zich af en toe 

voordoen, op te kunnen vangen. Het tweede wat ik daarover wil opmerken, is dat ik het wel betreur 

dat een aantal organisaties wat erg ver gaan en wat erg rigide zijn in wat er wel en niet mogelijk is. Ik 

geef als voorbeeld het Timmerdorp voor kinderen, ik heb het ook in de media genoemd. Om hen 

moverende redenen is gezegd misschien is het verstandig om dat niet te doen maar eigenlijk had ik 

het wel prettig gevonden, daar misbruik ik dus eventjes deze uitzending ook voor, als je nou een 

vraag hebt over zoiets om dan eerst eens even een vraag te stellen want er is geen enkele reden om 

zo'n Timmerdorp niet gewoon te organiseren. Hoeveel kinderen hebben daar niet plezier van? Ik heb 

dus ook vandaag gezegd en ook de oproep gedaan, laten we toch proberen de vorm te vinden waarin 

dat wel kan want we doen er wel heel veel mensen een plezier mee. Ik wil daarmee aangeven dat 

soms er een neiging bestaat om allerlei maatregelen zichzelf op te leggen die helemaal niet nodig zijn 

maar die natuurlijk wel het draagvlak aantasten voor datgene wat wél nodig is. Dat is een beetje het 

bestuurlijke dilemma waar we af en toe tegenaan lopen maar algemeen is de sfeer heel goed. We 

doen het met alle Groningse gemeenten goed samen en we doen het ook in Noord-Nederlands 

verband goed samen. We proberen alle maatregelen steeds met elkaar af te stemmen. Dat even als 

algemene aftrap. Ik stel voor dat Jos Rietveld het gezondheidsbeeld schetst en dat dan de 

wethouders de actuele ontwikkelingen met de maatregelen in de binnenstad, schetsen. Dan hoop ik 

dat een hoog aantal vragen al beantwoord zijn. Jos. 

00:31:50 
De Heer Rietveld: Dank je wel. Ja, het goede nieuws is dat wij gewoon in de bezemwagen van 

Nederland blijven als het om het aantal coronabesmettingen gaat. Ik heb toevallig net vandaag even 

de cijfers over de afgelopen week gepubliceerd en sinds het testbeleid verruimd is vanaf één juni, we 

zijn twee juni hier feitelijk gestart. Er zijn de afgelopen twee weken zo'n 2700 mensen getest en 

daarvan zijn er zes positief. Dan zit je op een percentage van nul komma twee procent en dat vind 

percentage is het allerlaagste van Nederland. Er zijn ook regio's die komen op vier a vijf procent nog 

steeds uit. Het virus is nog steeds wel echt manifest in provincies als Utrecht, Zuid-Holland en ook 

nog steeds delen van Brabant en Limburg. Wij zijn wel tevreden met die trend want die bevestigt 

eigenlijk het beeld wat we al langer hadden hadden. We zitten nu op een totaal van 367 bevestigde 

besmettingen sinds begin maart, 12 maart eerste besmettingen in deze provincie. Dat is ook op de 

bevolking van bijna 600.000 inwoners natuurlijk een, ik zou bijna zeggen een verwaarloosbaar 

percentage. Het grootste deel van die mensen is overigens ook al lang beter want dat is vanaf begin 

maart. Dat aantal was 30 april 330. Het is nu zes weken later, 367. Je ziet dus eigenlijk, wij zeggen 

dan "het virus staat stil". Het is er nog wel maar we hebben het echt of het is in ieder geval behoorlijk 

onder controle en we zijn blij dat dat beeld eigenlijk ook uit die algemene testrij bevestigd wordt. We 

zien wel – en als ik dan even doorga naar de actualiteit, dat er gisteren op een school in Stadskanaal 

opeens een besmet kind werd gevonden. Vandaag of gisteren in Beijum op een school. Voor ons was 

dat ook nieuw dat het op scholen wordt gevonden. Dat is sowieso een beetje het beeld wat we de 

komende tijd te verwachten hebben dat waar uitbraken zijn dat dat vooral is op plekken waar veel 

mensen tegelijk binnen bij elkaar zijn. Dat blijven toch de meeste riskante situaties. Dat is begonnen 

in feite in die après ski cafés in Italië en Oostenrijk en dat blijven ook de meest riskante plekken. Het 

risico op besmetting buiten is aanzienlijk minder. Tegelijk blijft het ook voor ons nog steeds ook maar 

weer een raadsel, waarom er dan ergens bijvoorbeeld op zo'n school in Stadskanaal een besmetting 

ontstaat. Het is wel zo dat pas sinds één juni het ook voor kinderen mogelijk is om zich te laten 

testen. We hebben daar overigens wel een restrictief beleid in. Dat verzinnen we niet zelf, dat doen 
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we allemaal steeds in het verlengde van RIVM-richtlijnen. Kinderen onder de zes worden niet zomaar 

getest en dat heeft ook te maken met dat de test niet plezierig is. Ik weet niet of één van u het al een 

keer heeft meegemaakt maar het kan zelfs voor hele kleine kinderen of baby's ook wel 

traumatiserend zijn. We willen echt ook altijd een goede afweging per situatie maken of daar 

aanleiding voor is. Toevallig vandaag is ook de RIVM-richtlijn voor die snotterende kleuters verruimd. 

Daar was ook behoefte aan met name ook in de hoek van de kinderopvang. Het credo is nu, 

snotterende kinderen onder de zes kunnen gewoon overal heen, naar de kinderopvang en naar de 

scholen. Dat neemt niet weg dat sommige ouders daar terughoudend in zijn, dat is uiteindelijk 

natuurlijk hun eigen afweging. Net zoals ouders ook de keus hebben en dat zagen we bijvoorbeeld 

gisteren in Stadskanaal en zien we vandaag ook in Beijum, dat als er dan zo'n besmetting is 

aangetroffen dat ouders zeggen, ik vind het toch een beetje eng, ik houd mijn kind thuis. Dat is iets 

anders dan dat de school dat zegt. Gisteren in Stadskanaal ging dat niet helemaal goed. Dat had ook 

te maken had met het feit dat de betreffende ouder zelf de publiciteit had gezocht en daardoor de 

schoolleiding in twee gradaties was, die het ook niet helemaal op het netvlies had. We hebben daar 

eigenlijk gelijk van geleerd, gisteren ook, door toen wij gisteren hoorden dat er in Beijum een 

besmettingen was, direct met de schooldirectie contact op te nemen en heel goed zo veel mogelijk 

samen het beleid te bepalen. Wat ons betreft is dat ook gelukt. In Stadskanaal zie je ook, dat er nog 

een paar kinderen getest worden, die zijn negatief en dan als het goed is treedt ook heel snel de rust 

weer in. Maar goed, we moeten er rekening mee houden dat de komende tijd er nog wat van dat 

soort situaties zich zullen voordoen. We hebben overigens de situatie ook op die scholen even 

aangegrepen om naar alle scholen, ook in de stad even een actuele voorlichtingsfolder te sturen, die 

natuurlijk ook voor ouders beschikbaar is van ja, hoe te handelen op scholen. Wij realiseren ons heel 

goed dat op zo'n school, het gaat natuurlijk primair om wat is nou het medische risico maar dat er 

ook allerlei andere aspecten een rol spelen waardoor we ook hebben gezegd we willen de 

burgemeester daar ook even bij aangehaakt houden want er kan zomaar maatschappelijke onrust 

rond zo'n school ontstaan. Nou, volgens mij is dat in Beijum goed gegaan, gisteren en vandaag. Nou 

dat is eigenlijk zo het beeld. We zitten op zo'n 250 testen per dag. Dat is goed om even te melden. 

We doen dat nog steeds maar op één locatie hier in de regio. Er zijn provincies die hebben wel tien 

locaties maar we hebben ook in overleg met UMCG gezegd van we schatten in, dat beeld is ook 

ongeveer wat we hebben bedacht dat er zo'n 250 testen per dag worden afgenomen en dat is op die 

teststraat bij de UMCG prima te doen. UMCG heeft zelf wel aangekondigd dat ze die testfaciliteit in 

het faculteitsgebouw willen gaan sluiten omdat ze die vanaf één september ook weer voor studenten 

nodig hebben. Daar houden zij ook rekening mee dat dat weer helemaal aan de loop gaat. Dat 

betekent dat wij nu aan het kijken zijn hoe we en op welke locaties in de regio, daar zal er in ieder 

geval een locatie in de stad bij zijn maar misschien ook wel in het oosten en noorden van de 

provincie, we een test locatie gaan inrichten. Ook omdat de hele infrastructuur – en we hebben daar 

ook extra middelen voor gekregen, er eigenlijk op ingericht moet worden dat we hier nog wel een 

jaar of zo mee bezig kunnen blijven. Het idee van die hele testerij, als ik het zo mag samenvatten, is 

dat je heel direct kunt volgen wat er aan de hand is en ook heel direct kunt ingrijpen waar dat zeg 

maar nodig is. Dat kost een hoop geld maar goed uiteindelijk is dat ook het beleid. Wij volgen heel 

erg, natuurlijk, het beleid van de minister die nog steeds ook de regie heeft over de hele 

coronabestrijding maar we staan daar ook achter op dit punt. 

00:38:36 
Voorzitter: Kijk ik naar wethouder De Rook. 
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00:38:47 

De Heer De Rook: Kijken of ik in beeld kom ook? Ja, kijk eens aan. Voorzitter, ik zou drie zaken even 

willen toelichten. Het eerste gaat over de komende zomer en alle activiteiten die daarin gaan 

plaatsvinden. Ik zou graag iets willen zeggen over onze eigen organisatie en hoe wij in deze tijden 

omgaan met onze gemeentelijke dienstverlening. Als derde zou ik nog iets willen zeggen over de 

verschillende verzoeken die bij ons als gemeente binnenkomen als het gaat om steun en 

compensatie. Ik begin even met dat eerste want aankomende zomer krijgen wij een wat bijzondere 

situatie dat er veel meer dan ooit mensen, soms gedwongen soms uit eigen keuze, zeggen: ik blijf, ik 

ga niet naar het buitenland maar ik blijf in eigen land. Dat geldt zowel voor onze eigen inwoners 

natuurlijk maar dat geldt eigenlijk ook voor heel Nederland. Dat was ook een suggestie van uw raad 

van vorige week, dat het college zich afgevraagd heeft hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we 

enerzijds kwaliteit bieden voor een zomer in eigen land, of in eigen stad en in eigen gemeente. 

Tegelijkertijd ook volgende op de analyse van onze binnenstad, namelijk dat we zien dat de drukte 

die we geanticipeerd hadden en verwacht hadden dat die grotendeels niet optreedt dus dat er ook 

ruimte ontstaat om ook mensen te kunnen aanbieden om deze zomer naar Groningen te kunnen 

komen. Dus hoe ziet dat er dan uit? Dat wij nu aan het werk zijn om een programma te maken voor 

de Groningse Zomer. Dat bestaat eigenlijk zou je kunnen zeggen uit drie onderdelen dus dat gaat 

enerzijds over het ontwikkelen van een programma door de hele gemeente met activiteiten die daar 

goed bijpassen. Dat gaat ook over het coördineren en regievoeren op al die activiteiten die er 

eigenlijk al zijn. De Speeltuincentrales zijn altijd heel actief in de zomer. De burgemeester noemde 

net een initiatief dat wij daarin goed kennen dus daar zal ook een bepaalde regie tussen moeten 

plaatsvinden. Zorgen dat er niet dingen dubbel gebeuren en dat er ook voor alle doelgroepen 

bijvoorbeeld wat te halen en te doen is, deze zomer. Het derde is dat daar ook hoort, dat er een 

wervende en informatieve marketing-communicatiecampagne bij hoort om aan onze inwoners te 

laten zien wat er allemaal kan maar ook omdat aan anderen te kunnen laten zien. Daarmee hopen 

we dus een leuke zomer voor onze inwoners te kunnen creëren en ook Groningen als leuke plek neer 

te zetten om deze zomer naartoe te gaan zodat we op die manier er ook voor kunnen zorgen dat de 

koek ook voor onze ondernemers, die natuurlijk nog steeds zien dat de business nog lang niet altijd 

zo loopt als we zouden hopen, dat die koek voor hun ook wat groter wordt. U heeft de afgelopen 

weken ook gezien dat wij de maatregelen in ieder geval 'in de tas' hebben. Op het moment dat de 

drukte toeneemt dan kunnen we er ook echt voor zorgen dat het op een veilige manier gebeurt want 

dat is en blijft het uitgangspunt bij al die zaken. Ik reageer ook nog even op de onrust die er vandaag 

ook in de media ontstond rondom het Stadspark. Daar zijn we ons van bewust. Dat verzoek vanuit 

ondernemers om iets te gaan doen in het Stadspark ligt er al enige tijd en ook op basis van de situatie 

in de binnenstad hebben wij nu gezegd nou sowieso tot één juli is dat niet aan de orde dat daar 

activiteiten komen. De situatie daarna die betrekken wij dan bij het programma van de Groningse 

Zomer om te kijken of daar iets zou moeten kunnen of niet maar dan wel in dat bredere kader dat ik 

zonet heb opgenoemd. Het tweede waar ik iets over zou willen zeggen is onze gemeentelijke 

organisatie want ook toen de coronacrisis begon, heeft de gemeentelijke organisatie ontzettend snel 

moeten schakelen. Dat ging in eerste instantie over de vraag hoe wij onze meest primaire en vitale 

dienstverlening kunnen borgen. Dat ging dan in eerste instantie bijvoorbeeld over de aangifte voor 

geboortes, de reisdocumenten maar bijvoorbeeld ook het ophalen van dat afval. Daar was dus eerst 

de focus heel erg op opgericht en later, in die fase zitten we nu momenteel nog volop, is dat we 

kijken hoe kunnen we onze volledige dienstverlening eigenlijk weer aanbieden in die anderhalve 

meter samenleving waar we nu in zitten met de maatregelen en de protocollen. We maken daarbij 
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dus ook gebruik van eigen, soms door onszelf, soms door de branchevereniging opgestelde 

protocollen, om het bezoek aan de gemeente of voor medewerkers van ons die op huisbezoek gaan 

dat die dat ook op een veilige manier met ook heldere instructies kunnen kunnen doen. We maken 

ook gebruik, daar waar dat nu kan, van digitale participatie met alle voordelen en beperkingen van 

dien. Wat we daarbij zien is dat je voor bepaalde dingen ook echt het fysieke afspreken nodig blijft 

hebben dus daar waar dat nodig is starten we dat nu ook weer op. We zien echter ook ook dat juist 

het digitaal met mensen overleggen dan wel door grote groepen aan te spreken of gewoon door 

individueel mensen via internet te kunnen spreken, dat dat ook kwaliteiten toevoegt. Ik kan u ook 

vertellen dat het digitaal werken, waar we al heel lang proberen bewegingen in te maken binnen de 

gemeentelijke organisatie, de afgelopen maanden een flinke sprong heeft gemaakt. Ik denk dat u dat 

wel zal zal herkennen. Een voorbeeld dat ik daarbij nog wil noemen, even voor het beeld, is ons 

klantcontactcentrum. Dat zijn dus zeg maar de mensen die bij ons de telefoon opnemen als iemand 

belt met een vraag. Die werkten allemaal op locatie van de gemeente en die hebben we in de 

afgelopen drie maanden allemaal in staat gesteld om thuis de telefoon van de gemeente te 

beantwoorden. Daar hebben we snel op kunnen schakelen en we zien dus ook in de dienstverlening 

dat dat niet leidt tot een verminderde beoordeling van die dienstverlening en we zien ook dat het 

hele positieve effecten heeft bijvoorbeeld op het ziekteverzuim. Het geeft ons dus allerlei 

ingrediënten om ook in de toekomst te kijken, hoe kunnen we de dingen die we nu soms wat 

noodgedwongen moeten doen, ook in ons voordeel in de toekomst blijven gebruiken. Dan de derde 

dat is die compensatie, dat is u ook niet ontgaan. Er zijn heel veel partijen die bij de gemeente 

verzoeken indienen om steun of hulp in deze tijd. Dat gaat om culturele instellingen die het natuurlijk 

heel zwaar hebben, dat zijn sportverenigingen die natuurlijk al een deel gecompenseerd zijn met de 

rijksregeling die we hier hebben ingevoerd maar er zijn ook nog anderen die nog achteraan staan en 

die die vraag bij ons neergelegd hebben. Het gaat om ondernemers en het gaat ook om andere 

maatschappelijke organisaties. Het college streeft ernaar om voor de zomer met een eerste 

antwoord te komen op die verzoeken dus om daar laten we zeggen een pakket van te maken en ook 

één antwoord op die verschillende verzoeken om aan te geven hoe de gemeente daar mee omgaat. 

We hopen dat dat voor de zomer ook bij uw raad kan liggen. Tot zover. 

00:44:57 
Voorzitter: Tot slot, wethouder Van der Schaaf. 

00:45:02 
De Heer Van der Schaaf: Ja, dank u. Van mijn kant nog even heel kort. Even in aanvulling natuurlijk 

van het debat wat we volgens mij al weer twee weken geleden gehad hebben over de maatregelen 

die we hebben getroffen om de drukte in de binnenstad te vermijden. Zoals u gemerkt heeft hebben 

we, ook in de media is het gedeeld, vorige week op basis van de evaluatie natuurlijk hebben 

aangekondigd dat een aantal maatregelen worden aangepast. Dat hebben wij deze week opnieuw 

gedaan, dat heeft misschien wat minder publiciteit gekregen maar we hebben bijvoorbeeld ook de 

Werkmanbrug weer opengesteld voor fietsers, ook op de drukke momenten, simpelweg omdat het 

niet zo druk was als wij gevreesd hadden. Het heeft met name nog te maken met de hoeveelheid 

verkeer zeg maar loopverkeer wat vanaf het station komt wat veel minder is. Betekent dat we dus 

ook die maatregelen hebben aangepast. We blijven die adaptieve aanpak houden als het gaat om het 

afstand houden en het reguleren van ruimte en verkeer. Onze verwachting is wel dat we, zoals nu 

blijkt met de huidige drukte, het redelijk beheersbaar houden met deze maatregelen. De enige plek 

waar het bijvoorbeeld vandaag nog relatief druk was de Herenstraat. Ja, daar heeft het natuurlijk niet 
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zoveel zin om de fietsen er niet meer doorheen te laten fietsen want dat kan al niet. Wat we daar 

natuurlijk wel proberen met ondernemers af te spreken is dat de wachtrijen zich vooral langs de 

winkels zelf moeten vormen en niet dwars over gaan. Verder is het denk ik nog goed te melden dat 

wij ook als het gaat om het fietsparkeren, de lijn hebben dat fietsparkeren kan ook in het 

kernwinkelgebied in de vakken en in de rekken. Daarbuiten in principe niet maar dat we wel op 

strategische plekken extra rekken gaan plaatsen om ervoor te zorgen dat mensen toch zo dicht 

mogelijk met hun fiets op de plek van bestemming kunnen komen. 

00:46:50 
Voorzitter: Dat even bij wijze van algemene inleiding. Er was een aantal vragen gesteld dus ik maak 

gewoon maar even een rondje als er behoefte is. Als er geen behoefte is, is het ook prima. 

00:47:04 

De Heer Boter: Een korte aanvulling op hetgeen u al zelf heeft gezegd over de draverij. Er wordt in 

het buitenland nog wel gedraafd dus wij hebben het ook over wedstrijden en de mogelijkheden 

daartoe. Dan begreep ik niet helemaal of daar mogelijkheid is vanaf één juli of half juli en of die 

mogelijkheid er wel is want dat hoorde ik nou net niet. 

00:47:22 
Voorzitter: Ik ga gewoon even de rij af. 

00:47:25 
Mevrouw De Vries: Dank u wel. Mijn vraag gaat, ik denk is voor wethouder De Rook en gaat over de 

lokale ondernemers en die plannen van de Groningse zomer. In hoeverre worden de lokale 

ondernemers meegenomen in die plannen en zijn hun ideeën daarbij leidend waarbij de gemeente 

zeg maar overzicht houdt? Of bepaalt de gemeente wat we allemaal gaan doen deze zomer en 

volgen de lokale ondernemers? 

00:47:47 

Voorzitter: Ik ben bij mevrouw Jacobs. 

00:48:04 
Mevrouw Jacobs: Ik had even een vraag, u had het over de studentenverenigingen. Het lijkt ons een 

goed idee dat u in ieder geval dat ook goed communiceert niet alleen met de studentenverenigingen 

maar misschien ook in het openbaar. Dan kunnen mensen ook, weten ze dus ook dat het echt kan of 

niet kan. Er kan zomaar gezegd worden dat het van de GGD mag hebben we afgelopen dagen in de 

krant gehoord. Je plaatst een douchecabine op de straat en dan zeggen ze dat het met toestemming 

van de GGD is. Volgens mij moeten we voorkomen dat dat gebeurt, of dat het echt zo is en dat het 

verifieerbaar is. De mogelijkheden van studenten wat met de introductie te doen, stemt u dat ook af 

met andere studentensteden of doen we dat alleen? U noemde in de afstemming wel de gemeente 

en veiligheidsregio, daar was ik even benieuwd naar. 

00:48:49 
De Heer Nieuwenhuijsen: Ik zat even te kijken of ik het woord vroeg, dat lijkt zo te zijn. Ik heb twee 

vragen. Ik weet niet zeker of dit het goede moment is maar dat hoor ik dan vanzelf wel. De eerste 

gaat, was ik wel benieuwd met betrekking tot de GGD. Er zijn ook wel eens wat geluiden gehoord dat 

de GGD natuurlijk, ook in andere delen van het land, overvallen is ook door de situatie. Hoe is het 

zicht hier op de contactonderzoeken die mogelijk ook bij een tweede golf eventueel zullen moeten 

worden gedaan, is daar genoeg capaciteit voor? Er zijn natuurlijk ook geluiden over regionale 

lockdowns bij een tweede golf. Dit gaat dus vooral over een tweede golf, eventueel in het najaar. 
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Hoe kijkt deze veiligheidsregio daar tegenaan? Dat is natuurlijk iets wat landelijk wordt bepaald maar 

het kan zijn dat je daar zelf ook een opvatting over hebt. Tot zover. 

00:49:50 
Voorzitter: Begin ik even bij de tweede rij, met de heer Sijbolts. 

00:49:54 
De Heer Sijbolts: Dank u, voorzitter, ik sluit mij eigenlijk aan bij de vraag van mevrouw De Vries van 

de VVD, waar het gaat om evenementen in het Stadspark. Bij het actualiteitendebat hebben we er 

natuurlijk ook aandacht voor gevraagd. Het is voor ons van belang dat met name en ik zou eigenlijk 

wel willen zeggen uitsluitend lokale ondernemers daar de gelegenheid krijgen om te voorzien in de 

behoefte die er dan is qua terras en uitbreiding daarop. 

00:50:22 
Voorzitter: [onhoorbaar] 

00:50:22 

Mevrouw Wobma: Dank u wel. Twee vragen ook aansluitend aan mevrouw De Vries maar dan met 

een andere insteek denk ik. In hoeverre de input van de ondernemers leidend is? We horen toch wel 

heel veel sterke geluiden vanuit de horeca en vanuit ons is het toch van als je iets anders wil dan 

moet je in Den Haag zijn. Een vraag aan de GGD over de 250 testen per dag. Zijn dat gemiddeld dan 

ook de daadwerkelijke aanmeldingen of wordt daar nog een schifting in gemaakt? Dank u wel. 

00:51:08 
Voorzitter: Dan ben ik bij de heer Van Zoelen. 

00:51:13 
De Heer Van Zoelen: Ja dank. Ik wil mij aansluiten bij die vraag over wat nou precies en of al vooruit 

wordt gekeken naar een eventuele uitbraak van een tweede golf en hoe wij daar hier regionaal ook 

vorm aan geven. Ik vind dat wel belangrijk om bij stil te staan. 

00:51:25 

Voorzitter: Ik kom bij de heer Benjamins. 

00:51:28 

De Heer Benjamins: Ja, ik heb eigenlijk een vraag die een beetje aansluit op wat de heer 

Nieuwenhuijsen al gezegd heeft, dat is een vraag voor de heer Rietveld. Die gaat over bron- en 

contactonderzoeken. Namelijk nu wij zien dat er dus op een school een virus is aangetroffen en 

bovendien ook een kinderopvang is getroffen. Ik snap dat er dan een periode van twee weken 

quarantaine wordt gehandhaafd. In hoeverre wordt er nog contactonderzoek gedaan of vindt er nog 

bronnenonderzoek plaats? Dat is eigenlijk mijn vraag hierover. 

00:51:57 
Voorzitter: De heer Van Kesteren. 

00:52:03 
De Heer Van Kesteren: Ja, voorzitter, u noemde het gedoogbeleid in het Noorderplantsoen en ik wil 

ook aandacht vragen voor Hoornseplas daar spelen soortgelijke situaties. Is dat bekend bij het 

college? Wordt dat ook meegenomen? De uitbraken, een uitbraak kun je het niet noemen, op 

basisscholen: wat is het beleid als blijkt dat op basisscholen meer gevallen bekend gaan worden. We 

moeten allemaal anderhalve meter afstand maar ik denk dat met name leerkrachten in het 

basisonderwijs toch in een kwetsbare positie zitten en ik verwacht toch dat daar meer gevallen zullen 
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komen van corona. Dat is kwestie van tijd, denk ik. Wat is het beleid van de gemeente dan in dat 

geval? 

00:53:01 
Mevrouw Woldhuis: Ik heb een aantal vragen, als dat mag. Ik hoor een tegenstrijdigheid en dat heeft 

met name met evenementen te maken. Evenementen zijn verboden, hè, maar dat wordt er wel 

allerlei activiteiten georganiseerd. Hoe zit dat? Hoe zit dat precies? Als je kijkt bijvoorbeeld naar een 

drive in bioscoop. In Rotterdam, Breda is het al toegestaan maar hier is nog steeds geen groen licht. 

Nou, volgens mij wat bijzonder. Ik had nog een ander punt en dat ging even over de anderhalve 

meter in de horeca. Als ik om me heen kijk dan wordt die nou niet heel goed gehandhaafd. In 

hoeverre ... de GGD Amsterdam zei ook dat de protesten dan die hebben geen gevolgen gehad. Hoe 

kijkt de GGD Groningen daartegenaan, kunnen we dan de maatregelen in de buitenlucht versoepelen 

als het om die anderhalve meter gaat? Daar heb ik een vraag over. Ik heb nog een vraag over het 

hele proces. Nu is het vaak zo dat we achteraf worden ingelicht door middel van een brief of door de 

maatregelen maar is er een mogelijkheid, tenminste ik weet dat bij sommige gemeenten dat wel het 

geval is, dat we aan de voorkant meer worden meegenomen. Van hé, dit en dit ligt voor, 

gemeenteraad wat vinden jullie daarvan? Ik begrijp dat de verantwoordelijkheid en het besluit 

natuurlijk formeel bij de burgemeester ligt maar als raadslid merk ik gewoon te vaak de laatste 

weken dat we allerlei brieven van bewoners krijgen. Waarom dit? Waarom dat? Kunnen we dat niet 

op een andere manier toch nog vormgeven? Dat was ook wel een vraag van mij. Ja, dat waren ze 

voorlopig. 

00:54:49 
Voorzitter: Ga uw gang. 

00:54:50 
Woordvoerder CDA: Ja, bedankt. Vooruitkijkend naar de zomer was ik benieuwd of daar al een idee 

was om bijvoorbeeld de drukte, bij de Hoornseplas en alle andere watergebieden eigenlijk, tegen te 

gaan en goed te reguleren. 

00:55:17 
Voorzitter: Kom ik bij de Partij van de Arbeid. [onhoorbaar] 

00:55:23 
De Heer Brandsema: Ja, voorzitter, ik had ... net als de heer De Rook wacht ik gewoon even tot ik in 

beeld ben. Kijk, daar zit ik al. Nee, voorzitter, alleen even twee vragen die mij te binnen schoten bij 

wat ik van het college van u heb gehoord zojuist. Eerst eens even de vraag over het Timmerdorp wat 

u aangeeft. U geeft aan dat u dat ook bewust in de media genoemd heeft en ook hier weer 

vanavond. Ik vroeg mij even af of er, bij een aantal van die initiatieven die dan de gemeente op het 

netvlies heeft, ook proactief even contact wordt gezocht om even aan te geven bij die organisaties 

van jongens, let op het kan wellicht ook anders. Een tweede vraag, dat is naar aanleiding van 

wethouder De Rook over de zomerweek, de vakantieweek. Dat gaat over natuurlijk de gemeente 

Groningen maar kan er misschien ook de provincie in meegenomen worden omdat er natuurlijk ook 

relatief veel ruimte in de provincie is en er ontzettend veel mooie dingen in de provincie te zien zijn. 

Om die spanning dus op de stad ook wat te beperken is het misschien ook mooi als stad om ook de 

provincie daarin mee te nemen. 

00:56:23 
Voorzitter: Tot slot Student & Stad, de heer Duit. 
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00:56:29 

De Heer Duit: Ja, ik hoef niet, per se zit te wachten volgens mij maar ... Nee, ik ben heel blij dat VVD 

zich bij Student & Stad aansluit. Voor de rest was ik nog even benieuwd, wij kregen berichten van 

ondernemers, dat het maatwerk wat beloofd is om te gaan leveren dat dat nog niet echt geleverd 

wordt. Dat ze echt letterlijk nog mailtjes terugkrijgen met, nee kan niet dit zijn de regels klaar. Daar 

was ik dus nog even benieuwd naar. 

00:56:53 
Voorzitter: Goed, ik stel voor om redelijk staccato de vragen te beantwoorden die op mijn gebied 

liggen en dan maak gewoon hetzelfde rondje en volgens mij hebben we dan alle vragen op dit 

moment beantwoord. Onder de afspraak dat u altijd tussentijds natuurlijk even contact kunt 

opnemen als er tussentijds iets opkomt want wij zijn altijd bereid om te proberen snel een antwoord 

te formuleren. Ten aanzien van de draverijen zijn er in hoofdzaak vier draverijen in Nederland: 

Duindicht, Alkmaar, Wolvega en Groningen. Het heeft het karakter van een wedstrijd en dat is de 

reden dat vanuit landelijk advies verboden is om draverijen in Nederland voor één september toe te 

staan. Of dat één september blijft, dat weten we volgende week dinsdag formeel maar het is wel 

landelijk afgestemd hoe de lijn daar ligt en het past naadloos binnen de definitie van zaken die tot 

één september verboden zijn. Ik begrijp de ophef heel goed maar wat ik u zojuist al schetste, op het 

moment dat je daarin begint te schuiven dan blijkt onze samenleving heel veelkleurig te zijn en 

buitengewoon inventief en dan komen er weer allerlei nieuwe verzoeken. Ik heb daar wel heel veel 

waardering voor moet ik zeggen trouwens. Dan de studentenverenigingen, dank voor de tip om dat 

ook openbaar te communiceren want dat kan inderdaad een hoop misverstanden vermeiden. Dat 

zullen we doen. Afstemming over introductie kampen. Wat mij betreft wel maar ik heb zojuist al 

verwoord en een goed verstaander heeft dat goed beluisterd, ik ga uit van we doen wat mogelijk is. 

Ik merk ook wel eens een keer bij regio's die heel hard getroffen zijn door het virus dat men daar nog 

zo geschrokken is dat men in een terughoudende stand staat. Ik laat me adviseren door het RIVM en 

GGD en dat is gewoon leidend. Dat is het dan ook en dan ga ik daar verder geen politieke afweging 

meer aan wijden. Over het gedoogbeleid nog het volgende. Ons is de situatie bij de Hoornseplas 

bekend. Ik heb me alleen laten informeren, ik weet niet of het al helemaal klopt dat moet ik nog 

checken dat het Meerschap daar geen alcoholverbod heeft. Dat is wel het muizenpaadje waar ik over 

loop om het bij het Noorderplantsoen wel aan te gaan pakken. Ik moet het nog checken maar de 

Hoornseplas staat wel op ons netvlies maar het is wel van het Meerschap. De drive-in bioscopen en 

ontstaat daar nu landelijk verschil, bijvoorbeeld ten aanzien van Rotterdam? We proberen dat wel op 

één lijn te houden maar af en toe is het niet helemaal te vermijden dat een collega iets harder loopt 

dan de rest van Nederland. Het voorbeeld is dus bekend en is ook besproken in het veiligheidsberaad 

dat dergelijke situaties niet gewenst zijn. Buitenlucht versoepelen. Ik ken de discussie maar ik houd 

vast aan datgene wat het RIVM zegt en wat we nu ook denk ik allemaal proefondervindelijk wel 

hebben ervaren, die anderhalve meter die blijkt toch wel heel goed uit te pakken. Ondanks dat ik wel 

eens iets zeg over mondkapjes waar ik totaal niet in geloof, geloof ik wel in die anderhalve meter en 

dat moeten we ook maar even vasthouden zolang het RIVM niet anders adviseert, zowel in de 

binnen- als in de buitenlucht. Het is ook afgelopen maandag bij het veiligheidsberaad nadrukkelijk 

aan de orde geweest dat daar toch wel heel veel mensen gevoel bij hebben en ook begrijpen 

waarom dat goed helpt. Iedereen begrijpt volgens mij inmiddels ook dat grote mensenmassa's in 

binnenruimtes en de directeur heeft dat zojuist ook nog weer verteld dat dat echt heel erg gevaarlijk 

blijft. Dan het proces. Er werd gezegd, het besluit ligt bij de burgemeesters en dat is niet juist. Het 

besluit ligt bij de voorzitter van de veiligheidsregio. De voorzitter van de veiligheidsregio in Nederland 
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die laat zich daarin sturen door de aanwijzingen en de noodverordeningen die vanuit het Rijk worden 

opgelegd. Dan komen er concepten voor, dan vindt een raadpleging plaats onder de burgemeesters 

binnen een veiligheidsregio maar uiteindelijk beslist de voorzitter van de veiligheidsregio over de 

gelding van de noodverordening. Met alle toeters en bellen die verder in de Wet veiligheidsregio's en 

de Wet publieke gezondheid daaraan zijn verbonden. We zitten dus in een bevelstructuur en we 

proberen zo dicht mogelijk bij het democratisch proces te blijven door u tussentijds dus de brieven te 

sturen. Door u ook actief op te roepen om als er vragen zijn en gelukkig maakt uw fractie er ook 

gebruik van om die ook gewoon te stellen. Om ook op deze wijze u mee te nemen in waarom worden 

een aantal afwegingen gemaakt maar zo proberen we dat democratische gat, wat er gewoon feitelijk 

is, proberen we zo goed mogelijk te dichten of zo klein mogelijk te houden. Achteraf als we 

terugschalen naar een GRIP-0 situatie, dat hangt af van de inwerkingtreding van de COVID-wet. Daar 

lopen inmiddels weddenschappen op. De weddenschap luidt dat het virus eerder uit ons land is dan 

de COVID-wet geïntroduceerd maar, waar overigens wel veel voor te zeggen is, maar op het moment 

dat het wordt afgeschaald, dan kom ik met een eindrapport en dan kom ik weer bij u terug en dan 

kunt u nog een aantal specifieke vragen aan mij stellen. Het Timmerdorp tot slot op mijn gebied. Er 

wordt, als dat mogelijk is, natuurlijk met organisaties actief gecommuniceerd. Heel veel organisaties 

stellen ook eerst een vraag voordat men een standpunt inneemt maar ik geef u nog een heel ander 

voorbeeld. Ik kreeg opeens gisteren bericht dat, nadat het aanvankelijk was toegestaan, in tweede 

instantie een vereniging had bedacht dat ouders niet meer aan de kant bij wedstrijden mochten 

staan waar kinderen spelen. Ik begrijp inmiddels hoe dat misverstand tot stand is gekomen maar het 

is wel zelf bedacht door iemand. Dan moet ik er dus even overheen en dat doe ik dan ook. Dan zeg ik 

tegen hoe heet dat hier sport 050 geloof ik of zo of weet ik veel Groningen 050 maar in ieder geval de 

organisatie van allerlei sportdingen, "ouders mogen gewoon aan de kant staan als kinderen staan te 

spelen, mits ze onderling anderhalve meter afstand houden, ook in de buitenlucht en de kinderen 

niet al te dichtbij komen, ook anderhalve meter". Nou, iedereen weer happy maar wel een hoop 

gedoe, indachtig de woorden van Shakespeare: "Much Ado About Nothing". Dat waren de vragen op 

mijn terrein. 

01:04:38 
Voorzitter: Jos. 

01:04:39 
De Heer Rietveld: Een aantal vragen, ik pak ze voor een deel ook even samen. Als het gaat over de 

tweede golf. De vraag werd gesteld: zijn jullie voorbereid op een tweede golf? Nou, los van de vraag 

of er een tweede golf komt, hè dat blijft allemaal natuurlijk heel erg speculatief, is het zo dat ook in 

de landelijke crisisstructuur daar wel heel erg nu de voorbereidingen op getroffen worden. Dat 

algemene testbeleid, dat bedoelde ik al, is één van de instrumenten daarin. Er worden dashboards 

gebouwd zowel landelijk als regionaal en het idee is eigenlijk om straks heel goed te kunnen 

monitoren van hoe zich dat ontwikkelt. Mocht zich nu een uitbraak voordoen, ik las net over een 

slachterij in Noordrijn Westfalen met 400 mensen en dan heb je echt een probleem met alles wat 

eromheen hangt, dan is het idee om daar natuurlijk heel snel op in te springen zoals dat ook bij een 

aantal slachterijen in Nederland gebeurd is. Als dat heel erg groot gaat worden dan zou het zo 

kunnen zijn maar dan zitten we echt op het terrein van de veiligheidsregio, misschien ook wel de 

minister, dat je naar een soort regionale lockdown gaat. Want als het hier wel is en in de rest van het 

land niet, waarom zou je dan het hele land op slot doen. Dat is natuurlijk interessant hè, we hebben 

een nationale lockdown gehad, die was eigenlijk heel eenvoudig afgekondigd. We zitten nu in de 
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afschaling en je ziet hoe ingewikkeld dat is. Als er straks helemaal is afgeschaald, mijn stelling is: ik ga 

er niet een weddenschap op afsluiten maar dat dat rond één september ongeveer het geval zal zijn, 

dan is het makkelijker om straks weer regionaal te variëren in het beleid wat je voert omdat je dan 

dat kan toespitsen op de situatie in die regio. Op de vraag of de GGD voorbereid is als het gaat om 

het bron- en contactonderzoek, dan moet ik zeggen dat ik denk dat wij dat heel erg goed zijn. Wij 

hebben eigenlijk capaciteit nu al over. Ik heb van de week ook – in het interview met het dagblad 

gezegd – dat wij sinds begin deze week de regio Eindhoven helpen, waar het wat drukker is. We zijn 

dat ook in een soort van pilot aan doen omdat we kijken of het goed lukt om dat van hieruit 

telefonisch te doen, of we die mensen verstaan, of ze naar ons luisteren als Groningers en verder nog 

even kijken wat er nog meer aan eventuele ingewikkeldheden ... dat zijn we landelijk nu in deze 

maand allemaal een beetje aan het testen want het idee is eigenlijk ook dat de regio's elkaar bij 

kunnen staan. We hebben capaciteitsraming gekregen die wel erg ver gaan wat ons betreft en dat 

heeft te maken met het feit dat men nog steeds rekent met die RIVM-prognoses van 30.000 testen 

per dag met een vind percentage van twee. We zitten op 10.000 testen per dag, met een vind 

percentage van één komma vier dus we zitten daar natuurlijk onder. Het is echter zo dat natuurlijk in 

het najaar, een virus steekt de kop weer op in het najaar, dat zomaar kan oplopen en dan moeten we 

daar wel op voorbereid zijn. Tegelijkertijd heeft het nu niet zoveel zin om daar tientallen mensen 

voor op te leiden waarbij we eigenlijk overigens te weinig casuïstiek hebben om ze goed op te leiden, 

om dan pas in oktober die mensen ... dus we zijn ook aan het kijken hoe we heel flexibel, in ons geval 

doen we dat met Randstad, bijvoorbeeld geneeskundestudenten daarvoor kunnen aantrekken die 

dat ook naast hun studie straks misschien kunnen doen. Er werd nog gevraagd van hoe zit dat nou 

met het aantal aanmeldingen versus het aantal testen wat gedaan wordt. In het begin lag dat wat 

hoger dat heeft, denk ik, ook te maken en dat zie je ook in het buitenland waar ook het testbeleid 

verruimd wordt, dat opeens allerlei mensen zich gaan aanmelden en dan ook soms klachten veinzen 

om maar getest te worden. Dat zien we langzaam maar zeker teruggelopen en nu wordt zo'n 90, 95 

procent van de mensen, die zich bij dat landelijke callcenter aanmeldt, wordt ook daadwerkelijk 

getest. Mensen hebben overigens ook nog steeds de mogelijkheid om dat via de GGD te doen maar 

het idee is om dat zoveel mogelijk centraal te doen. Voor ons heeft dat ook het voordeel dat dat 

landelijke callcenter ook de negatieve uitslagen – en dat zijn ze bijna allemaal – doorbelt naar die 

mensen dan hoeven wij dat niet allemaal te doen. Zo kunnen wij ons concentreren op de positieve 

gevallen en het bron- en contactonderzoek want dat is waar het op dit moment natuurlijk wel heel 

erg over gaat. Als ik dan even doorschakel naar de vragen die gesteld werden rond de scholen, dan is 

het wel degelijk zo dat wij ook rond de scholen dat bron- en contactonderzoek doen. Dat ziet er iets 

anders uit dan bij volwassenen en dat heeft ook wel te maken met het feit dat kinderen elkaar 

onderling niet besmetten, hele kleine kans, dus het heeft niet zoveel zin om al die kinderen te gaan 

testen. Gisteren in Stadskanaal zei die school van nou ga al die kinderen maar testen. Toen hebben 

wij gezegd, nee dat gaan we niet doen, dat gaan we alleen maar doen als ze klachten hebben die aan 

het ziektebeeld doen denken. Nou ja, dat geeft wel discussie. Diezelfde school gisteren in 

Stadskanaal, het is wat makkelijker er over praten als je in Groningen zit dan als je daar zit, die 

gebruikte onze naam ook vilein want die had gezegd dat de GGD had geadviseerd om die klas maar 

naar huis te sturen. Dat hebben we helemaal niet gedaan, hebben we ook teruggenomen ook in de 

berichtgeving omdat dat bij andere scholen weer onrust gaf. Het idee is heel simpel: als een kind met 

een besmetting wordt aangetroffen, gaat dat kind naar huis en kan de rest van de klas gewoon 

doorgaan. Als ouders, dat gaf ik het eerste deel van mijn antwoord ook aan, zelf de keus maken dat 

ze dat eng vinden dan mag dat, dan hebben ze niet gelijk de leerplichtambtenaar achter hen aan. Als 
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u het interessant vindt, wil ik de informatie die wij aan de scholen hebben gestuurd vandaag ook best 

even naar uw raad doorzetten want dat beleid rond scholen ziet er inderdaad wat anders uit dan 

rond volwassenen. Inderdaad het kan zo zijn dat natuurlijk meerdere kinderen besmet of in ieder 

geval klachten vertonen en dan gaan we die gewoon testen maar nogmaals, ze moeten wel echt 

klachten hebben want anders heeft het helemaal geen zin. Het totaal aantal kinderen wat gevonden 

is tot dusver, de vind kans moet ik eigenlijk zeggen bij kinderen is 20 tot 30 keer zo laag als bij 

volwassenen, dat maakt dat het risico ook op en rond scholen en kinderopvang instellingen kleiner is. 

Overigens is het zo dat de kinderen over het algemeen worden besmet door volwassenen maar dat 

kinderen weer niet volwassene kunnen besmetten. 

01:10:51 
De Heer Van Kesteren: Het gaat mij erom, voor de klas staan leerkrachten en als kinderen besmet zijn 

dan kunnen ze leerkrachten besmetten en die leerkrachten komen thuis. Zij hebben ook een gezin en 

komen ook in aanraking met andere mensen weer dus je loopt dan kans dat ook de besmetting via 

een andere weg kan toch weer groter wordt. 

01:11:12 
De Heer Rietveld: Ik gaf net in het laatste deel van mijn antwoord aan dat de kans dat kinderen 

volwassenen besmetten zeer zeer minimaal is. Andersom is die kans veel groter. 

01:11:28 
Mevrouw Woldhuis: Mijnheer Rietveld, zou u ook nog even op mijn vraag willen ingaan over de 

buitenlucht en hoe de GGD daar tegenaan kijkt? U zei net dat de kans veel kleiner is op besmetting, 

we zitten in een anderhalve meter samenleving en de gebeurtenissen op de Dam. Hoe kijk de GGD-

Groningen tegen de buitenlucht en het besmettingsgevaar en is die anderhalf meter-? 

01:11:51 
De Heer Rietveld: Ik heb daar in het eerste deel van mijn beantwoording ook al wat over gezegd, hè 

dat de kans op besmetting buiten gewoon kleiner is dan binnen. Dat laat onverlet en daar gaf de 

burgemeester net antwoord op, dat wil niet zeggen dat die maatregel niet meer in acht hoeft te 

worden genomen. Als wij kijken, ik woon zelf vlakbij het noorderplantsoen, Hemelvaartsdag kon je 

daar echt over de hoofden lopen. We hebben geen enkele besmettingen aangetroffen voor zover we 

dat kunnen reconstrueren van de groepen mensen die zeg maar daar zijn geweest. Dus ja dat risico is 

buiten kleiner dan binnen maar dat is nog geen reden op dit moment althans om te zeggen van laat 

die anderhalve meter maar varen in de buitenlucht. Wat zeg je? 

01:12:32 
Mevrouw Woldhuis: [onhoorbaar] 

01:12:33 
De Heer Rietveld: Dat weten we niet precies. Kijk, het punt is dat wij heel veel van dit virus gewoon 

niet weten, hè. Het is een nieuw, nogal krachtig virus met hele verschillende uitingsvormen. Nou dat 

kunnen we dagelijks op de televisie horen dat de wetenschappers echt nog steeds heel erg bezig zijn 

om dat virus te snappen en ook onze infectieziektenartsen die weten gewoon heel veel niet. De 

algemene lijn, die natuurlijk ook vanuit de minister is ingezet, is om daar toch op dit moment gewoon 

extra voorzichtig mee te zijn. In deze fase van de strijd, zou ik bijna zeggen, onderschrijf ik dat. Los 

van het feit dat als je daarin gaan differentiëren, je communicatief in hele ingewikkelde 

boodschappen terechtkomt. Dat doen we niet. Ik heb vorige week ook bij het Dagblad van het 

Noorden gezegd, kijk strikt genomen, kijkend naar de situatie in Groningen zou je een aantal dingen 
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best wat kunnen versoepelen maar dan kom je in een hele ingewikkelde boodschap terecht. Los van 

het feit dat er dan hele horden Brabanders, Groningse Zomer ik weet niet of dat allemaal 

ingecalculeerd is, deze kant op komen. Daar is echt gewoon het landelijk beleid en de 

noodverordening en de veiligheidsregio's die daar leidend in zijn omdat het om meer gaat dan alleen 

het medische risico. 

01:13:50 
De Heer Nieuwenhuijsen: Ik heb nog één korte vervolgvraag als dat zou mogen? Dat gaat om dat u 

net zei dat er regionale lockdowns worden overwogen als er weer een uitbraak zou zijn terwijl ik de 

vorige keer dat we bijeen zaten begreep dat dat juist niet gedaan zou worden vanwege ja laten we 

het lockdown-toerisme noemen. Is dat dus nu een heroverweging? 

01:14:08 

De Heer Rietveld: Een lockdown is dat er heel veel dingen niet meer mogen, hè. 

01:14:11 
De Heer Nieuwenhuijsen: Nee precies dat mensen vanuit zo'n lockdown naar de regio's gaan waar 

opeens wel weer dingen mogen en dat ze dat willen voorkomen. 

01:14:17 

De Heer Rietveld: Oh, ja, ja, ja. 

01:14:17 

De Heer Nieuwenhuijsen: Dat ze dat willen voorkomen dus dat er geen regionale lockdowns- 

01:14:19 
De Heer Rietveld: Nou ja het beleid op dat punt moet ook nog echt gevormd worden. Ik gaf aan dat 

we nu nog eigenlijk in de voorzichtige afschaling zitten, die al ingewikkeld genoeg is, hè. Maar je ziet 

ook elders in de wereld, in veel grotere landen waar natuurlijk ... ik las dat in Peking men opeens 

weer allerlei maatregelen neemt. Peking is groter dan Nederland qua inwoneraantal maar ik denk dat 

dat ook echt iets is voor de fase na deze om te kijken of en hoe je dat doet. Dan zal uiteraard een 

punt van afweging zijn wat het effect is op de buur-regio's is maar het is wel zo dat dat straks 

makkelijker is dan dat het nu is en ook gerichter. Het virus en alle maatregelen heeft natuurlijk een 

gigantisch effect op de maatschappij, op de economie en ik denk ook in de vervolgfase moet je daar 

wat gerichter op interveniëren, tenminste dat zou mijn insteek zijn. 

01:15:12 

Voorzitter: Wethouder De Rook. 

01:15:15 
De Heer De Rook: Ja, voorzitter, voor mij een kort aantal vragen. De eerste die ik had opgeschreven 

was van mevrouw De Vries over wie er nou leidend is bij de Groningse Zomer. Ik zou zeggen dat de 

initiatiefnemers daarbij leidend zijn. Ik gebruik een iets ander woord omdat het natuurlijk niet alleen 

maar ondernemers zijn maar ook speeltuinverenigingen, Noorderzon is dingen van plan. Daar ligt de 

lead en wij proberen dat aan elkaar te knopen, regie te voeren en te kijken wat er nog ontbreekt. Als 

er iets ontbreekt dan samen met initiatiefnemers te kijken hoe we dat kunnen opvullen. Dus dat is 

eigenlijk een beetje de manier dus we doen het samen maar de initiatiefnemers die hebben daarbij 

de leiding. De heer Sijbolts over het Stadspark. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat we snappen natuurlijk 

helemaal waar deze discussie over gaat. Het is natuurlijk wel zo dat het niet zijn van een lokale 

ondernemer, niet een formele uitsluitingsgrond is voor een vergunning dat is natuurlijk ook zo. Die 
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mogelijkheid hebben we dus maar ten dele maar laat wel helder zijn dat juist als je dit soort dingen 

gaat vergunnen, dan is het toevoegen aan de lokale werkgelegenheid natuurlijk wel een belangrijk 

element daarbij. Laat dat helder zijn. Ook om te voorkomen dat we in een semantische discussie 

terechtkomen dat straks iemand die z'n zaak net over de grens van de gemeente heeft maar wel heel 

veel in Groningen doet dan niet wordt aangemerkt als. Er zijn dus eigenlijk twee dingen die we 

daarbij meenemen is één is toevoeging aan lokale werkgelegenheid en twee is toegevoegde waarde 

binnen dat hele programma. Niet meer van hetzelfde dus maar dan moet het ook echt iets 

toevoegen zodat we er ook gezamenlijk voor kunnen zorgen dat er gewoon extra mensen komen 

want dan wordt de koek ook groter. Voorzitter, dan nog de vraag over de watergebieden. Nou die 

Zomer is eigenlijk bedoeld ook juist om spreiding aan te geven dus door mensen alternatieven te 

geven om naartoe te gaan dus hopelijk biedt dat toegevoegde waarde. De heer Duit, maatwerk bij 

ondernemers. Het beeld dat het college heeft is dat het maatwerk veelvuldig wordt toegepast. Alleen 

ik kan natuurlijk niet overzien welke mailtjes met welke vragen u heeft binnengekregen. Als iemand 

zegt, ik wil graag maatwerk want ik wil bijvoorbeeld dat anderhalve meter op mijn terras niet geldt. 

Nou dan is het antwoord natuurlijk nee. Ik kan dat dus van deze plek natuurlijk niet beoordelen maar 

als ik zie hoe ons loket bezig is geweest de afgelopen weken om allerlei verzoeken tot een goed einde 

te brengen, dan is mijn beeld dat het maatwerk veelvuldig wordt toegepast. Als u andere signalen 

heeft dan moet u even contact opnemen en dan kijken we daar eventjes naar. Nou dan de laatste, de 

heer Brandsma over de provincie. Ja die suggesties is ook door ons college gedaan bij de provincie 

om gezamenlijk met andere gemeenten te kijken hoe we van deze zomer iets kunnen maken voor 

Groningen want misschien komen mensen erachter het hier fantastisch toeven is in de vakantie, ook 

als je volgend jaar misschien weer wel ergens anders naartoe kan. Dat heeft, is mijn beeld, nog niet 

tot een initiatief geleidt dus we werken nu eerst dit uit en daar waar mogelijk zoeken we natuurlijk 

de verbinding met andere initiatieven die er ook in de provincie zijn. 

01:17:55 

Voorzitter: Dames en heren, gelet op de tijd en de andere afspraak in weer een ander pand wil ik 

voorstellen dat ik hiermee dit onderdeel sluit. Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan weet u 

ons te vinden. Ik heb natuurlijk even een beetje zitten te plagen met sport 050, dat begrijpt u wel. 

Dat bedoelde ik vooral om te illustreren dat er momenten zijn waarop ik wel eens een keer heb 

gezegd tegen Jos Rietveld, ik ben blij dat we inmiddels tien miljoen artsen hebben en deskundigen op 

het gebied van dit virus, terwijl er niet zo heel erg veel zijn maar die wel antwoord kunnen geven. 

Daarom maakte ik dus even dit grapje, niet om daarmee iemand tekort te doen. Mochten er nog 

vragen zijn? Nou loopt u anders mee op naar de Radensingel dan kunnen ze nog gesteld worden 

want ik heb begrepen dat daar het vervolg is van dit. Het is onvoorstelbaar. 

01:18:53 
Mevrouw Woldhuis: De heer Van der Schaaf, voorzitter? 

01:18:55 

Voorzitter: Voor degenen die we niet meer zien, wel thuis en voor degenen die we wel zien, nou loop 

gezellig mee op anderhalve meter afstand. 

01:19:01 
Mevrouw Woldhuis: Krijgen we hier nog een vervolg van want ik zou dat wel ... nee, maar ik vind het 

wel fijn om de besluiten het zijn drafpaarden, het zijn andere afwegingen waar wij wel mee te maken 

hebben en dat we het daar gewoon over kunnen hebben in het openbaar. 


