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00:12:33 
Voorzitter: Ik zou nu beginnen met een mededeling van het college van wethouder De Rook, 

alleen die ontbreekt nog even. Laten we echter wel beginnen met het politiek vragenuur. 

Zijn er mededelingen van de kant van de burgemeester? Zijn er mededelingen van 

wethouder Van der Schaaf? Die zijn er niet. Dan komt wethouder De Rook straks vast even 

terug op de mededeling die hij wil doen vandaag. De vragen en de inleidingen op die vraag 

hangen in ons systeem, hangen aan het raadsinformatiesysteem, dus die kunt u online 

vinden. De inleidingen kunt u overslaan. Ik vraag u echter wel om een beetje op te letten, 

want we gaan een beetje kriskras door de vragen heen, vanwege de beantwoording door de 

wethouders en de burgemeester. Allereerst ga ik nu dus Student en Stad verzoeken om de 

vragen te stellen. De heer Duit is daarvoor aanwezig, daarna gaan we naar de heer Dijk en 

dan zal de burgemeester die vragen als eerste beantwoorden. De heer Duit. 

00:14:53 
De Heer Duit: Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik helder zijn, wij stellen niet ter discussie dat je 

mensen die zich niet aan de regels houden daar niet op aan mag spreken. Wij stellen ook 

absoluut niet het sturen van een brief ter discussie. Wat wij wel ter discussie stellen is wat 

de intentie van een dergelijke brief is en hoe die brief daadwerkelijk overkomt. Uiteindelijk is 

er één ding dat iedereen wil of op z'n minst zou moeten willen en dat is dat deze crisis zo 

snel en soepel mogelijk verloopt. Als we elkaar dan aanspreken op het niet houden aan 

maatregelen, laten we dat dan doen op een manier die daadwerkelijk aanslaat. 

00:15:23 

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van der Laan. 

00:15:23 
De heer Van der Laan: Ja, voorzitter ik vroeg me af, de heer Duit zegt dat hij de intenties van 

de brief ter discussie wil stellen. Moet ik daar dus uit opmaken dat u het idee heeft dat de 

burgemeester in dit geval of het college met, zeg maar, verkeerde intentie de brief heeft 

verstuurd? 

00:15:40 
Voorzitter: De heer Duit. 



00:15:41 

De Heer Duit: Dank u wel, voorzitter, dat is niet wat ik zei. Dat is het verschil tussen de 

intentie en hoe de brief daadwerkelijk aankomt. De intentie is namelijk wel goed, maar hoe 

de brief aankomt is een ander verhaal. Laten we dat dan doen op een manier die 

daadwerkelijk aanslaat. Die vraagt om samenwerking en naast elkaar gaan staan en niet een 

hele groep klakkeloos in het beschuldigdenbankje zet. Een kleine situatieschets: er zijn 

namelijk heel veel studenten die zich in alle mogelijke bochten wringen om zich aan 

maatregelen te houden. Als je met tien mensen in één huis woont en de één na de ander 

een verkoudheidje krijgt, dan kan dat betekenen dat je weken tot maanden binnen moet 

blijven. De zogenoemde 'stapelquarantaine'. Jij werkt vervolgens in de horeca en met de 

huidige looncompensatie NOW-regeling kiezen veel horecagelegenheden er op dit moment 

voor om jou niet het standaard aantal uren uit te betalen. Dan moeten ze namelijk de rest 

bijpassen en dat kost ze de kop. Jij zit dus thuis zonder loon en daar heb je mee te dealen. 

Dat is net als anderen, geen probleem, maar dat is wel pittig en dat kan je in de problemen 

brengen. Als er dan vervolgens een brief op de mat valt waarbij je belerend aangesproken 

wordt, omdat je het niet goed zou doen, kan ik mij heel goed voorstellen dat dat niet in 

goede aarde valt. Daar had wat ons betreft een stukje meer tact in mogen zitten. Had 

bijvoorbeeld die studenten die zich wel aan de regels houden opgeroepen om anderen te 

stimuleren dat ook te doen. Had het vanuit de positieve hoek benaderd. Dat had geholpen. 

00:17:03 

Voorzitter: De heer Dijk. 

00:17:07 

De Heer Dijk: Voorzitter, dus als ik het goed begrijp, dan snapt de heer Duit dondersgoed dat 

het aantal besmettingen, met name onder jongeren en studenten, flink is toegenomen de 

afgelopen weken en maanden. Tevens vindt hij in principe het sturen van een brief naar alle 

studenten van Groningen een goed idee, maar had hij toch liever gehad dat er een positief 

zinnetje in had gestaan? 

00:17:27 
Voorzitter: De heer Duit. 

00:17:32 
De Heer Duit: De heer Dijk mag mijn betoog kort samenvatten. Dit is wel heel kort, maar dat 

kan. 

00:17:39 
De Heer Dijk: Nee, maar voorzitter, dat betekent dus dat we hier allemaal tijd aan het 

verklungelen zijn, omdat de heer Duit graag één positief zinnetje in de brief had willen zien 

staan die er nu niet in stond. Dan vind ik het echt de grootst mogelijke flauwekul om hier 

een vergadering over te hebben. 

00:17:53 
Voorzitter: Hebt u behoefte om daar nog op te reageren? Zo niet, gaan we naar de 

burgemeester voor de beantwoording van de vragen. 

00:17:58 
De Heer Duit: Ik zal daar nog kort op reageren, voorzitter, dank u wel. Dat is niet dat wij 

bedoelen. Kijk, het punt is, als we een brief sturen die mensen oproept om zich beter aan de 



regels te houden, dan moeten we zorgen dat die brief ook effectief is. Dat is het punt dat wij 

hier willen maken. 

00:18:10 
Voorzitter: Ik ga naar de burgemeester. 

00:18:11 

De Heer Bushoff: Voorzitter? Ja, ik sluit mij volledig aan bij de oproep of bij de woorden van 

de Heer Dijk. Zou ik dan de oproep aan Student en Stad mogen doen om in het vervolg dan 

ook zelf met constructieve voorstellen te komen, zodat we er ook iets aan hebben, als we 

het gaan bespreken? 

00:18:26 
De Heer Duit: Volgens mij hebben we dat ook gedaan. 

00:18:28 
Voorzitter: Behoefte aan reactie? 

00:18:28 
De Heer Bushoff: Voorzitter, er staat geen één constructief voorstel en geen één 

constructieve vraag in de hele vraagstelling die de heer Duit heeft ingeleverd. 

00:18:36 
Voorzitter: We gaan naar de burgemeester. 

00:18:40 
Burgemeester Schuiling: Vroeger, had je Wim Kan en er is een hele mooie opname, waarbij 

Wim Kan zogenaamd de rol van Joop den Uyl aanneemt en wordt geïnterviewd. Ik kan 

iedereen aanraden die fragmenten nog eens te bekijken. De interviewer stelt dan aan Wim 

Kan, alias Joop den Uyl, een vraag en dan begint het antwoord met: "Ik ben heel blij dat u 

deze vraag stelt". Dat gold eigenlijk ook wel voor de vragen van Student en Stad, want 

ondanks de kritische toonzetting dacht ik: "Ik ben wel blij dat de vragen worden gesteld, 

want dat biedt mij nog even het podium om wat uit te leggen. Twee dingen, dat hoort er 

namelijk ook bij. Twee dingen, in de eerste plaats dat wij, in tegenstelling tot menig andere 

veiligheidsregio, vanaf het moment dat de datum van één september viel, ons hebben 

gerealiseerd dat dit wel eens midden in de introductietijd kon vallen van de studenten. Niet 

alleen van de universiteit, maar ook van de Hanze, van de mbo's en van middelbare scholen 

en we vinden het ontzettend belangrijk dat die fase door kan gaan. Dat tekent, denk ik, de 

positieve insteek waarin we met elkaar in gesprek zijn om te zorgen dat we in verbinding zijn 

en de goede dingen doen die zo ongelooflijk belangrijk zijn. Het tweede is: ook vanochtend 

weer in het beleidsteam hebben we een hele analyse gemaakt over wat jonge mensen 

overkomt in deze situatie. Dat is veel breder dan studenten en dat is geen leuk beeld. Heel 

veel jongeren vinden het verschrikkelijk dat ze al maanden thuis zitten, dat ze digitaal hun 

colleges moeten doen en dat ze geen contact hebben met hun medestudenten. Het is ook 

gewoon hartstikke slecht voor de ontwikkeling. Ik ben dus ook heel blij dat de universiteit en 

de Hanzehogeschool bezig zijn om ruimte te creëren in de stad, buiten de reguliere ruimten, 

om ervoor te zorgen dat ieder geval de ontmoeting kan plaatsvinden. We zijn ook als college 

en veiligheidsregio steeds bezig om te kijken hoe we de jonge mensen toch het gevoel 

kunnen geven dat ze welkom zijn in deze stad. We begrijpen ook wat we moeten doen en ik 

voer ook heel veel gesprekken met studenten individueel, maar ook wel met heel veel 



andere jongeren om te kijken wat we nog meer kunnen doen. Ik heb net een interview 

gegeven aan de Universiteitskrant. Dat wordt ook niet door iedereen gelezen, dat weet ik 

wel, maar om ook weer op te roepen: "Als je nog tips hebt, doe dat dan". Nu echter nog 

even die brief, heel kort. Soms moet je even zeilen tussen twee kliffen. Aan de ene kant 

moeten we echt heel veel verbinding zoeken en dat maken we ook met jonge mensen, want 

je zult maar, al maandenlang je colleges of je lessen digitaal moeten volgen en je docent niet 

eens zien. Of je zult maar met z'n achten in een huis zitten, iemand test positief en dan ben 

je gewoon aan de beurt, dat is bijna onontkoombaar. Aan de andere kant moeten we af en 

toe ook even een wake-up call geven. Dus heel bewust hebben we in die brief niet gewezen, 

maar ik heb inmiddels begrepen dat het woord retorische vragen niet meer bij iedereen 

bekend is, maar zo zijn ze bedoeld en wie de schoen past trekke hem aan. Het zijn retorische 

vragen, die bedoeld zijn om je af en toe even een spiegel voor te houden van, is dit nou wat 

je wil. Ik denk dat de brief wel het effect heeft gehad, want uit heel veel reacties, waarvan ik 

de meeste ook gewoon persoonlijk heb beantwoord, blijkt dat men die vragen ook wel even 

op zichzelf betrekt of op zijn medestudenten en dan de vraag stelt: "Zijn we nu het goede 

aan het doen?" Het zijn dus, het is een stijlfiguur en die stijlfiguur noemen we retorische 

vragen. Als het jou aangaat, dan hoop ik dat je er wat mee doet. Maar voor het overige ben 

ik het helemaal eens met Student en Stad dat ze zeggen blijf in verbinding. Volgens mij zijn 

wij sinds eind maart niet anders aan het doen dan dat, dus dat ter geruststelling. 

00:23:20 
Voorzitter: Bedankt burgemeester. Anderen vraag nog daarover of is het-? De heer Dijk. 

00:23:26 
De Heer Dijk: Ja, voorzitter, ik wilde zeggen dat ik de brief uitstekend vond en dat ik erg blij 

was dat de burgemeester die brief heeft gestuurd. 

00:23:33 
Voorzitter: Dank u wel, heer Dijk. Dan gaan wij weer terug naar de heer Dijk, want dan gaan 

we naar de vragen onder het kopje 6. De heer Dijk SP, gaat uw gang. 

00:23:42 

De Heer Dijk: Voorzitter, dank u wel. Aspirant-leden die met het hoofd op tafel worden 

gedrukt, golfclubs tegen hun keel krijgen, met bier worden overgoten en houten stokken in 

hun mond krijgen. Met poep onder gesmeerde wc's tijdens een slaapfeest van Vindicat op 

het terrein bij de rugbyclub. Een ontgroeningsritueel, waarbij men op het hoofd van een 

aspirant-lid is gaan staan met hersenletsel tot gevolg. Misdragingen en vandalisme bij Sushi 

Mall, mishandelingen tijdens Kermesse d'Hiver in december 2017, Bangalijsten en slet-

bokalen. Een bestuur dat weigert de naam van de verdachte door te geven aan de politie in 

een onderzoek naar een geweldsincident tijdens een evenement Buitenspelen, met een 

gebroken arm tot gevolg. Onverstandige en onverantwoorde skivakantie met negenhonderd 

leden naar besmet gebied. Een coronafeestje in Vindicat, volledig in strijd met de 

coronamaatregelen. We zijn ondertussen in 2020 trouwens, mocht u dat nog niet nog niet 

doorhebben, op 18 april. In de zomer van 2020 veel geluidsoverlast door huisfeestjes in 

Groningse buurten en straten, met name van en door Vindicathuizen en dat is nu nog steeds 

zo. Afgelopen maandag tijdens de persconferentie van premier Rutte, waarbij de regels 

weer werden aangescherpt, nog een leuk dakterrasfeestje op het pand aan de Grote Markt, 

met kotsende en knuffelende Vindicatleden. Voorzitter, ik heb een reeks vragen ingediend 



die ik graag beantwoord zou willen zien, maar eigenlijk is de allerbelangrijkste vraag: kan de 

burgemeester of het college één Groningse organisatie, vereniging, horecaonderneming of 

café noemen, die na deze reeks opstapelende misdragingen en het zijn geen incidenten, 

want er zit namelijk een vast patroon in van lomp gedrag wat nergens anders geaccepteerd 

zou worden, zijn drankvergunning heeft mogen behouden en niet heeft moeten inleveren en 

geen straf heeft gekregen zodat ze bijvoorbeeld een week dicht moeten, maar er ook vanaf 

kwam met een goed en belerend toontje en een goed gesprek, want "Vindicat doet zo zijn 

best om een cultuurverandering plaats te laten vinden". Als de burgemeester op die vraag 

antwoord kan geven, zou ik dat uitermate knap vinden. 

00:26:05 

Voorzitter: De heer Duit. 

00:26:06 

De Heer Duit: Ja dank u, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat we ook blij zijn met de brief die 

u op de website van de SP heeft geplaatst. Voor het eerst in tijden lijkt het alsof de SP 

stadjers en studenten daadwerkelijk dichter bij elkaar wil brengen. Want inderdaad, het 

gedrag van een aantal studenten schaadt het beeld van studenten in het algemeen. Toch 

bekruipt ons iets. Iets wat een beetje doet denken aan Rupsje Nooit genoeg, want de SP 

noemde net al een opsomming. In eerste instantie werd bijvoorbeeld geëist dat er 

verandering kwam in de ontgroening en die kwam er. Vervolgens het interne rechtssysteem- 

00:26:38 
Voorzitter: U bent een woordvoering aan het houden op een vraag gesteld door de SP- 

00:26:40 
De Heer Duit: Nee, ik wil de vraag bespreken. 

00:26:40 
Voorzitter: Wil u dan tot de vraag komen? 

00:26:41 

De Heer Duit: Zeker. Vervolgens moest het interne rechtssysteem er aan geloven, wat 

inmiddels ook verleden tijd is. De vraag is eigenlijk vooral: is het niet gewoon de bedoeling 

van de SP dat Vindicat uiteindelijk gewoon in zijn geheel verdwijnt uit Groningen? 

00:26:56 
Voorzitter: De heer Dijk. 

00:26:58 
De Heer Dijk: Een kort antwoord op die vraag zou zijn: als Vindicat zich zo blijft gedragen op 

deze manier, dan ja. Het genuanceerde en iets uitgebreidere antwoord zou zijn, als de Heer 

Duit van Student en Stad, als alle gemeenteraadsleden zo zouden zijn en zo'n ontzettende 

struisvogelachtige tactiek hebben als het gaat om Vindicat, dan zou ik mij waarschijnlijk in 

een soort dierentuin bevinden. 

00:27:22 
Voorzitter: De heer Duit. 

00:27:23 
De Heer Duit: Voorzitter, wij hebben absoluut geen struisvogelpolitiek wat betreft Vindicat. 

U weet net zo goed als ik dat ik voortdurend gesprekken met ze heb over wat zij doen en dat 



wij ook zeer kritisch zijn over de incidenten die er gebeuren. Het probleem in dezen vind ik 

vooral en dat is best logisch, want u haalt alle informatie uit de media, is dat u zelf gewoon 

niet in gesprek gaat met Vindicat. Ik begrijp dat u dat inmiddels gaat doen en dat is zeer 

prijzenswaardig en daar ben ik ook heel blij mee. Ik ga eigenlijk liever in gesprek, nadat u dat 

gesprek heeft gehad. 

00:27:55 
Voorzitter: We gaan even naar de heer Bolle. 

00:27:56 
De Heer Bolle: Ja, ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn naar het antwoord van de heer Duit op 

de vraag die de heer Dijk net aan de burgemeester heeft gesteld. Noem eens één voorbeeld 

van een vereniging of een organisatie, waar dezelfde incidenten hebben plaatsgevonden en 

geen maatregelen hebben plaatsgevonden? 

00:28:13 
Voorzitter: De heer Duit. 

00:28:14 
De Heer Duit: Exact de reden dat we zelf ook kritisch zijn, voorzitter. 

00:28:18 

De Heer Dijk: Voorzitter, één reactie nog. Ik vind het allemaal best. Voorzitter, ik vind het 

allemaal best hoor. Kritisch zijn en in gesprek. Ja, ik ga in gesprek met Vindicat, maar dat 

doet helemaal niets af aan alle misstanden die hebben plaatsgevonden. Daar blijf ik ook 

precies bij hetzelfde oordeel en ik vind ook niet prettig dat de heer Duit doet, alsof de SP 

zich niet zou informeren als het gaat om een vereniging die niet per se een soort bevriende 

vereniging van de SP is. Ook ik heb echter 12 jaar lang gestudeerd met vele Vindicaters met 

wie ik ook inderdaad ontzettend veel leuke kroegavonden heb meegemaakt. Het zijn 

allemaal prima mensen, daar gaat het niet om, maar er zit een cultuur in die vereniging en 

die doet deze stad en de jongeren in onze stad meer kwaad dan goed. Wat dat betreft is het 

uitgebreidere antwoord op uw eerdere vraag: ja, dan moet die sluiten. Net als motorclubs, 

net als hooligans die zich misdragen, ze moeten aangepakt worden. 

00:29:07 
Voorzitter: De heer Dijk, we gaan naar de beantwoording door de burgemeester. 

Burgemeester. 

00:29:08 
Burgemeester Schuiling: Voorzitter, de heer Dijk geeft net een lange inleiding op zijn vraag 

en ik begrijp ook dat hij het nodig heeft om nog eens even een opsomming te geven van een 

aantal dingen die gewoon niet door de beugel kunnen en waar ook op gereageerd is. Ik zat 

toen zelf in een andere positie. In 2017 was ik lid van de raad van toezicht van de 

Hanzehogeschool. Ik heb toen ook zelf aan de bel getrokken, omdat ik wat er zich toen 

allemaal voltrok niet door de beugel vond kunnen en ook vond dat daar tegen moest 

worden opgetreden. Ik heb ook geconstateerd, want als we dan toch een opsomming geven 

dan ook graag wel de volledige, dat in het afgelopen studiejaar de senaat buitengewoon veel 

inspanningen heeft verricht om op een goede en verantwoorde wijze om te gaan op de 

vereniging. Bovendien legt men daar ook verantwoording over af, in nauw contact met het 

gemeentebestuur en de kennisinstellingen. Dat geldt overigens niet alleen voor Vindicat. Ik 



heb zojuist al in mijn beantwoording al aangegeven dat dat breed geldt voor het contact wat 

we als gemeentebestuur hebben met alle verenigingen die hier zijn, van Bernlef en Albertus 

tot Vindicat en alle andere clubs ook. Ik ben zeer blij mee en heel dankbaar dat we op die 

wijze gestalte hebben kunnen geven aan een hele rare periode, waarin we sinds maart 

verkeren. Als we dan toch een opsomming geven en in die opsomming wordt de skireis 

genoemd, dan is dat eigenlijk wel exemplarisch voor de wijze waarop deze vereniging nu 

omgaat met de verantwoordelijkheden, want men heeft van tevoren en ook tijdens, elke 

dag en soms meermalen per dag contact gehad over hoe dat ging en er is geen besmetting 

uit voortgekomen. Als je dus een beeld schetst, dan denk ik dat de andere kant daar ook bij 

hoort en dan heb je een beetje het evenwicht. Nu even over het incident wat heeft 

plaatsgevonden. Niet om het te bagatelliseren, integendeel, want ik vind dat het niet kan. 

Het tijdstip waarop het werd gesignaleerd was natuurlijk helemaal aan alle kanten niet 

acceptabel. Daar dus geen misverstand over, daar doe ik niks aan af. Ik heb echter wel in de 

afgelopen periode van dat soort foto's heel veel kunnen maken, zowel bij 

studentenverenigingen als op heel veel andere bijeenkomsten. Dat is ook geen 

rechtvaardiging van dat gedrag, maar wel even de kerk graag midden in het dorp. Wat is er 

vervolgens gebeurd? Als ik dan toch in moet gaan op deze concrete situatie. De rector van 

Vindicat heeft mij, op de terugweg van het veiligheidsberaad toen dit incident luttele 

seconden had plaatsgevonden, over het incident gebeld en mij dus geïnformeerd. Dan trek 

ik even de parallel, waar u naar vraagt, met de normale horeca. Op moment dat wij 

constateren dat iemand die verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen een 

horecabedrijf, daar adequaat zelf tegen optreedt, dan nemen we dat mee in onze 

beoordeling. In dit geval is de groep die op dat terras stond, die zich binnenshuis overigens 

keurig aan de regels hield, maar even een luchtje wilde scheppen, onmiddellijk verwijderd 

van de kroeg zoals het hoort. Dat is ook prima. Wij hebben in dat gesprek maandagavond 

vervolgens ook nog even indringend over een paar andere zaken gesproken. Iedereen die 

zich niet houdt aan de afspraken die wordt daarop aangesproken en de reactie is dan ook 

daarop volgend. Zo is het gegaan en dat is dus ook in dit geval gebeurd. 

00:33:22 

Voorzitter: De heer Dijk. 

00:33:24 

De Heer Dijk: Ja, voorzitter, ik vind het ... Ik vind het antwoord echt ver onder de maat, want 

het zal eens niet zo zijn dat een senaat inspanningen zou doen om coronamaatregelen te 

hanteren. Dat doen al die horecaondernemingen net zo goed. Als zij uw telefoonnummer 

hadden en als u dat wil, dan kunnen we dat geven hoor, dat kunnen we regelen, dan kunnen 

al die horecaondernemingen die mensen binnen hebben die zich niet aan de regels houden, 

melding doen bij de burgemeester en dat ze daarmee ook graag een gesprek met de 

burgemeester willen. Blijkbaar kan de rector van Vindicat gewoon even de burgemeester 

bellen en dan volgt een goed gesprek en een aai over de bol en: "Dank je wel, goed dat je 

melding hebt gedaan, jij goede verstandige jongen". Ga dat uitleggen aan de mensen die, 

terecht trouwens begrijp me niet verkeerd hoor, een boete hebben gekregen en die terecht 

een week dicht moesten. Ga het uitleggen aan de mensen van De Warrel of Het Feest die 

een week of meerdere keren een week dicht moesten gaan, hun omzet verliezen en dit zien. 

"Een luchtje scheppen tijdens een binnen bijeenkomst"? Er stonden gewoon 30 man op het 



terras te kotsen en te knuffelen. Dat is niet een luchtje scheppen. Dat is gewoon echt je 

helemaal niets van de regels aantrekken. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat er een 

vereniging is die in april een feestje viert met 15 mensen die ze niet in de hand hebben. 

Blijkbaar worden daar sleutels uitgedeeld van dat pand. In september nog een keer, zoals ik 

net al zei, dit leuke dakterrasincident. Het is echt meten met twee maten en ik vind het 

onvoorstelbaar. Ik heb nu twee mensen gezien die tot de struisvogeldierentuin behoren en 

dat is de burgemeester en de heer Duit van Student en Stad. Ik mag echt hopen dat andere 

partijen en fracties van de politiek in Groningen hier een andere mening over hebben. 

00:35:05 
Voorzitter: Wil de burgemeester hier nog op reageren? 

00:35:08 
Burgemeester Schuiling: Als ik daarmee word vergeleken dan natuurlijk wel. Er wordt nog 

een incident van april bij gehaald. Deze groep is door mij uitgenodigd om in gesprek te gaan 

met het hoofd van de afdeling IC. Met andere woorden, daar heeft ook een reactie op 

gevolgd. Over de interne gang van zaken heb ik verder geen oordeel. Ik begrijp ook wel dat 

de heer Dijk het misschien juist vindt om zich daar zo over uit te laten. Even echter de 

vergelijking met andere horecabedrijven waar we overtredingen hebben gezien, daar heeft 

ook in de eerste plaats het gesprek plaatsgevonden met de overtreder. Daar is ook niet 

onmiddellijk een waarschuwing gekomen. Daar heeft pas in derde of vierde instantie, als er 

actieve betrokkenheid was geweest bij het incident wat zich daar afspeelde, de sluiting 

gevolgd. Dat heb ik u ook vorige week, toen een aantal horecaondernemers daarover hier 

insprak, duidelijk gemaakt. Het is niet bij de eerste keer dat wij zo'n vergaande maatregel 

treffen. Dan wordt ook rekening gehouden met omstandigheden van het geval. Ik heb mij 

ervan vergewist dat er in dit geval zorgvuldig is opgetreden. Dit is een en daar neem ik geen 

woord van terug en dat ben ik helemaal met u eens, een optreden op een buitengewoon 

dom en pijnlijk moment. Totaal geen rekening houden met al die mensen die zich inzetten in 

de zorg of zorgen hebben over de ontwikkeling van dit virus. Helemaal afsluitend van de 

werkelijkheid en de omgeving waarin je verkeert, dus dat ben ik helemaal met u eens. Ik 

neem er dus ook afstand van, maar dat heb ik ook gedaan. Verder is het de escalatieladder 

in de handhaving die wij ook bij normale horecazaken hanteren. 

00:37:11 
Voorzitter: De heer Bolle. 

00:37:11 
De Heer Bolle: Maar betekent dat nu als je die escalatieladder bekijkt, want die heb ik niet 

voor de bril, dat dit nu gewoon de laatste keer was voor Vindicat? Of zijn er nog een paar 

stapjes die ze kunnen nemen voordat we daadwerkelijk iets gaan doen qua sancties? 

00:37:27 
Voorzitter: Burgemeester. 

00:37:30 
Burgemeester Schuiling: Nee, de escalatieladder is net zoals bij iedereen, op moment dat 

zich een dergelijk incident weer voltrekt dan komt er een waarschuwingsbrief en bij nog een 

keer is het sluiten. 



00:37:43 

De Heer Bolle: Dan heb ik mijn vraag misschien niet goed gesteld. Voorzitter, ik wil graag 

weten waar Vindicat nu zit op die ladder. Hebben ze nu die waarschuwingsbrief gehad of 

niet? Kan dit nu nog een keer gebeuren en krijgen ze dan pas weer een waarschuwingsbrief 

of krijgen ze die ook niet als ze dan weer met de burgemeester bellen? 

00:37:57 
Burgemeester Schuiling: Het is net als bij andere horecabedrijven. Nog een keer komt er een 

schriftelijke waarschuwing en nog een keer komt er een sluiting. 

00:38:07 

Voorzitter: Dank, volgens mij zijn hiermee de vragen beantwoord. Dan gaan wij vooraf- De 

heer Sijbolts. 

00:38:11 
De Heer Sijbolts: Voorzitter, volgens mij vroeg de heer Dijk nog een mening van de andere 

fracties en als u mij toestaat, zou ik- 

00:38:18 

Voorzitter: Nee, maar dat staat niet in het politieke vragenuur wat mij betreft op de ladder. 

Ik wil graag voordat ik moet escaleren, zeg maar, wil ik graag de vergaderorde weer terug. 

We gaan eerst even naar een mededeling van wethouder De Rook, waarna mevrouw Diks 

ook binnen kan komen om de beantwoording van vraag nummer drie voor haar rekening te 

nemen. Wethouder de Rook. 

00:38:45 
Wethouder De Rook: Voorzitter, dank u wel. Ik wil de raad graag even meenemen in de 

situatie rond het Sontplein. We hebben het eerder er over gehad dat daar een aantal 

juridische procedures zijn aangespannen. Die gaan eigenlijk kort en goed over het 

gemeentelijke beleid dat wij daar voeren om onze binnenstad te beschermen. Er zijn eisen 

ten aanzien branchering en er zijn eisen ten aanzien van de winkelgrootte. Die zijn 

aangevochten door een ontwikkelaar daar. Daarachter zit nog een hele discussie over hoe 

we überhaupt samen aan de slag gaan op het Sontplein. Ik wil u echter even meenemen in 

de gerechtelijke uitspraak die onlangs daarover heeft plaatsgevonden. De rechtbank in 

Noord-Nederland heeft in een zitting beoordeeld dat de regels die de gemeente hanteert 

ten aanzien van het Sontplein rechtmatig zijn, dus dat is in die zin een steun in de rug voor 

het gemeentelijke beleid. Wij hopen dat dit er ook toe kan leiden dat de discussie die met 

een aantal ontwikkelaars op het Sontplein plaatsvindt, nu in een andere fase kan komen en 

dat we erin kunnen gaan slagen om constructief tot afspraken te kunnen komen. Dat is een 

hoop die het college heeft, want strikt formeel is er natuurlijk ook na deze uitspraak weer 

beroep mogelijk. Dat moet binnen zes weken worden gedaan, dus het kan zijn dat deze 

juridische procedures nog verder wordt verlengd. Volgens mij is dit echter in die zin een 

duidelijke uitspraak van de rechtbank en we hopen dat het ons in staat stelt om tot 

afspraken te kunnen komen om de ontwikkeling van het Sontplein weer te kunnen 

voortzetten. We blijven u ervan op de hoogte houden en als er nieuwe ontwikkelingen zijn 

dan zullen we die opnieuw aan uw raad melden. 

00:40:17 
Voorzitter: Dank u, wethouder De Rook. Mevrouw Jacobs heeft er nog een vraag over. 



00:40:20 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, wethouder. Volgens mij hoeft u die zes weken niet in spanning 

af te wachten, want volgens mij hebben we via de media al begrepen dat er beroep wordt 

aangetekend. We wachten natuurlijk altijd in spanning af, maar ik had nog even een vraag 

over de verdere plannen rondom het Sontplein. U zegt, daar zijn we mee bezig en dat lijkt 

me fantastisch. Kunt u al iets meer een tipje van de sluier lichten in het tijdpad, wat u voor 

ogen hebt? Wanneer u ons daar meer over kan vertellen? 

00:40:45 
Wethouder De Rook: Ja voorzitter, er zijn natuurlijk een aantal dingen wat in beweging en 

daarnaast zijn we natuurlijk ook nog in afwachting van de updates van de Detailhandelsvisie. 

Die zou er nu al liggen, maar die is natuurlijk door begrijpelijke omstandigheden en de 

situatie, zeker in die sector, door corona iets vertraagd. Ik denk dus een terechte vraag van 

de VVD om zich af te vragen, hoe nu verder? Ik denk wel dat het eerlijk is om daarbij te 

zeggen dat dat niet alleen aan de gemeente ligt. Ook als u zegt, ik had dat nog niet gelezen 

in de media, er is alweer een nieuwe juridische procedure aangespannen, dan zijn de 

voortekenen dat dit tot een herstel van verhoudingen gaat leiden niet goed. Dus ja, wij 

zullen dit moeten bekijken en moeten bespreken met de ontwikkelaars daar om te kijken of 

deze uitspraak tot een nieuw hoofdstuk kan leiden, waarin we wel tot goede afspraken 

komen. Maar goed, als de berichten zo zijn als mevrouw Jacobs die schetst, dan is mijn hoop 

daarop niet groot. Wat ik wil doen is dus aanbieden om u op de hoogte te houden. 

Misschien is het echter wel een goed voorstel en dat gaat misschien iets verder dan alleen 

het Sontplein, dat we natuurlijk wel de raad nog even een keer meenemen in wat we doen 

in de tussentijd, dit gegeven het vertragen van de Horecavisie en gegeven het vertragen van 

de Detailhandelsvisie. Ik stel voor dat we daar dus een brief voor maken en dat we proberen 

om die, wat mij betreft even kijken of dat lukt in oktober of in november, aan de raad te 

kunnen aanbieden, zodat deze hier ook besproken kan gaan worden. 

00:42:05 
Voorzitter: Staat genoteerd. Wethouder De Rook, dank daarvoor. Dan gaan wij naar 

GroenLinks. Er zijn vragen gesteld door de heer Nieuwenhuijsen over jongeren in de 

bijstand. Gaat uw gang. 

00:42:17 
De Heer Nieuwenhuijsen: Ja, dank u voorzitter, dat klopt inderdaad. We hebben het al even 

over de studenten gehad en dat het voor hen natuurlijk ook zeker niet makkelijk is in deze 

tijd. Dat geldt voor heel veel mensen, maar ook zeker voor jongeren en mensen van onder 

de 27 jaar waarbij de werkloosheid behoorlijk is toegenomen. Vorige week is er in de Kamer 

door de landelijke fractie van GroenLinks een motie aangenomen, die heeft bepleit dat 

jongeren niet langer zouden moeten wachten, de zogeheten zoektijd of wachttijd die je hebt 

voordat je een uitkering kunt ontvangen. Vaak zijn het ook jongeren met flexcontracten die 

geen WW kunnen krijgen en dus al snel bij de gemeente aankomen. De vragen zijn volgens 

mij wel duidelijk, dus die zal ik omwille van de tijd kort houden of de inleiding, maar een 

belangrijke kwestie is dus: wanneer verwacht het college dat zo'n motie hier belandt, of 

eigenlijk de uitvoering daarvan? Of wat verwacht ze van die uitvoering ervan? Ik bedoel, hoe 

het kabinet het zal duiden en vooral ook, is het college bereid om zelf al voortvarend te werk 

te gaan met-? 



00:43:11 

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Dijk of een interruptie. 

00:43:14 
De Heer Dijk: Ja, voorzitter, in april 2020 had de SP precies dezelfde vragen. Toen hadden we 

het even uitgezocht en was de instroom in maart 2020 een verdubbeling van het aantal van 

maart 2019. Toen waren er 280 mensen die extra instroomden in de bijstand, waarvan 

ongeveer de helft jongeren waren. Toen kregen wij een antwoord dat er toch vooral 

maatwerk werd geleverd en dat er werd gekeken hoe en wat wanneer mogelijk was. Bent u 

niet gewoon van mening, gezien dit ook een motie is en gezien uw wethouder hier zit en 

gezien u de grootste partij bent en u steun kan krijgen van mij en volgens mij ook van de 

Partij van de Arbeid die het punt ook al eerder heeft aangekaart, dat we die zoektijd gewoon 

moeten schrappen? 

00:43:53 
De Heer Dijk: De heer Nieuwenhuijsen. 

00:43:55 
De Heer Nieuwenhuijsen: Ja, dank voorzitter. Als inderdaad blijkt dat jongeren anders met de 

rug tegen de muur staan en er niks kan, dan moet die zoektijd gewoon geschrapt worden 

wat ons betreft. Dan moet daar gewoon bekeken worden wat er mogelijk is, dus ik ben 

benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. 

00:44:08 
Voorzitter: Ik geef het woord aan wethouder Diks. 

00:44:09 
Wethouder Diks: Dank u wel, voorzitter. Eerst even reagerend op wanneer wordt die motie 

uitgevoerd die in de Kamer is aangenomen. Ja, dat is voor ons natuurlijk heel erg lastig. We 

kunnen een hoop dingen proberen en we proberen natuurlijk ook echt aandacht te vragen 

voor het nut van het uitvoeren van deze motie, maar we kunnen natuurlijk niet het 

ministerie aansturen, dat begrijpt u. Het is wel helder dat de boodschap in de Kamer ook 

breed wordt gedeeld. Dat het van belang is dat jongeren zo snel mogelijk geholpen worden, 

ondersteund worden, eventueel met een baan, maar in ieder geval als dat niet mogelijk is 

met bijstand. Dat houden we natuurlijk volop in de gaten, maar in die zin zijn onze 

mogelijkheden daar beperkt. We kunnen hooguit aandacht hiervoor vragen en aangeven dat 

het ontzettend belangrijk is dat jongeren zo snel mogelijk worden geholpen. Misschien nog 

even een antwoord op de tweede vraag, van hoeveel jongeren zijn er ingestroomd? Wat we 

zagen in de lijsten, is dat bij de start van de intelligente lockdown er meteen een 

verdubbeling ontstond. De heer Dijk gaf dat net al aan. Een verdubbeling ontstond en wat 

we ook zagen, was dat gaandeweg de lockdown en dan heb ik het over na een week of vijf/ 

zes, ook die aantallen echt serieus weer naar beneden gingen. We kunnen ook constateren 

dat eigenlijk zo rond de zomer, dus op het moment dat het min of meer weer open ging, de 

aantallen tot eigenlijk de dag van, ik zou zeggen gisteren, want toen waren er natuurlijk 

weer nieuwe maatregelen, eigenlijk heel vergelijkbaar waren met de aantallen van voor 

corona. We zien dus echt dat het aanscherpen van maatregelen serieuze effecten heeft op 

de inkomenspositie van jongeren. Dat is in ieder geval het eerste wat we kunnen 

constateren. In die zin is het ook helder dat de vraag of ik zou zeggen haast zeggen, 



misschien de noodkreet wel, ik wil het in die zin niet overdrijven, maar zo vat ik wel de 

opmerking van de heer Dijk een beetje op over moeten we niet die vier weken zoektijd 

schrappen of moeten we daar geen invulling aan geven, dat doen we ook niet. Sinds de start 

van corona is het standpunt dat wij jongeren zo snel mogelijk willen helpen. Dat wil dus 

zeggen dat we niet met elkaar, als mensen een melding doen en een aanvraag, gaan zitten 

wachten tot die vier weken voorbij zijn om daarna te constateren dat iemand in die 

tussentijd geen werk heeft gevonden of geen studie heeft kunnen oppakken. Wat we echter 

wel graag willen is meedenken met de jongeren, dus met hem of haar meedenken of het 

mogelijk is om door middel van het volgen van een korte training of wat dan ook, toch snel 

sneller dan normaal aan een baan gekomen kan worden. We willen dus niet meteen mensen 

eigenlijk in die zin de bijstand induwen als dat niet nodig is, maar ze wel stimuleren om zo 

snel als mogelijk weer aan het werk te komen. Mocht dat niet zo goed lukken en dat 

monitoren wij zelf intern ook, hebben mensen direct recht op bijstand, ook als die vier 

weken nog niet om zijn. 

00:47:01 
Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Dijk. 

00:47:02 
De Heer Dijk: Ja, voorzitter inderdaad in april stelden wij die vraag ook, omdat je toen zag 

dat mensen in één keer hun inkomen verloren zagen en daar ook nul kans toe hadden om 

dat ook maar een week voor te bereiden. Toen sloeg de SP daarop aan, omdat wij berichten 

kregen van jongeren die toch de mail teruggekregen met: "Weet dat er een wacht- en zoek 

periode is van 4 weken". Wij hebben even de proef op de som genomen en dat gebeurt nog 

steeds, dus ik zou graag deze wethouder willen vragen om daar mee op te houden. Om in 

het eerste contact wat terugkomt naar degene die de bijstand aanvraagt die zin te 

schrappen en op te schrijven dat mensen direct recht hebben op bijstand en niet 4 weken 

hoeven te wachten of te zoeken en dat de gemeente wél aan de slag gaat met het helpen 

van jongeren die in de bijstand komen om zo snel mogelijk weer aan werk te komen. Want 

dat wil volgens mij iedereen, ook degene die bijstand aanvraagt. 

00:47:54 
Voorzitter: Mevrouw Diks voor een reactie. 

00:47:56 
Wethouder Diks: Dank u wel, het is goed dat u het zegt, want dit is echt niet de bedoeling. 

Het is van niemand intern bij de organisatie de bedoeling dat naar jongeren, ik heb net 

uitgelegd hoe het in elkaar steekt, dergelijke mails worden verstuurd, waarin mensen nog op 

de vier weken worden gewezen. Ik heb u net uitgelegd dat we dus niet het pad op willen dat 

we meteen tegen jongeren zeggen: "U hoeft helemaal niets meer te doen, we vragen niks 

van u, we denken helemaal niet met u mee en u gaat meteen de bijstand in", maar we willen 

hen wel zo snel mogelijk helpen. Goed dus dat u dit aangeeft, want ik denk dat intern een 

paar mensen daar wel van zullen schrikken. 

00:48:31 
Voorzitter: Dank u wel, wethouder Diks. Dan gaan wij door naar de vragen van de Partij voor 

de Dieren, die vindt u onder het kopje twee zijn en dat zijn vragen over het lage waterpeil 



van het Sterrebos. Dat zijn eigenlijk vragen voor de portefeuille van wethouder Chakor, maar 

die zullen worden beantwoord door wethouder Van der Schaaf. Mevrouw De Wrede. 

00:48:54 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter. Ja, het staat daar al een tijdje heel erg laag. Dat 

kun je zien aan de grote vijver, waarvan het beheer bij de gemeente Groningen ligt en niet 

bij het waterschap. In die vijver wonen veel vissen, met name grote exemplaren brasem en 

behoorlijk wat forum en het lage waterpeil kan volgens sommigen verstrekkende gevolgen 

hebben wanneer de winter straks invalt. De diepte onder het ijs moet minstens 1 meter 20 

zijn. Pardon? 

00:49:19 
Voorzitter: Graag naar de vragen. 

00:49:19 
Mevrouw De Wrede: Voorzitter, ik wil even opmerken dat ik het idee heb dat de andere 

leden van deze bijeenkomst daarnet veel meer tijd hebben ingenomen met hun inleiding 

dan dat ik op dit moment doe. 

00:49:35 
Voorzitter: Maar u ... Kijk, u mag best een inleiding geven, maar u geeft de inleiding die wij 

op papier hebben staan. 

00:49:39 

Mevrouw De Wrede: Oké, ik zal- 

00:49:40 

Voorzitter: Die aan onze agenda van vandaag hangt, dus vandaar dat ik even reageer. 

00:49:45 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter. Ik was toch bang dat het onderwerp 

dierenwelzijn in deze raad een uitermate geringe rol speelde, maar ik zal dan verder gaan 

met de vragen. Bent u bekend, college, met de zeer lage waterstand in het Sterrebos? Wat is 

volgens u de reden voor het lage waterpeil? Heeft het iets te maken met de werkzaamheden 

aan de Ringweg? Vindt u het huidige waterpeil acceptabel? Op welke wijze gaat u schade 

aan bomen, vissen en andere levensvormen in het Sterrebos voorkomen? De laatste vraag 

is: verwacht u dat de grondwaterstand zich automatisch zal herstellen in het Sterrebos of 

gaat u bijpompen? Dank u wel. 

00:50:34 
Voorzitter: Dank u wel, mevrouw de Wrede. Wethouder Van der Schaaf heeft het woord. 

00:50:37 

Wethouder Van der Schaaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn inderdaad bekend met de 

situatie in het Sterrebos, met het waterpeil daar. De lage grondwaterstanden op dit moment 

in het Sterrebos zijn het gevolg van een natuurlijk proces en dat is eigenlijk al in jaren 

ontstaan in het Sterrebos. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat Sterrebos ligt op de 

uitloper van de Hondsrug en die is veel hoger gelegen dan het omliggende gebied, zowel in 

oostelijke als in westelijke richting. Dat betekent dat op het moment dat het droog is, het 

waterpeil daar flink zakt en in natte periodes het waterpeil weer gaat stijgen. Daarbij komt 

ook nog dat in het groeiseizoen ook bomen nog weer water aan de grond onttrekken. Dat 



komt dus door een natuurlijk proces, want er is gewoon per definitie omdat het het hoogst 

gelegen stukje is, in dat gebied geen aanvoer van water uit andere omliggende gebieden en 

het gaat het juist andersom. Het is dus nadrukkelijk niet aan de orde dat het huidige lage 

waterpeil wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Ringweg. Dat hebben we 

namelijk ook uitvoerig onderzocht van tevoren met praktijkproeven allemaal voordat de 

werkzaamheden aan de Ringweg zijn begonnen. Dat betekent dus eigenlijk dat de fluctuaties 

in het grondwaterpeil geheel verklaarbaar zijn voor regenwater. We blijven voor alle 

duidelijkheid wel de werkzaamheden van de Ringweg monitoren en als het wel gevolgen 

heeft, zullen we ook actie ondernemen. Vraag is ook van u, wat vindt u nou van het huidige 

waterpeil, is het acceptabel en hoe voorkomt u dat er dan uiteindelijk schade kan ontstaan 

aan bomen, vissen of andere levensvormen in het Sterrebos? Wat ik al zei, het 

grondwaterpeil daalt en dat betekent dus ook zichtbaar een lager waterpeil in de vijvers en 

dat zien we eigenlijk sinds we dit structureel monitoren. Sinds 2008 zien we dit al, elk jaar 

weer het geval en we gaan er dus ook eigenlijk vanuit dat dit zich ook weer gaat herstellen. 

Zeker nu het weer wat vaker regent. We zien ook dat de aanwezige flora en fauna in principe 

op die fluctuerende waterstand is ingesteld. Dus op uw vraag, verwacht u dat het vanzelf 

weer goed zal komen? Nou, als het gaat regenen zoals ze verwachten en het nu ook weer 

doet: ja. Dat hebben we de afgelopen seizoenen altijd gezien en dan zal in de loop van de 

herfst het waterpeil zich weer herstellen. Wanneer we juist in de zomer zouden gaan 

bijpompen bijvoorbeeld, zou dat zelfs een onnatuurlijk effect kunnen gaan hebben, omdat 

het dan eigenlijk hoger zou liggen dan anders. Bovendien zal het effect uiteindelijk niet heel 

groot zijn, omdat het vijverpeil dan weer uitzakt, omdat bijpompen geen effect heeft op het 

niveau van het grondwater. Op uw vraag dus of wij, in de huidige situatie die wij goed in de 

gaten houden, reden zien om in te grijpen: nee. 

00:53:18 
Voorzitter: Dank u wel, wethouder Van der Schaaf. Daarmee zijn denk ik de vragen van 

mevrouw De Wrede beantwoord. Dan gaan wij door naar de vragen onder kopje 4. Dat zijn 

vragen van 100% Groningen over te hoge huren. Mevrouw Menger. 

00:53:32 
Mevrouw Menger: Ja, dank u wel, voorzitter. Groningen is één van de grootste 

studentensteden en studenten willen hier graag studeren. Wat we tegelijkertijd kunnen 

constateren is, helemaal in deze tijd, dat studenten het heel zwaar hebben met name qua 

huisvesting. Er is vorige week een onderzoek geweest vanuit de LSVB en daar hebben we 

vragen over of met betrekking tot het onderzoek hebben we vragen. Is het college bekend 

met het onderzoek en deelt ze de zorgen met betrekking tot de hoge huurprijzen van 

studentenkamers hier in Groningen? Kan het college ook aangeven met welke instrumenten 

wij eventueel verhuurders kunnen stimuleren om dat op een andere manier in te gaan 

vullen? Is het college in gesprek met verhuurders over dit soort zaken? Wat ook gebleken is, 

is dat er een meldpunt is en dat dat heel slecht gevonden wordt door studenten, met name 

door internationale studenten. Is het college bereid daar wat aan te doen? Mijn fractie 100% 

Groningen gelooft heel erg in goed verhuurders schap en het stimuleren daarvan. Is het 

college het hiermee eens en welke mogelijkheden ziet het college om dit te bevorderen? 

Dank u wel. 



00:54:40 

Voorzitter: U hebt een vraag van de heer Duit. Of een opmerking. 

00:54:43 
De Heer Duit: Dank u wel, voorzitter. Ja, is mevrouw Menger ervan op de hoogte dat wij op 

dit moment druk bezig zijn met bijvoorbeeld het uitbreiden van het Steunpunt Huren en 

daar een groots steunpunt van willen maken? Dat zijn dingen die echt al jaren hier in de raad 

besproken worden. 

00:54:59 
Voorzitter: Mevrouw Menger. 

00:54:59 
Mevrouw Menger: Ja, u geeft aan dat dat al jarenlang besproken wordt en dat dat steunpunt 

groot moet worden, maar blijkbaar is dat er dus gewoon op dit moment nog niet. Studenten 

lopen gewoon tegen heel veel zaken aan. Wij vinden het heel belangrijk dat studenten 

worden geholpen daarin en dat wij als gemeente daar absoluut een verantwoordelijkheid in 

moeten nemen. 

00:55:22 

Voorzitter: We gaan naar wethouder Van der Schaaf voor beantwoording. 

00:55:23 
Wethouder Van der Schaaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Om met het laatste te beginnen, ik 

denk dat het voor de hele gemeenteraad en het college geldt dat wij vinden dat wij 

natuurlijk een verantwoordelijkheid hebben in het helpen van studenten om te zorgen dat 

ze op een goede manier zich kunnen bewegen op onze kamermarkt en woningmarkt en dat 

dat op dit moment absoluut nog onvoldoende is. Dat uit zich onder andere in het onderzoek 

wat wij ook kennen en wat u aanhaalt, namelijk dat structureel te veel studenten in deze 

stad te veel betalen voor vaak slechte kamers. Dat is een zorg die we al jaren hebben, die 

eigenlijk al zo oud is, denk ik, zolang wij studentenhuisvesting in onze stad hebben en het 

lukt eigenlijk nog steeds niet om dat probleem helemaal uit te bannen. Ik constateer echter 

wel dat wij de afgelopen jaren een aantal goede stappen hebben gezet en dat doen we aan 

de hand van drie lijnen. Ene kant willen wij het aanbod verruimen. Tweede is dat wij de 

positie van studenten willen versterken in hun machtspositie als het ware richting 

verhuurders. Ten derde ook als het moet, een sluitstuk door middel van handhaving. Dus op 

uw vraag, bent u bekend met het onderzoek: ja en wij delen ook uw zorgen. Ik heb net al 

aangegeven met welke instrumenten wij proberen verhuurders te stimuleren het 

puntensysteem aan te nemen, waar u naar vraagt, maar eigenlijk zou het natuurlijk niet 

moeten, want het puntensysteem is gewoon een wettelijke basis. Verhuurders horen zich 

daar gewoon aan te houden, punt. Het is ook zo dat huurders op het moment dat ze het 

idee hebben dat niet gebeurt, ze natuurlijk naar de huurcommissie kunnen stappen. We zien 

echter in de praktijk dat op veel te grote schaal er inderdaad geen goed gebruik van wordt 

gemaakt of misbruik van wordt gemaakt. Nou, in die drie lijnen die ik net schetste proberen 

we daar wat aan te doen. Daarbij komt dat wij inderdaad, de heer Duit gaf dat denk ik al 

terecht aan, dat wij met name op het vlak van hoe kunnen wij de positie van studenten of 

huurders in die positie versterken, al een aantal stappen hebben gezet. We stimuleren 

natuurlijk samen met de GSB ook het meldpunt, het ooit door uw raad ingestelde meldpunt 



voor slecht verhuurders schap. We hebben het huurteam van de GSB wat we ondersteunen 

en we hebben ook het Steunpunt Bemiddelingskosten. We hebben ook inderdaad gemerkt 

dat een deel van de studenten inderdaad deze punten nog slecht weet te vinden, dus we 

gaan daar ook actie op zetten om samen met de betrokken studentenorganisaties dat weer 

beter onder het voetlicht te brengen. Ook het Steunpunt Huren zal daarin een hele 

belangrijke rol spelen, omdat juist dat Steunpunt Huren die taak heeft om de norm te stellen 

voorgoed verhuurders schap en ook huurders, waaronder ook studenten, te helpen in het 

eventueel ondersteunen van zaken tegen een verhuurder. 

00:58:05 
Voorzitter: De heer Duit. 

00:58:05 
De Heer Duit: Ja, dank u wel voorzitter. Ik was ook benieuwd of de wethouder in dat geval, 

want mevrouw Menger heeft zeker gelijk dat hier wat aan moet gebeuren en ook op korte 

termijn. Kunt u een tijdpad schetsen waarin wij meer kunnen verwachten over het 

Steunpunt Huren, waarin wij bijvoorbeeld een brief kunt verwachten of iets dergelijks? 

00:58:20 

Wethouder Van der Schaaf: Nou, we hebben natuurlijk in de Woonvisie al aangegeven dat 

we eigenlijk defacto hebben besloten dat te gaan doen, dus die brief ... Ik zou eigenlijk u een 

brief willen sturen als het steunpunt operationeel is en ik gaat ervan uit dat we dat of aan 

het eind van dit jaar of begin volgend jaar helemaal operationeel hebben. Dan krijgt u ook 

een brief hoe we dat gaan doen. Dat besluit hebben we defacto met de Woonvisie natuurlijk 

al genomen, ga ik maar even vanuit, maar dat zult u niet bestrijden, denk ik. Dan uw vraag, 

bent u in gesprek met verhuurders over dit soort zaken? Ja, niet specifiek met alle 

verhuurders, dat is ook ingewikkeld hè, want er zijn nogal wat verschillende 

kamerverhuurders in de stad. Wat we wel doen en daar zien we ook een rol voor een aantal 

belangenorganisaties, bijvoorbeeld een organisatie als Vastgoedbelang, dat zij een rol 

kunnen spelen om hun achterban te wijzen op het belang van goed verhuurders schap. Waar 

ik wel wil benadrukken dat het grootste deel van onze verhuurders in de stad dat ook wel 

doet, maar er zijn een aantal, soms ook wel grotere, die het duidelijk minder goed doen. Het 

sluitstuk wat we daarbij hebben, is uiteraard de verhuurdersvergunning en de sancties die 

we in kader daarvan kunnen opleggen. We zien al dat dat voor een deel een sterk 

preventieve werking heeft en we bereiden ook een aantal zaken voor, waarin we met deze 

verhuurdersvergunning in de hand gaan handhaven. 

00:59:45 

Voorzitter: Dank u wel, wethouder Van der Schaaf. Daarmee zijn de vragen beantwoord, 

denk ik. Dan gaan we naar D66, mevrouw Van Doesen u heeft vragen gesteld. Gaat uw gang. 

01:00:10 
Mevrouw Van Doesen: Dank u wel, voorzitter, Ja, voorzitter, als je het hebt over de 

toeslagenaffaire bij de Belastingdienst als het gaat om de kinderopvang, dan heeft iedereen 

daar ook eigenlijk wel beelden bij hoe verschrikkelijk het is als mensen zo worden weggezet 

door een instelling. Nu blijkt ook nog dat na erkenning de ouders ook heel lang moeten 

wachten, voordat zij hun recht kunnen krijgen. Ondertussen zitten mensen echter wel in de 

diepe ellende, zowel financieel als psychisch. Ik vroeg me eigenlijk af, of wij daar als 



gemeente geen verantwoordelijkheid hebben. Er zijn al een aantal gemeenten die dat op 

zich nemen en het blijkt nu ook dat de VNG daar over met de Belastingdiensten tot een 

akkoord is gekomen. Is onze gemeente daar ook verder bij betrokken? Is dit college daar ook 

bij betrokken? Heeft het college misschien zelfs al wel contact met de gedupeerden in onze 

gemeente? Ik denk namelijk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat deze mensen 

geholpen worden. Zeker in een stad waar je armoedebestrijding zo hoog in je vaandel hebt 

staan, zouden we deze mensen moeten kunnen helpen. 

01:01:38 
Voorzitter: Voor beantwoording van de vragen gaan we naar mevrouw Bloemhoff. 

01:01:41 
Wethouder Bloemhoff: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het college is betrokken bij dit dossier. 

Het gaat natuurlijk inderdaad over onze inwoners en dat wij naast onze inwoners willen 

staan en natuurlijk ook willen ondersteunen. Alleen hebben we ook wel gemerkt dat wij ook 

wel eens in de onderhandelingen binnen de VNG wat last hadden van de Belastingdienst en 

de opstelling van de Belastingdienst. Volgens mij is dat ook, ik meen vorige week, namens de 

VNG door Peter Heijkoop naar voren gebracht dat dat niet een makkelijk proces was. 

Inmiddels is er inderdaad een akkoord bereikt tussen de staatssecretaris en de VNG over 

onze rol in deze affaire. Het was voor ons best wel even een worsteling. We willen heel 

graag naast onze inwoners staan, maar dan moet ons wel de kans geboden worden om een 

rol te pakken en dan moeten we daar natuurlijk ook wel compensatie voor krijgen. Er is 

inmiddels dus een akkoord gesloten tussen de VNG en de staatssecretaris en het is 

inderdaad ook uitgebreid aan bod gekomen in de commissie PSI van de VNG, waar ik ook in 

zit. Heeft het college zicht op hoeveel inwoners van de gemeente hier de dupe van worden? 

Nee, dat hebben we nog niet en dat was ook een beetje het probleem in de gesprekken met 

de Belastingdienst. In eerste instantie werd gesproken dat het om ongeveer 350 Groningers 

gaat die zich bij de Belastingdienst hadden gemeld. We hebben nu eindelijk afgesproken dat 

de gemeente dan een overzicht zou kunnen krijgen met het exacte aantal gemelde ouders, 

dus tot vorige week moesten wij het doen met schattingen en konden we ook niet weten 

man en paard, zeg maar. Heeft het college al contact? Nee, we hebben dus nog geen contact 

met deze ouders, maar dit contact zal volgens de gemaakte afspraken in dat akkoord via de 

Belastingdienst tot stand kunnen worden gebracht. Wat van belang is, D66 heeft ook nog 

eerder een vraag ingediend over de privacy, dat was een issue met de Belastingdienst. Zoals 

ik zeg, we moeten weten over wie we het hebben, willen we mensen kunnen ondersteunen. 

De afspraak is nu gemaakt dat de Belastingdienst alleen getroffen ouders naar de gemeente 

zal doorverwijzen, wanneer de ouders hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. 

Contacten gaan dan ook lopen via de zaakbehandelaar van de Belastingdienst en de 

contactpersoon binnen de gemeente. Dus ik zeg maar, het gaat om 350 mensen, maar als de 

Belastingdienst maar toestemming krijgt, bij wijze van spreken, van 50, dan zullen maar 50 

mensen zich melden. Wat ook nog van belang is, is dat er 11 miljoen beschikbaar is om dit 

uit te gaan voeren, maar dat er nog wel een onafhankelijk bureau gaat kijken naar de exacte 

kosten die gemeenten krijgen om mensen te kunnen ondersteunen. Dat doen we graag, 

maar we moeten weten wie het is en we moeten in contact worden gebracht met de 

mensen die het betreft. 



01:04:28 

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen. 

01:04:28 
Mevrouw Van Doesen: Dat onderzoek van dat bureau, kan dat nog vertraging opleveren? 

Dat is één vraag en een andere vraag is eigenlijk: als wij niet genoeg compensatie krijgen, 

betekent dat dan dat onze bereidheid om gedupeerden te ondersteunen ook afneemt? 

01:04:45 
Voorzitter: Wethouder Bloemhoff. 

01:04:45 
Wethouder Bloemhoff: Voorzitter, wij zijn natuurlijk altijd bereid om mensen te helpen, 

maar we willen wel graag met de Belastingdienst heldere afspraken. Gelet op hoe de 

Belastingdienst tot nu toe de dossiers heeft getrokken ... Er is nu een afspraak, we gaan voor 

onze mensen staan. Dat willen we ook graag, maar we zijn daar wel, omdat alles via de 

Belastingdienst loopt, zeker nog afhankelijk van de uitvoering door de Belastingdienst. 

01:05:11 

Voorzitter: Hartelijk dank en ik dank u ook allen hartelijk voor uw aanwezigheid hier bij dit 

politiek vragenuur. We zijn aan het einde gekomen van het vragenuur. Ik verzoek de 

fractievoorzitters hier aanwezig nog even te blijven zitten en rest mij de anderen een fijne 

dag toe te wensen. 

 


