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1. Opening en mededelingen  
00:09:55 

Voorzitter: Ik ga beginnen met het afroepen van de namen. We weten dat Mirjam Wijnja 

vanavond niet aanwezig is. Volgens mij is iedereen verder aanwezig. Telt op tot 

vierenveertig leden. U kent de procedure. Verzoek is om even het beeld in te schakelen en 

ook aan te geven dat u er bent. Dan kunnen we beginnen met de vergadering. Voor de 

kijkers thuis, dit is een digitale vergadering. Een voortzetting van de discussie die vanmiddag 

heeft plaatsgevonden, onder leiding van de heer Benjamins. En wij gaan nu in feite alleen 

maar de besluiten nemen en misschien nog af en toe een stemverklaring. Maar vanmiddag is 

er ook al heel veel gewisseld. Het is ook een bijzondere vergadering, omdat we afscheid 

nemen van Marten Duit, als raadslid van Student en Stad. En zijn opvolger Steven Bosch 

installeren. Om die reden kijkt de hele familie Bosch mee met deze uitzending. Dus we gaan 

straks allemaal zwaaien naar vader en moeder. Dat was allemaal om wat tijd te rekken zodat 

iedereen kon inschakelen. Jasper Been, is die aanwezig? 

00:13:03 

De heer Been: Ja, aanwezig. 

00:13:06 
Voorzitter: Danny Leemhuis. 

00:13:08 
De heer Leemhuis: Aanwezig. 

00:13:12 
Voorzitter: Ceciel Nieuwenhout. 

00:13:14 
Mevrouw Nieuwenhout: Aanwezig. 
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00:13:17 

Voorzitter: Nick Nieuwenhuijsen. 

00:13:19 
De heer Nieuwenhuijsen: Present. 

00:13:23 
Voorzitter: Lieke Schoutens. 

00:13:25 
Mevrouw Schoutens: Ja, aanwezig. 

00:13:29 
Voorzitter: Jan Visser heb ik al gezien. 

00:13:31 
De heer Visser: Aanwezig. 

00:13:34 

Voorzitter: Hans Sietsma heb ik al gezien. 

00:13:37 
De heer Sietsma: Ik ben er. 

00:13:40 
Voorzitter: Femke Folkerts gezien. 

00:13:49 
Mevrouw Folkerts: Ja, Voorzitter aanwezig. 

00:13:53 

Voorzitter: Martijn van der Glas heb ik al gezien. 

00:13:56 

De heer Van der Glas: Aanwezig. 

00:13:57 
Voorzitter: Jeffry van Hoorn heb ik nog niet gezien. 

00:14:01 
De heer Van Hoorn: Ik ben wel aanwezig Voorzitter. 

00:14:06 
Voorzitter: Dan Julian Bushoff. 

00:14:10 

De heer Bushoff: Ook aanwezig. 

00:14:13 

Voorzitter: Christa Boogaard. 

00:14:15 
Mevrouw Boogaard: Aanwezig. 

00:14:20 
Voorzitter: Jan Pieter Loopstra heb ik al gezien. Rik van Niejenhuis? Nog niet. Els van der 

Weele. 
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00:14:47 

Mevrouw Van der Weele: Aanwezig Voorzitter. 

00:14:51 
Voorzitter: Maarten Van der laan. 

00:14:54 
De heer Van der Laan: Aanwezig Voorzitter. 

00:14:58 
Voorzitter: De heer Benjamins? 

00:15:06 
De heer Benjamins: Ik ben er wel. 

00:15:08 
Voorzitter: Mevrouw Paulusma. 

00:15:09 

Mevrouw Paulusma: Ik ben er. 

00:15:11 
Voorzitter: Hartstikke goed. Koosje van Doesen? Zo nog even proberen. Jim Lo-A-Njoe 

00:15:44 
De heer Lo-A-Njoe: Aanwezig Voorzitter. 

00:15:48 
Voorzitter: Tom Rustebiel? Zo even kijken. Jimmy Dijk? 

00:16:06 

De heer Dijk: Aanwezig. 

00:16:08 

Voorzitter: Tom Rustebiel zie ik nu ook. Lucy Wobma? Lucy zie ik niet. Bob de Greef? 

00:16:32 
De heer De Greef: Ja, ik ben aanwezig. 

00:16:36 
Voorzitter: Wim Koks? 

00:16:38 
De heer Koks: Ja, Voorzitter op mijn zeventigste raadsvergadering. 

00:16:44 

Voorzitter: Daan Brandenbarg. 

00:16:48 

De heer Brandenbarg: Is ook aanwezig op de zeventigste van de heer Koks. 

00:16:56 
Voorzitter: Ietje Jacobs. 

00:17:02 
Mevrouw Jacobs: Voorzitter, ik ben er ook 
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00:17:05 

Voorzitter: Jasper Boter. 

00:17:07 
De heer Boter: Ik ben aanwezig. 

00:17:10 
Voorzitter: Elizabeth Akkerman. 

00:17:13 
Mevrouw Akkerman: Aanwezig. 

00:17:16 
Voorzitter: Simon van der Pol. 

00:17:19 
De heer Van der Pol: Aanwezig. 

00:17:23 

Voorzitter: Gerben Brandsema. 

00:17:32 
De heer Brandsema: Aanwezig. 

00:17:35 
Voorzitter: Tessa Moorlag. 

00:17:38 
Mevrouw Moorlag: Ja aanwezig. 

00:17:39 

Voorzitter: Peter Rebergen had ik gezien. En Kirsten de Wrede had ik gezien. Wesley Pechler. 

00:18:01 

De heer Pechler: In goede gezondheid. 

00:18:04 
Voorzitter: Terence van Zoelen? 

00:18:09 
De heer Van Zoelen: Ja, goedenavond. Aanwezig. 

00:18:13 
Voorzitter: René Bolle. 

00:18:15 

De heer Bolle: Goedenavond, aanwezig. 

00:18:18 

Voorzitter: Herman Pieter Ubbens. 

00:18:30 
De heer Ubbens: Present. 

00:18:33 
Voorzitter: Marjet Woldhuis. 
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00:18:40 

Mevrouw Woldhuis: Aanwezig Voorzitter. 

00:18:44 
Voorzitter: Menger had ik ook gezien. 

00:18:54 
Mevrouw Menger: Aanwezig. 

00:18:57 
Voorzitter: Amrut Sijbolts. 

00:19:02 
De heer Sijbolts: Aanwezig, Voorzitter. 

00:19:08 
Voorzitter: De heer Staijen. 

00:19:11 

De heer Staijen: Aanwezig Voorzitter. 

00:19:12 
Voorzitter: De heer Duit. 

00:19:18 
De heer Duit: Nog wel aanwezig Voorzitter. 

00:19:23 
Voorzitter: Ton van Kesteren. 

00:19:27 

De heer Van Kesteren: Ook aanwezig Voorzitter. 

00:19:32 

Voorzitter: Rik van Niejenhuis. 

00:19:43 
De heer Van Niejenhuis: Ja zeker, Voorzitter. 

00:20:07 
Voorzitter: En Koosje van Doesen. 

00:20:13 
Mevrouw Van Doesen: Ik ben er wel. 

00:20:19 

Voorzitter: Geweldig. En Lucy Wobma nog. Misschien dat jullie haar anders even kunnen 

appen. Hartelijk welkom allemaal. Dit is dus een digitale vergadering en eigenlijk 

besluitvormend. Heel in het bijzonder heet ik Elizabeth Akkerman van harte welkom weer in 

ons midden, verrijkt met hun kleine zoon Felix. Fijn dat je er weer bent. 

1a. Afscheid van de heer M. Duit als raadslid voor Student & 

Stad 
00:21:27 
Voorzitter: Wij nemen afscheid van Marten Duit, zoals gezegd. Dat doen we een beetje 



GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 27 JANUARI 2021 19.00 UUR 

 

7 
 

anders dan gebruikelijk, omdat normaalgesproken natuurlijk iemand hier is, en wij dan ook 

wat kunnen doen. Dat kan nu niet, maar ik kan wel proberen je live toe te spreken. Wij 

zagen vanochtend een mooie foto van jou in de Papiermolen. Ik heb je daar nooit gezien in 

de tijd dat er gewoon gezwommen kon worden, maar kennelijk kon dit ook. Het is natuurlijk 

wel met wat gemengde gevoelens dat we afscheid nemen van zo'n creatief raadslid. En het 

is wel een opgave voor Steven om in zulke grote schoenen te moeten stappen. Des te trotser 

mogen zijn ouders zijn, dat hij toch uitverkozen wordt om straks deel uit maken van onze 

gemeenteraad. Een tussentijds vertrek, dat gebeurt al meer dan een kwart eeuw. Want 

zolang is Student en Stad vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Groningen. Pa gaat nu 

uit de oude doos praten, want ik weet nog dat Marcel Beukeboom destijds in deze raad 

kwam en inderdaad na twee jaar opstapte. Dat is het beleid van de fractie. Het doel is om 

steeds fris te blijven en jong talent weer een kans te geven. En dat lukt ook altijd. Dat 

betekent ook dat we vaak afscheid moeten nemen van jonge, enthousiaste raadsleden die 

bovendien, in jouw geval, altijd zorger dat er veel muziek zit in onze gemeentepolitiek. Bijna 

letterlijk, want jij zette de traditie voort van je voorganger om moties en amendementen die 

je indiende, te voorzien van bijzondere titels. Met regelmatig variatie op een bekend 

Nederlandstalig lied. Wat wel als consequentie had dat menigeen na afloop in de discotheek 

moest duiken om te kijken welk Nederlands liet ze nu weer niet kenden. Zoals bijvoorbeeld: 

'Geef mij nu je angst.' Je hoort dat ik dit lied ken, want ik leg de klemtoon goed. 'Ik geef je er 

een deelscooter voor terug.' Of deze: 'Zondag, zondag we hebben tijd om lekker lang te 

winkelen.' Nu even niet, maar normaalgesproken wel. En bij het diftardebat kwam je, en dat 

moet ook wel heel erg na klokslag twaalf geweest zijn, zoals bekend een tijdstip waarop 

beschaafdde mensen al minstens een uur in hun bed liggen, met deze carnavalskraker als 

amendement: 'Halve zak, zak, zak, maar lekker door.' Dat ging natuurlijk over kleine 

afvaltrommels bij hoogbouw. Hoe zou het ook anders kunnen, met die titel. Originele 

muziektitels van jouw moties en amendementen, en dat luistert de raadsvergaderingen 

zeker op. Garantie voor succes was het natuurlijk niet. Er zijn er veel grote thema's waar we 

jou over hebben gehoord; studentenhuisvesting om de een of andere vage reden, was je 

daar nog altijd mee bezig. En in zekere zin ook nog wel met lachgas. Studentenhuisvesting, 

een thema waar jouw partij sinds de oprichting al heel veel werk van maakt. En je streed 

bijvoorbeeld tegen de ontkamering, weer een nieuwe woord, en voorbehoud van 

studentenhuizen met goedkope studentenkamers. Je hebt ook heel veel successen geboekt. 

Je kreeg de raad onder meer warm voor de professionalisering van de huurteams. Boven 

jouw motie stond: 'Maybe you can hire the A-team.' En dat heeft succes gehad. En vanwege 

jouw inspanningen moeten we als gemeente bij de eerstvolgende 

gemeenteraadsverkiezingen ook een Engelstalige stemwijzer maken, voor de internationals. 

De motie luidde: 'Ik heb je al een tied niet gezien bie de stembus mienjong.' Dat verstaat 

elke Engelstalige natuurlijk onmiddellijk. Ook Japanners stroomden direct naar de 

verkiezingsbussen. Niet altijd met succes. En ook mensen met een Arabische achtergrond 

lukte dat prima. En dat alles dankzij jouw motie. Maar zoals gezegd, niet alles lukte. Student 

en Stad staat voor een bruisende stad, maar zonder het Eurovisiesongfestival. Jouw motie 

'It's a smalltown boy in a big arcade' voor een onderzoek om het songfestival naar 

Groningen te halen, redde het niet. Niet alleen in de raad, maar ook buiten het stadhuis was 

hij actief en betrokken en stimuleerde je ook anderen om actief te worden en was je 

maatschappelijk heel erg betrokken. Zo was je vorig jaar de initiatiefnemer van een petitie 
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tegen, wat jij noemde de bierboetes in het Noorderplantsoen. En wat je er verder ook maar 

van mag vinden, meer dan zesendertighonderd mensen steunden jou. En verder was je ook 

initiatiefnemer voor Student en Stad, om studenten in deze coronatijd te willen helpen en te 

verbinden aan mensen en organisaties die hulp nodig hebben. Je komt uit een politiek nest. 

Daarvan ben je niet het enige raadslid, zoals we weten. Ook een leeftijdsgenoot van jou 

komt uit een politiek nest. Jouw vader was wethouder in Stadskanaal. En toen je hier ging 

studeren, rolde je Student en Stad in. Eerst als fractiemedewerker, toen lijsttrekker, toen 

fractievoorzitter. In een interview, een dag voor de verkiezingen, zei je dat het reëel was om 

een wethouder te leveren. Maar dat is hem tot nu toe niet geworden. Je zei zelf dat je te 

weinig ervaring had om wethouder te worden. Maar wie weet, zou het in de toekomst wel 

kunnen zijn. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Want je staat in de traditie van een lange 

reeks talentvolle raadsleden van de fractie van Student en Stad. Zoals gezegd, ik kwam in 

1994 in de raad van Groningen, gelijktijdig met Marcel Beukeboom. Die was vooral ook heel 

erg lang, en ongelooflijk aardig, zoals jullie allemaal en nog steeds heel erg actief. 

Klimaatgezant voor Nederland, hoe relevant wil je het hebben? En zijn opvolger in de raad, 

Pieter van Woensel werd later wethouder in Den Haag en Leiden. En ook heel veel andere 

raadsleden van Student en Stad zijn later nog heel veel genoemd. Dus wie weet, gelukkig zijn 

we je voorlopig niet echt kwijt. Je hebt actief deelgenomen aan de Commissie werkwijze 

raad. En voor een advies aan deze commissie blijf je beschikbaar. Verder blijven we jou 

voorlopig ook tegenkomen als woordvoerder van je fractie in raadsbijeenkomsten op de 

politieke woensdag. Je hebt al aangegeven dat je het heel druk hebt, maar we rekenen wel 

op je. En als we het toch over tradities hebben, het cadeau voor vertrekkende raadsleden 

sinds enige tijd is dat een beeldje van een paard. Een relatie met de raad is er niet echt, staat 

in mijn spreektekst. Maar dan heeft men toch de Groningse traditie niet helemaal begrepen 

denk ik, want natuurlijk heeft Groningen heel veel met met paarden. Kijk maar naar de 

Martinitoren. We hebben wel wat onderzoek verricht, want niet iedereen weet meer de 

herkomst van het beeldje wat je nu krijgt. Het is een bronzen beeldje van een dansend 

paard, dat op een been een pirouette maakt. De kunstenaar is Harro Nikkels, die in 2013 

overleed. Een ongelooflijk aardige man, bij wie Marcel Beukeboom en ik samen met Anneke 

Walsma hele lange avonden in de Brugstraat destijds gezeten hebben, om iets te regelen 

rondom de tippelzone. Die inmiddels ook alweer weg is natuurlijk. Maar het geeft wel aan 

dat dit een een prachtig geschenk is van de gemeenteraad aan jou. De beeldjes voor de raad 

zijn gegoten door mensen van Atelier Museumtechnische Werken aan de Osloweg. En dat 

atelier ondersteunt graag de mensen die actief willen zijn en willen werken, maar dit door 

mentale of psychische factoren niet zelf voor elkaar krijgen. Haro Nikkels zei over zijn beeld: 

'Het dier dat ik het meest met de stad Groningen associeer, is het paard. Als beeld van een 

springlevende stad, daarom dit dansende, jonge paard.' En ongetwijfeld eigengereid genoeg 

om te zeggen: 'Nou, dat ben ik ook dus het past eigenlijk wel heel goed bij mij.' In de lijn met 

deze traditie krijg jij dat dansend paard. En als het goed is, komt er nog een presentje bij, dat 

inmiddels bij jou thuisbezorgd is. Ik kan het dus niet persoonlijk overhandigen. Het is een 

digitale vergadering, maar we zullen het bij jou brengen. Ik wil je heel erg bedanken voor je 

inzet in onze prachtige stad in de afgelopen twee jaar. Het was ook in onze persoonlijke 

sfeer heel erg genoeglijk om met jou op te kunnen trekken. Ik ben blij dat je blijft. Alle goede 

wensen bij wat je verder gaat doen, voor jou en je partner uiteraard. En bijvoorbeeld in je 

werk als fotograaf hoop ik nog heel veel van je te zien en te horen, en natuurlijk ook in de 
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raad. Ik zou zeggen, je hebt een drukke tijd, zoals je aangaf. Rust lekker uit, maak wel heel 

veel energie weer vrij in de komende tijd, zodat wij nog heel lang van jou kunnen genieten 

rond dat prachtige, dierbare en voor elke Groninger bestemde Noorderplantsoen. Maarten, 

heel erg bedankt voor alles. Amrut wil ook graag paar woorden aan jou richten. 

00:32:47 
De heer Sijbolts: Dank Voorzitter. Edelachtbare heer Duit, beste Marten , aan jou de primeur. 

Niet het eerste raadslid dat stopt, wel het eerste raadslid dat wordt toegesproken door de 

nestor van de raad. Helaas lijken er in maart jou nog een aantal mensen te volgen, maar 

deze nestor doet heel graag een duit in het zakje. Helaas vanuit mijn eigen stulpje, waardoor 

ik geen leuke beelden kan laten zien. De nestor krijgt daar dan niet alleen grijze haren, maar 

ook krullen van. Marten, geen foto's van jou met een gin-tonic. Ik kan me nog goed de chaos 

herinneren in de hal van het gemeentehuis, op de dag van kandidaatstelling. Die chaos 

kenmerkte zich door het feit, dat jullie op het laatste moment bijna letterlijk nog kandidaten 

van straat plukten, die snel moesten worden ingeschreven op de dag van kandidaatstelling. 

Die chaos past wel bij jou, zoals ik van jouw fractie heb begrepen. Zij omschrijven Marten 

Duit in zijn rol als fractievoorzitter in drie woorden: gepassioneerd, humorvol en chaotisch. 

Allereerst, Marten kan zich vastbijten in een onderwerp en daar helemaal in opgaan. 

Genoeg en betaalbare woningen zijn hier een voorbeeld van. En af en toe liepen de 

discussies in zijn fractie dan ook hoog op, niet alleen in zijn fractie natuurlijk, maar ook in de 

gemeenteraad. En daarbij resulteerde het er altijd in, dat volgens Marten met name zijn 

fractie hem niet begreep. Zijn passie resulteert erin dat ook Maarten moeilijk kan kiezen 

tussen stukken waar hij wel en geen tijd in steekt. Dit zorgde aan het begin van de periode 

dat hij het overzicht een beetje kwijt was, en het zwaar had met alle balletjes die hij omhoog 

moest houden. En wij weten niet alleen als fractie, maar ik denk alle raadsleden en 

collegeleden en onze inwoners van de stad, dat Marten zijn humor niet echt altijd grappig 

was, maar wel met volle overtuiging en passie werd gebracht en soms met een ondeugend 

gezicht. Marten , op de een of andere manier vind jij grapjes over vrouwen altijd het meest 

interessant. Dat komt waarschijnlijk voort uit jouw voorliefde voor het andere geslacht. En 

dan die chaos van Marten . De afleiding van een mobiel in de buurt, bracht jou vaak op hele 

andere plekken in jouw gedachten dan bij de vergadering waar jij was. En jouw fractie had 

dan vaak ook het idee dat je meer met Zweedse modellen bezig was, maar volgens Marten 

was het altijd een berichtje 'dat nu toch eventjes moet.' Dat resulteerde er uiteindelijk in, 

dat jij al bijna een half jaar niet meer de fractievergadering voorzat. De student Marten was 

vanaf moment één al ver te zoeken. Allereerst omdat hij lang en breed was afgestudeerd, 

maar ook omdat hij eerder van een gin-tonic of een speciaal biertje wilde genieten. En de 

echte millennial kwam daarentegen veel meer naar boven. Marten bestelt altijd zijn eten, en 

haalt zijn koffie bij iedere tent in Groningen. Wellicht dat je straks, na jouw politieke 

loopbaan, verder gaat als fotograaf van Zweedse modellen. Het is misschien lastig te zien, 

maar ik heb twee voorbeelden van die Zweedse modellen. Ik heb hier de zandbakken en de 

Pax. Zoals de burgemeester al vertelde, Marten, jij komt uit een politiek nest. De politiek en 

het sociale linkse gedachtegoed is jou met de paplepel ingegoten en ingegeven. Geboren in 

Stadskanaal en zoon van een oud PvdA wethouder. De keukengesprekken draaiden altijd om 

de politiek en Marten heeft de gesprekken met linkse gedachtegoed overgenomen. De vraag 

is echter of zijn ouders hem nog graag ontvangen, want het schijnt dat Marten stiekem op 
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GroenLinks heeft gestemd. Dit voorgaande zou allemaal een reden kunnen zijn dat Student 

en Stad niet in het college kwam, alhoewel Marten zijn stellige overtuiging altijd anders was. 

Marten bedrijfde politiek het liefst met een knipoog. Serieus op de inhoud, maar als het 

mogelijk is, doet hij zijn best om het luchtig te maken. En zo begon hij zijn eerste 

woordvoering in het Latijn en sprak zo veel mogelijk in het Engels, om Max Blom en Wim 

Koks uit de tent te lokken. Marten is ontzettend gedreven en bijt zich graag vast in eigenlijk 

alle onderwerpen. Onvoorbereid voor de dag komen bij een raadsvergadering, was bij 

Marten uit den boze. Met een zetel betekende dit, dat hij naast zijn werk als fotograaf, dag 

en nacht bezig was met het lezen van stukken. De stroom van appjes met overdenkingen 

naar de rest van de fractie hield nooit op. Mede doordat zijn zinnen vaak niet langer waren 

dan drie tot vier woorden, omdat Marten behoorlijk snel is afgeleid, kunnen we rustig 

stellen dat Marten verslaafd is aan dopamine die vrijkomt bij een melding van zijn telefoon. 

En de motietitels, dat is een oude traditie van Student en Stad. Helaas Marten, jij was daar 

geen voorloper in, heb ik begrepen. Maar zoals een goede politicus betaamt, deed je toch 

altijd anders voorkomen en leek het alsof het zelf bedacht was. Een absoluut hoogtepunt 

was de motietitel die voorgelezen werd door voormalig burgemeester Den Oudsten: 'Boem, 

boem, boem I want a cheap room.' Successen heeft Marten behaald op het gebied van 

studentenwoningen en het opzetten van het huurteam. De burgemeester noemde het ook 

al. Dat waren voor jou belangrijke onderwerpen. Daar zette jij je met volle passie voor in, en 

daar ben jij nog steeds trots op. Met veel passie zette jij je in voor de studenten in de stad, 

soms dwars tegen alles en iedereen in. Dat tekent jou en hoe jij jouw rol als 

volksvertegenwoordiger uitvoerde. En dan sluit ik geheel in lijn af met twee songtitels: 'Je 

gaat wel weg, maar je verlaat ons niet.' De burgemeester heeft al twee voorbeelden 

genoemd. En Marten: 'Deze gemeenteraad zou je het liefst in een doosje willen doen.' Maar 

een troost, met Steven Bosch is Student en Stad toch in goede handen. Marten, namens de 

hele gemeenteraad, dank voor de samenwerking. 

00:39:32 

Voorzitter: Dank je wel. Dan komen we als vanzelf bij Marten vanzelf terecht. Marten, wil jij 

nog wat zeggen of ben je zo sprakeloos en overmand door emoties, dat het klaar is. 

00:40:01 
De heer Duit: Eigenlijk was ik van plan om een ellenlange speech te gaan houden, om te 

zorgen dat ik eindelijk eens een keer echt invloed had en onze burgervader na de avondklok 

thuis kon krijgen. Ik had een hele mooie speech voorbereid. Maar dat ga ik lekker niet doen. 

Wat kan ik hier verder nog aan toevoegen? Misschien kan ik er vooral aan toevoegen, zoals 

de griffier vanochtend in een mailtje al heel subtiel aangaf: 'Je doet niet meer mee.' Dus ik 

heb vandaag maar even Jan-Jaap van der Wal op de hoogte gebracht met wat er allemaal bij 

de supermarkt klaargezet mag worden. Nee, Voorzitter, ik hoop dat we elkaar vooral snel 

weer op normale wijze kunnen spreken. En ook al duurt dat tot de zomer, dan duurt dat 

maar tot de zomer. Ik wil vooral graag nog tegen die tijd een goede borrel en uiteraard 

inclusief een goed afscheid. Maar we blijven elkaar ongetwijfeld zien. Ik heb van heel veel 

mensen genoten, van Els met de koffie, van grote talenten die we misschien in de Tweede 

Kamer terug gaan zien. Soms nu, soms over een paar jaar nog wel. Ik zie jullie graag allemaal 

weer. Dank jullie wel. 
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00:41:14 

Voorzitter: Dank je wel Marten, en alle goeds voor jou. De cadeaus worden thuisbezorgd.  

1b. Installatie van de heer S.R. Bosch als raadslid voor Student 

& Stad 
00:41:37 

Voorzitter: Dan gaan wij over naar de de commissie voor de geloofsbrieven, naar Tessa 

Moorlag. Om te horen of we Steven Bosch toe kunnen laten als lid van onze raad, Tessa, wat 

zijn de bevindingen? Wat is de stand? 

00:41:57 
Mevrouw Moorlag: Bedankt Voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente 

Groningen, heeft bij de kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn ingezonden door de 

heer S.R. Bosch, wonende te Groningen. Op achttien januari tweeduizendeenentwintig is de 

heer Bosch benoemd tot lid van de gemeenteraad van Groningen. De commissie rapporteert 

de raad dat zij de zojuist genoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft 

bevonden. Gebleken is dat benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad. 

00:42:33 
Voorzitter: Dank je wel. Kijk ik nog even naar Steven of hij echt wil? Ja. Dan kan ik niet zien of 

u allemaal gaat staan, maar ik gaat ervan uit dat dat uit respect voor ons nieuwe raadslid 

gaat gebeuren. En dan ga ik de belofte afnemen. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit 

ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal 

vervullen. Zegt u mij na: 'Dat verklaar en beloof ik.' 

00:44:06 
De heer Bosch: Dat verklaar en beloof ik. 

00:44:09 
Voorzitter: Mag ik u van harte feliciteren namens ons allemaal. Wij gaan eerst nog even 

checken of Lucy Wobma inmiddels in ons midden verkeert. 

00:44:41 
Mevrouw Wobma: Ja, goedenavond Voorzitter, ik ben aanwezig. 

00:44:44 
Voorzitter: Dan zijn we volgens mij nu met vierenveertig, en is iedereen aangemeld, behalve 

Mirjam Wijnja. Dat was bekend. En ik deel natuurlijk ook nog mede dat dit de laatste 

vergadering is van Simon van der Pol, omdat Geeske de Vries binnenkort weer terugkomt in 

de raad. Maar dat is voor een later moment. 

1c. Vaststellen agenda 
00:45:36 

Voorzitter: Ik ga wel vast over naar het vaststellen van de agenda. In het presidium is aan de 
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orde geweest dat de SP en de Stadspartij bepleitten uitstel van behandeling van het 

agendapunt over de programma van Eisen en voorbereidingskrediet inrichtingsplan Grote 

Markt. Dit omdat ik dat graag bij een ander agendapunt later dit jaar nog een keer zou willen 

betrekken. Dat voorstel werd gesteund door de Partij voor de Dieren en de PVV. Maar kon 

verder niet rekenen op een meerderheid in de raad. Dus ik stel u voor om de agenda dan zo 

vast te stellen, onder vermelding van het gegeven dat SP, Stadspartij, Partij voor de Dieren 

en PVV liever het punt programma van Eisen over de Grote Markt op een later tijdstip dit 

jaar in samenhang met een ander punt hadden willen besluiten. Ik kijk even naar de 

woordvoering van de SP en Stadspartij of ik met die samenvatting recht heb gedaan aan hun 

insteek? Akkoord. Dan stel ik voor dat wij de agenda zo vaststellen. En agendapunt zes b: 

vaststelling van het bestemmingsplan Friesestraatweg, dat is een conformstuk geworden 

onder vijf g en daar is uiteindelijk geen motie op ingediend. 

1d. Vaststellen verslag van 16 december 2020 
00:47:42 

Voorzitter: Dan ik ben ik bij vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van zestien 

december 2020. Kan ik dat als hamerstuk vaststellen? Dan is dat zo besloten. 

2a. Herbenoeming lid raad van toezicht openbaar onderwijs 

Groningen januari 2021 (raadsvoorstel 16-12-2020) 
00:48:36 

Voorzitter: Dan ga ik even kijken of Steven is ingelogd. Dan zijn we nu ook echt weer met 

vierenveertigen. Bij de benoemingen wordt voorgesteld om mevrouw Storm te 

herbenoemen als lid van de raad van toezicht voor het Openbaar Onderwijs Groningen. 

Tweede en tevens laatste termijn voor de periode van één januari jongstleden tot één 

januari 2025. Als u daarmee akkoord gaat, en daar leek het op in het presidium, dan kan dit 

bij acclamatie. Ik ga ervan uit dat u geen stemming wenst over dit voorstel. Dat is akkoord. 

3a. De gezinsverzorger (initiatiefvoorstel 100% Groningen, 

GroenLinks, SP, PvdA, 13 november 2020) 
00:48:41 

Voorzitter: Dan zijn we bij agendapunt drie. Dat is in de eerste plaats het initiatiefvoorstel 

'de gezinsverzorger' ingediend door 100% Groningen, GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid. 

Dat is vanmiddag besproken. Ik kijk even naar het beeldscherm of iemand daar nog een 

stemverklaring over wenst af te leggen. Of dat we het voorstel als overgenomen kunnen 

beschouwen. Wenst iemand nog stemverklaring over dit initiatiefvoorstel af te leggen? Dat 

lijkt niet het geval. Mag ik ervan uitgaan dat het voorstel dan is overgenomen door de 

gehele gemeenteraad? Er zit er enige vertraging in het systeem. Dus vandaar dat ik af en toe 

even een pauze laat vallen. Dan neem ik dat zo over. 

3b. Natuurinclusief bouwen (initiatiefvoorstel GroenLinks, Partij 

voor de Dieren, D66, 24 november 2020) 
00:50:04 

Voorzitter: Dan drie b. Dat is natuurinclusief bouwen, ingediend door GroenLinks, Partij voor 
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de Dieren en D66. Ik heb begrepen dat daar een stemverklaring van de SP komt. Ik geef het 

woord aan de Socialistische Partij. 

00:50:26 
De heer Dijk: Dank u wel Voorzitter. Ik heb het hiervoor in de commissie ook al gezegd. 

Anderen zien dit voorstel als een steun in de rug. Wij zien het als overbodig en zullen 

tegenstemmen. 

00:50:41 
Voorzitter: Zijn er nog andere fracties met een stemverklaring? Dat is niet het geval. Met die 

verklaring van de SP en de tegenstem, neem ik aan dat het initiatiefvoorstel is overgenomen.  

4. Ingekomen stukken 
00:50:04 

Voorzitter: Dan kom ik bij de ingekomen stukken. Dat is de bekrachtiging van geheimhouding 

op grond van artikel vijfentwintig gemeentewet. Collegebrief nummer eenentwintig en de 

bijlage bij collegebrief nummer negentien. Die bekrachtiging hierbij noteren. Dat is het 

geval. En ingekomen collegebrieven en overige stukken. Eveneens. 

5a. Tijdelijke aanhuur extra locaties Iederz (raadsvoorstel 16-

12-2020) 
00:52:04 

Voorzitter: Dan zijn we bij agendapunt vijf. Dat zijn de conformstukken. Er zijn vanmiddag 

stemverklaringen afgegeven, dus ik ga ervan uit dat dat niet per se noodzakelijk is, tenzij u 

dat wenst. Bij vijf a, de tijdelijke aanhuur extra locaties van Iederz heeft de VVD aangegeven 

tegen dat voorstel. 

00:52:16 
Mevrouw Jacobs: Voorzitter, wij worden geacht tegen te hebben gestemd omdat wij het 

voorbarig vinden om nu al zoveel geld uitgegeven voor de komende twee jaar, terwijl we 

ook zijn begonnen met vaccineren en het misschien onnodig is. 

00:52:33 
Voorzitter: Ik heb dat als enige fractie in het presidium genoteerd. 

00:52:40 
De heer Sijbolts: De Stadspartij kan zich aansluiten bij de stemverklaring van de VVD. Ik had 

het nog niet gemeld, maar wij stemmen ook tegen. 

00:52:48 
Voorzitter: Stadspartij en VVD zijn tegen die locaties. De rest voor. Voorstel aangenomen. En 

de exacte stemverhoudingen vindt u dan terug later in het verslag. 

5b. Intrekken Verordening onkostenvergoedingen wethouders 

2006 (raadsvoorstel 16-12-2020) 
00:52:48 
Voorzitter: Vijf b dat gaat over het intrekken van een Verordening onkostenvergoeding voor 

wethouders 2006. Ik heb begrepen dat iedereen daarmee kan instemmen dat is het geval. 
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5c. Nacalculatie/herziening verkeer en vervoer 2020 

(raadsvoorstel 16-12-2020) 
00:52:48 
Voorzitter: Vijf c, dat is de nacalculatie herziening verkeer en vervoer. Ik kijk even naar de 

Stadspartij. 

00:53:38 
De heer Sijbolts: Dank u voorzitter. Formeel is het een afwijking in het kader van de 

resultaatbepaling en resultaatbestemming die slechts vorig jaar door de raad is vastgesteld. 

Ondanks dat zullen wij wel voorstemmen, maar ik wil het college wel meegeven om hier 

zeer terughoudend in te zijn. 

00:54:02 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan mag ik aannemen dat de rest, de hele raad, wel instemt en de 

opmerking van de Stadspartij is genoteerd.  

5d. Opheffen geheimhouding 2020 (raadsvoorstel 4-12-2020) 
00:54:13 
Voorzitter: Dan zijn we bij conformstuk vijf d. Een hele reeks besluiten waar ooit 

geheimhouding is opgelegd en dat wordt nu opgeheven. Geen woordmelding had ik 

begrepen in het presidium. Dan wordt die geheimhouding opgeheven. En duikt de pers nu in 

al die stukken.  

5e. Gebiedsdifferentiatie logiesbelasting (raadsvoorstel 16-12-

2020) 
00:54:42 
Voorzitter: Gebiedsdifferentiatie logiesbelasting vijf e: stemverklaring van de VVD, indien 

gewenst. 

00:54:52 
Mevrouw Jacobs: Ja, Voorzitter. Wij hebben bij de initiële behandeling van het voorstel al 

aangegeven dat we daartegen zijn. Dus onze fractie wordt geacht tegen te hebben gestemd. 

00:55:01 
Voorzitter: Wordt dat genoteerd. De rest van de raad voor? 

00:55:08 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, ook de Partij voor de Vrijheid steunt de VVD hierin. 

Dezelfde opstelling. 

00:55:16 
Voorzitter: Goed, dan noteren wij VVD en PVV tegen dit voorstel, maar wel aangenomen.  

5f. Voorkeurstracé doorfietsroute Assen-Groningen (gedeelte 

Witte Molen - de Punt) (raadsvoorstel 16-12-2020) 
00:55:27 
Voorzitter: Dan vijf f: het voorkeurstracé doorfietsroute Assen-Groningen. Gedeelte Witte 
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Molen- de Punt. Geen woordmelding gehoord, mag ik aannemen dat iedereen ermee 

instemt? Dat is het geval. 

5g. Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 231 

(raadsvoorstel 18 december 2020) 
00:55:50 
Voorzitter: En het bestemmingsplan Friesestraatweg moet worden vastgesteld. 

00:56:00 
De heer Pechler: Voorzitter. De Partij voor de Dieren wenst geacht tegen het plan te hebben 

gestemd, aangezien het vooral heel veel stenen zijn. Niet echt natuurinclusief en hartstikke 

dure woningen. 

00:56:14 
Voorzitter: Dat wordt genoteerd. Zijn er nog andere fracties? De heer Dijk. 

00:56:17 
De heer Dijk: De SP wordt ook geacht tegen te hebben gestemd. Wij zien dat in deze zone 

wel erg veel hoogbouw komt. En als het nu hoogbouw zou zijn, die voor iedere Groninger 

toegankelijk zou zijn, met een betaalbare huurprijs, dan zou dat nog enigszins in balans 

kunnen zijn. Maar hier wordt, zoals de Partij voor de Dieren net ook al zei, hele dure huur 

gebouwd, onder het mom van middenhuur. En volgens mij kunnen weinig Groningers en 

stadjers daarvoor terecht. Wij worden geacht tegen te hebben gestemd. 

00:56:50 

Voorzitter: Dan noteren we dat, maar is het voorstel wel aangenomen. Meneer Sijbolts. 

00:56:59 
De heer Sijbolts: Dank u. Ook de Stadspartij wordt geacht tegen te hebben gestemd. Wij 

vinden de impact op de woon- en leefomgeving in dit gebied te hoog; te veel hoogbouw in 

deze zone. En deze plannen voorzien in onze ogen niet in de vraag naar sociale en 

goedkopere woningbouw. Dus daarom stemt Stadspartij tegen dit voorstel. 

00:57:23 

Voorzitter: Noteer ik Partij voor de Dieren, Socialistische Partij en Stadspartij tegen dit 

bestemmingsplan aan de Friesestraatweg. Mag ik de andere partijen dan noteren als voor? 

Dat is het geval.  

 

6. Conformstukken + moties 
00:57:42 
Voorzitter: Dan zijn we bij de andere stukken. Ik vraag u of u de motie ook in wenst te 

dienen. Dan gaan wij dat in stemming brengen. Meneer Brandsema. 

00:58:28 
De heer Brandsema: Ik had nog iets willen zeggen bij punt vijf e: de gebiedsdifferentiatie 

logiesbelasting. Dat zijn twee dingen. Als eerste verbaast het mij wat de stemming van de 

PVV, die tegen is. Terwijl ze samen met ons nog een motie hebben ingediend, eind 2020, om 

juist te gaan differentiëren naar gebied. Dus dat vind ik een hele opvallende. En als tweede, 
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Voorzitter, is mijn fractie blij dat wij op deze manier toch uiting kunnen geven aan ook 

nieuwe gemeente Groningen, het nieuwe karakter daarvan en de verschillende gebieden die 

nu binnen de gemeente Groningen vallen. Dank u wel. 

6a. Vaststelling Programma van Eisen en voorbereidingskrediet 

inrichtingsplan Grote Markt (raadsvoorstel 16-12-2020) 
00:59:14 
Voorzitter: Dan hebben we nog de vaststelling van het programma van Eisen en het 

voorbereidingskrediet inrichtingsplan Grote Markt. Daar nog iemand over? Meneer Dijk. 

00:59:36 
De heer Dijk: Met de discussie van vanmiddag lijkt het mij helder dat de SP tegen is. 

00:59:45 
Spreker 1: Gaan we niet eerst over de moties stemmen en dan over het voorstel? 

00:59:59 
Voorzitter: Ik heb hier geen motie staan. M drie van de Stadspartij, Partij voor de Dieren die 

wordt niet ingediend. 

01:00:25 
Spreker 1: Voorzitter, dan heb ik dat gemist. Dan zeg ik niks. Excuses. 

01:00:29 
Mevrouw 1: Waarom is die ingetrokken? 

01:00:30 

Voorzitter: Ik kijk even naar de heer Dijk. Ik begreep dat deze motie is ingetrokken? 

01:00:45 

De heer Dijk: Omdat wij ons punt gemaakt hebben en het totaal kansloos is om daar nog tijd 

aan te voldoen, met deze stemming. Daarom is die ingetrokken. 

01:00:56 
Voorzitter: Dan maak hij geen onderdeel meer uit van de beraadslagen. Dus dan komen we 

volgens mij op het hoofdvoorstel zelf en dat is programma van Eisen voor de Grote Markt. 

Waarbij dus de Socialistische Partij aangeeft: 'Wij zijn daar op tegen.' 

01:01:16 
De heer Pechler: Voorzitter? We hebben hier een heftige discussie over gehad binnen de 

fractie. Uiteindelijk stemmen we terughoudend voor, ondanks dat we dit besluit liever 

uitgesteld hadden gezien. En meer keuze hadden gehad in de scenario's. We moeten het 

doen met de toezegging van de wethouder, dat de Grote Markt groener wordt, 

verkeersvriendelijker, minder asfalt, meer zitplekken. En bij het definitieve ontwerp zullen 

wij kritisch zijn op de kosten. 

01:01:44 
Voorzitter: Dank u zeer. Wie wenst nog meer het woord? Mevrouw Woldhuis. 

01:01:54 
Mevrouw Woldhuis: Dank u wel Voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van de 

heer Pechler. 
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01:02:00 

Voorzitter: Het is wel een voorstem? 

01:02:06 
Mevrouw Woldhuis: Ja. Maar wel ook kritisch op de kosten. 

01:02:12 
Voorzitter: Ja, terughoudend, maar wel voor. De heer Sijbolts? Zag ik u ook nog of niet? 

01:02:18 
De heer Sijbolts: Ja, dat klopt, Voorzitter. De Stadspartij zal tegen het raadsvoorstel 

stemmen. Wij vinden, waar we vertrokken met vijf miljoen ligt er nu een eisenpakket van 

vijftien miljoen; veel te gortig. Wij investeren het liever in andere zaken, zoals sport en 

lasten- en belastingverlaging. Dus daarom wordt de Stadspartij geacht tegen dit voorstel 

hebben gestemd. 

01:02:40 
Voorzitter: Anderen nog? Dan noteer ik dat de Stadspartij en de Socialistische Partij tegen 

het voorstel zijn. En de andere fracties voor. 

01:02:54 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, ook de Partij voor de Vrijheid, is tegen het voorstel. Maar 

we hebben in de raadsvergadering uitvoerig onze argumenten gegeven waarom. Dat geldt 

ook voor andere partijen. 

01:03:09 

Voorzitter: Prima hoor, maar dit is de raadsvergadering en u heeft het net in de 

commissievergadering duidelijk toegelicht. Dan noteren we de PVV ook. Ok, dan is het 

voorstel aangenomen met wat kleur, maar het is genoteerd. 

8. Motie vreemd aan de orde van de dag 
01:03:31 

Voorzitter: Dan ben ik nu bij agendapunt acht: moties vreemd aan de orde van de dag. Ik 

loop het even per stuk bij langs en dan moet u even kijken of u de motie echt indient. Dan ga 

ik ervan uit dat de meeste moties, dat hoorde ik ook vanmiddag, wel besproken zijn. Dus u 

hoeft niet allemaal meer een stemverklaring af te leggen, tenzij u dat heel graag wilt. 

8a. I.h.k.v. Meerjarenprogramma's (collegebrief leefbaarheid) 
01:03:47 
Voorzitter: In de eerste plaats de motie van de Partij van de Arbeid: een aanpak ten behoeve 

van toegankelijke stoepen en voetpaden. 

01:04:11 
De heer Loopstra: Die blijft gehandhaafd, Voorzitter. 

01:04:16 
Voorzitter: Meneer Loopstra, die wordt ingediend? 

01:04:19 
De heer Loopstra: Die wordt ingediend Voorzitter. 
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01:04:21 

Voorzitter: Akkoord, ik kijk even rond of iemand tegen deze motie is, of dat die op brede 

steun kan rekenen. Dan ga ik ervan uit dat we allemaal voor toegankelijke voetpaden en 

stoepen zijn. De motie onder twee van de SP, Partij voor de Dieren: een dak behouden voor 

iedereen. Die wordt ingediend? Ja, dat klopt. Is er iemand die tegen deze motie is? 

01:05:08 
De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter. Motie twee, daar is de Partij voor de Vrijheid tegen. 

01:05:14 
Voorzitter: Dat wordt genoteerd, PVV tegen. Anderen nog? 

01:05:18 
De heer Loopstra: Voorzitter, ook de PvdA zal tegen deze motie stemmen. 

01:05:25 

Voorzitter: Mevrouw Woldhuis? 

01:05:30 
Mevrouw Woldhuis: Ook 100% Groningen zal tegen deze motie stemmen. 

01:05:37 
Voorzitter: Is ook genoteerd. 

01:05:38 
Mevrouw Jacobs: Voorzitter, ook de VVD wordt geacht tegen deze motie te stemmen. 

01:05:44 
Voorzitter: VVD wordt ook genoteerd. 

01:05:50 
De heer Nieuwenhout: Wij worden geacht daar ook tegen te hebben gestemd. 

01:05:56 
Mevrouw Moorlag: Ook de ChristenUnie stemt tegen. 

01:05:59 
Voorzitter: Ook tegen. 

01:05:59 
De heer Bosch: Ook Student en Stad stemt tegen deze motie. 

01:06:05 
Voorzitter: Wordt ook genoteerd. 

01:06:08 
De heer Bolle: CDA stemt ook tegen Voorzitter. 

01:06:14 
Voorzitter: CDA stemt ook tegen. 

01:06:18 
De heer Benjamins: D66 ook. 
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01:06:21 

Voorzitter: D66 stemt tegen. Mijn gevoel zegt dat de motie geen meerderheid haalt, maar je 

weet het nooit zeker. 

01:06:38 

De heer Sijbolts: Voorzitter, ook de Stadspartij zal tegen deze motie stemmen. 

01:06:41 

Voorzitter: Stadspartij ook. Ik heb niet helemaal de optelling paraat, maar ik denk dat het 

klopt dat die niet is aanvaard. Dan wordt de exacte stemverhouding straks wel 

bekendgemaakt. Dan hebben we de motie van de SP en Partij voor de Dieren: een dak voor 

iedereen. Die wordt ingediend? 

01:07:20 
De heer Dijk: Ja, Voorzitter. Die wordt ingediend. 

01:07:22 
Voorzitter: Akkoord. Dan ga ik even een rondje maken. 

01:07:32 
Mevrouw Jacobs: Voorzitter, de VVD wordt geacht tegen te stemmen. 

01:07:36 

Voorzitter: De VVD stemt tegen. 

01:07:40 

De heer Van Kesteren: Geldt ook voor de Partij voor de Vrijheid Voorzitter. 

01:07:51 
Voorzitter: Andere fracties nog? 

01:07:53 
Spreker 2: Voorzitter, ook tegen. 

01:07:55 

Voorzitter: GroenLinks stemt tegen. D66 stemt tegen. De ChristenUnie stemt tegen. Student 

en Stad? 

01:08:08 
De heer Bosch: Student en Stad ook tegen Voorzitter. 

01:08:12 

De heer Bushoff: Voorzitter, ook de PvdA stemt tegen. 

01:08:17 
De heer Bolle: CDA tegen. 

01:08:19 
De heer Sijbolts: Voorzitter, ook de Stadspartij stemt tegen deze motie. 

01:08:28 
Mevrouw Woldhuis: 100% Groningen ook tegen. 

01:08:31 
Voorzitter: Dan is de motie verworpen. Ik zal het iets makkelijker maken. Ik zal even de 

fractie steeds opnoemen. Dan hebben we een motie van GroenLinks, Stadspartij, SP en Partij 



GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 27 JANUARI 2021 19.00 UUR 

 

20 
 

van de Arbeid: behoud van historische interieurs. Daar teken ik bij aan dat het raadslid van 

GroenLinks, Bennie Leemhuis, die bestuurlijk betrokken is bij de Stichting Monument & 

Materiaal die genoemd wordt hierbij, geacht wordt niet in deze stemming te zijn betrokken. 

Dus je wordt even een digitaal afgekoppeld. En dat betekent dat de fractie van GroenLinks 

nu met negen leden aanwezig is in deze stemming. Dan ga ik even kijken. Ik neem aan dat de 

fractie van GroenLinks voor deze motie is? En de Partij van de Arbeid eveneens? 

01:09:47 
De heer Loopstra: Uiteraard. 

01:09:51 
Voorzitter: Dan kijk ik even naar D66. 

01:09:52 

De heer Benjamins: Wij zijn voor deze motie. 

01:09:55 
Voorzitter: De SP is indiener. Ook voor neem ik aan? 

01:10:04 
De heer Dijk: Klopt Voorzitter. 

01:10:07 
Voorzitter: De VVD? 

01:10:09 
Mevrouw Jacobs: Voorzitter wij zijn voor deze motie. 

01:10:11 
Voorzitter: De ChristenUnie? 

01:10:16 

Mevrouw Moorlag: Wij zijn ook voor deze motie. 

01:10:20 

Voorzitter: Partij voor de Dieren? 

01:10:22 
De heer Pechler: Wij zijn ook voor. 

01:10:25 
Voorzitter: Het CDA? 

01:10:27 

De heer Bolle: Voor. 

01:10:29 
Voorzitter: 100 % Groningen. 

01:10:32 
Mevrouw Woldhuis: Voor Voorzitter. 

01:10:34 
Voorzitter: Stadspartij is indiener. Mag ik die ook als voorstem noteren? 
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01:10:38 

De heer Sijbolts: Dat is correct, Voorzitter. 

01:10:40 
Voorzitter: Student en Stad? 

01:10:43 
De heer Bosch: Voor, Voorzitter. 

01:10:45 
Voorzitter: Voor. En de PVV? 

01:10:49 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, dit is een nuttige, noodzakelijke motie. Daarom voor. 

01:10:54 
Voorzitter: Unaniem aangenomen.  

01:11:48 

Voorzitter: Dan motie onder M zeven van Student en Stad en Partij voor de Dieren: even aan 

een student vragen, ik zweer je dat je dat zei. Maar navragen maakt mij blij. Ik kijk even naar 

de fractie of die wordt ingediend? 

01:11:14 
De heer Sijbolts: Die wordt ingediend Voorzitter. 

01:11:19 
Voorzitter: Dan zijn we bij motie onder M zeven. GroenLinks? 

01:11:29 

Mevrouw Folkerts: Wij stemmen tegen deze motie. 

01:11:30 

Voorzitter: De Partij van de Arbeid. 

01:11:34 
De heer Loopstra: Wij stemmen voor. 

01:11:37 
Voorzitter: D66? 

01:11:38 
De heer Benjamins: Wij stemmen ook voor. 

01:11:42 

Voorzitter: SP? 

01:11:44 
De heer Dijk: Tegen. 

01:11:44 
Voorzitter: De VVD? 

01:11:50 
Mevrouw Jacobs: Voor. 
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01:11:50 

Voorzitter: De ChristenUnie? 

01:11:54 
Mevrouw Moorlag: Tegen. 

01:11:57 
Voorzitter: Partij voor de Dieren is de indiener. 

01:12:00 
De heer Pechler: Ja, voor. 

01:12:05 
Voorzitter: CDA? 

01:12:06 
De heer Bolle: Tegen. 

01:12:07 

Voorzitter: 100% Groningen. 

01:12:11 
Mevrouw Woldhuis: Voor, Voorzitter. 

01:12:15 
Voorzitter: Stadspartij? 

01:12:16 
De heer Sijbolts: Voor. 

01:12:20 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:12:22 

De heer Bosch: Voor, Voorzitter. 

01:12:23 
Voorzitter: En de PVV? 

01:12:27 
De heer Van Kesteren: Tegen Voorzitter. 

01:12:33 
Voorzitter: Drieëtwintig voor, dat betekent dat de motie is aanvaard. Dan zijn we bij Student 

en Stad en Partij voor de Dieren, motie m acht: ik wil dan wel een huisje behouden, zo'n 

huisje waar ik vroeger altijd samenwoonde. Wordt die ook ingediend? Meneer Bosch? 

01:13:02 
De heer Bosch: Ja, Voorzitter, die wordt ingediend. 

01:13:03 
Voorzitter: Dan ga ik de rij gewoon weer af. GroenLinks? 

01:13:12 
Mevrouw Folkerts: Wij stemmen tegen deze motie. 
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01:13:13 

Voorzitter: De Partij van de Arbeid. 

01:13:17 
De heer Loopstra: Wij stemmen ook tegen deze motie Voorzitter. 

01:13:20 
Voorzitter: D66? 

01:13:20 
De heer Benjamins: Tegen. 

01:13:20 
Voorzitter: De SP? 

01:13:22 
De heer Dijk: Tegen. 

01:13:24 

Voorzitter: De VVD. 

01:13:26 
Mevrouw Jacobs: Tegen. 

01:13:27 
Voorzitter: ChristenUnie? 

01:13:27 
Mevrouw Moorlag: Tegen. 

01:13:28 

Voorzitter: Partij voor de Dieren, neem ik aan voor? 

01:13:50 

De heer Pechler: Zeker. 

01:13:53 
Voorzitter: CDA. 

01:13:54 
De heer Bolle: Tegen. 

01:13:55 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:13:59 

Mevrouw Woldhuis: Tegen. 

01:14:01 

Voorzitter: Stadspartij. 

01:14:02 
De heer Sijbolts: Voor. 

01:14:03 
Voorzitter: Student en Stad. 
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01:14:09 

De heer Bosch: Voor. 

01:14:11 
Voorzitter: En PVV. 

01:14:16 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, voor. 

01:14:21 
Voorzitter: Volgens mij is de motie verworpen. Dan ben ik bij motie onder negen, van 

Student en Stad en Partij voor de Dieren: dus blijf ik de hele tijd maar zeuren dat ze stoppen 

moet, en wel meteen. In tegenspraak met de tekst van de vorige motie, maar desalniettemin 

wordt deze ingediend. 

01:14:51 

De heer Bosch: Even onder voorbehoud van mede-indiener, denk ik dat ik deze niet indien, 

gezien de strekking vergelijkbaar is met de vorige. 

01:14:59 
Voorzitter: Dan kijk ik even naar de Partij voor de Dieren, of dat klopt. 

01:15:03 

De heer Pechler: Is goed. 

01:15:05 

Voorzitter: Dan schrappen we die van de agenda. Dan hebben we motie veertien van de SP, 

ChristenUnie: stimuleer werkgelegenheid voor vakkrachten en werkzoekenden met een 

beroepsopleiding. Ik kijk even naar de SP en de ChristenUnie. Wordt deze motie ingediend? 

01:15:23 
De heer Dijk: Die wordt ingediend met steun van de Stadspartij en de VVD. Voorzitter. 

01:15:27 
Voorzitter: Dan noteren we die er nog even bij. Stadspartij plus VVD. Ga ik de lijst weer af. 

GroenLinks? 

01:15:37 
De heer Been: GroenLinks is ook voor, Voorzitter. 

01:15:40 
Voorzitter: PvdA. 

01:15:42 
De heer Loopstra: Wij zijn voor. 

01:15:44 

Voorzitter: D66? 

01:15:45 

De heer Benjamins: Voor. 

01:15:46 
Voorzitter: SP dus voor. VVD ook voor, neem ik aan. 
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01:15:54 

Mevrouw Jacobs: Uiteraard. 

01:15:56 
Voorzitter: De ChristenUnie voor. 

01:15:58 
De heer Brandsema: Zeker. 

01:16:00 
Voorzitter: En Partij voor de Dieren. 

01:16:02 
De heer Pechler: Ja, dank, Voorzitter. De Partij voor de Dieren is voor een groene en 

duurzame economie. Waar de druk op grondstoffen zo min mogelijk wordt gehouden, en de 

maakindustrie kan daaraan bijdragen. Wij zijn ook groot voorstander van de maakindustrie, 

omdat daar de mogelijkheden voor zijn. Alleen wij vinden het zeer jammer dat deze motie is 

gepresenteerd met het voordeel van de slager in de wijken. De front office van een wereld 

vol dierenleed. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dus wij zullen tegen deze motie 

stemmen. 

01:16:38 
Voorzitter: Het CDA? 

01:16:40 
De heer Bolle: Voor. 

01:16:40 

Voorzitter: 100% Groningen. 

01:16:45 
Mevrouw Woldhuis: Voor. 

01:16:47 
Voorzitter: Stadspartij is mede-indiener, voor. 

01:16:51 
De heer Sijbolts: Correct Voorzitter. 

01:16:53 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:16:54 
De heer Bosch: Voor. 

01:16:57 

Voorzitter: PVV. 

01:17:00 
De heer Van Kesteren: Voor.  

01:17:00 

Voorzitter: Alleen met tegenstem van Partij voor de Dieren. Aanvaard.  
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8b. Innovatie en initiatieven Schuldhulpverlening (collegebrief) 
01:17:10 

Voorzitter: Dan komen we bij M. dertien. Dat is de motie van de SP, GroenLinks, Partij van de 

Arbeid en ChristenUnie: Overheid is geen BV. Wordt die ingediend? 

01:17:43 
De heer Pechler: Ja, Voorzitter, die wordt ook mede-ingediend door de Partij voor de Dieren. 

01:17:53 

Voorzitter: GroenLinks. 

01:17:55 

De heer Nieuwenhout: Ja voor, mede-indiener. 

01:18:02 

Voorzitter: Partij van de Arbeid is mede-indiener is voor, neem ik aan? 

01:18:11 
De heer Loopstra: Ja. 

01:18:12 
Voorzitter: D66. 

01:18:12 
De heer Benjamins: Voor. 

01:18:13 
Voorzitter: De SP heeft hem ingediend is voor. De VVD? 

01:18:25 
Mevrouw Jacobs: Voorzitter, wij zijn bang dat je een semantische discussie, welke term dan 

wel de lading dekt. En wij denken dat dat een geldverslindende kwestie is, en volgens mij 

weet iedereen wat ermee wordt bedoeld. Mijn fractie zal tegenstemmen, omdat de huidige 

situatie best heel duidelijk is. 

01:18:41 
Voorzitter: Tegen. ChristenUnie is mede-indiener: voor. Partij voor de Dieren heeft mede-

ondertekend: ook voor. CDA? 

01:18:52 
De heer Bolle: Voor. 

01:18:52 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:18:57 
Mevrouw Woldhuis: Wij zullen ook tegen deze motie stemmen. Met name, omdat als je de 

motie doorvertaald naar de hele gemeente, je in Jeugdzorg het wel over cliënten hebt 

bijvoorbeeld. Dus wij vinden dit geldverslinderij en zullen tegen deze motie stemmen. 

01:19:16 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:19:17 
De heer Sijbolts: Voor. 
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01:19:18 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:19:23 
De heer Bosch: Voor. 

01:19:25 
Voorzitter: De PVV. 

01:19:28 
De heer Van Kesteren: Communicatie met de burger moet beter. Dus voor. 

01:19:31 
Voorzitter: De motie is aanvaard met een tegenstem van de VVD en 100% Groningen.  

8d. Stop met het aardgasvrij maken van bestaande huizen 
01:19:38 
Voorzitter: Dan kom ik bij motie elf. Dat gaat over het aardgasvrij maken van bestaande 

huizen, van de kant van de PVV, meneer Van Kesteren, wordt die ingediend? 

01:19:52 

De heer Van Kesteren: Zeker, Voorzitter. De belangrijkste motie van de avond. 

01:19:58 
Voorzitter: Dat gaan we dan nu even checken of dat zo is. GroenLinks? 

01:20:06 
Mevrouw Folkerts: Tegen. 

01:20:15 

Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:20:25 

Mevrouw Boogaard: Ja, Voorzitter, wij zijn het daar niet mee eens. Tegen. 

01:20:28 
Voorzitter: D66. 

01:20:30 
De heer Benjamins: Tegen. 

01:20:30 
Voorzitter: SP. 

01:20:32 
De heer Dijk: Tegen. 

01:20:36 
Voorzitter: De VVD. 

01:20:40 
Mevrouw Jacobs: Voorzitter, dit is motie elf? Dan zijn wij tegen. 

01:20:47 
Voorzitter: ChristenUnie. 
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01:20:49 

De heer Brandsema: Tegen. 

01:20:51 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:20:53 
De heer Pechler: Dank Voorzitter. In tegenstelling tot de feitenvrije retoriek over 

klimaatverandering van de indiener van deze motie weten wij wel dat de klimaatcrisis een 

groot probleem is, dus stemmen wij stemmen tegen. 

01:21:05 
Voorzitter: CDA. 

01:21:05 

De heer Bolle: Tegen. 

01:21:05 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:21:09 

Mevrouw Woldhuis: Tegen Voorzitter. 

01:21:12 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:21:12 
De heer Sijbolts: Tegen. 

01:21:14 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:21:16 

De heer Bosch: Tegen. 

01:21:16 
Voorzitter: De PVV is indiener en noteer ik als voor. Dan is, in uw eigen woorden meneer Van 

Kesteren, weliswaar de belangrijkste motie van deze avond wel verworpen met één stem 

voor. 

8e. Hotel Nescio alleen als quarantainecentrum gebruiken 
01:21:48 

Voorzitter: Motie twaalf, PVV en Stadspartij: Hotel Nescio alleen als quarantainecentrum 

gebruiken. 

01:21:54 

De heer Van Kesteren: Voorzitter, ik wil even een verklaring afgeven, dat wij deze motie 

intrekken. Vanwege de expliciete toezegging van de wethouder, dat voormalig Nescio Hotel 

niet zal worden gebruikt voor permanente opvang. En dat laat onverlet dat de PVV-fractie 

nog steeds achter zijn standpunt staat, dat ook de quarantaine-opvang van asielzoekers niet 

had moeten plaatsvinden. Waarvan akte. Dank u wel. 
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01:22:25 

Voorzitter: Dank u wel. Dan hoeven wij deze motie dus niet in stemming te brengen na de 

verklaring van de wethouder, zoals geciteerd door de heer Van Kesteren.  

8f. Geen bebouwing en/of industrie in de groene gebieden 

tussen Stad en dorpen 
01:22:25 
Voorzitter: Motie vijftien, PVV en Stadspartij. 

01:22:49 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, ook deze motie willen wij intrekken, na de expliciete 

toezegging van de wethouder om niet te bouwen in groene gebieden tussen stad en dorpen. 

En dat is voor ons een belangrijke toezegging. Vandaar ook de intrekking van deze motie. 

Dank u wel. 

01:23:09 
Voorzitter: Dat was M vijftien, geen onderdeel meer van de beraadslaging.  

8g. Zonneparken in de groene gebieden tussen Stad en dorpen 

‘on hold’. 
01:23:13 
Voorzitter: En dan ben ik bij de laatste motie van vanavond van de PVV. Dat gaat over 

zonneparken in de groene gebieden tussen stad en dorpen on-hold. Meneer Van Kesteren? 

01:23:27 

De heer Van Kesteren: Deze dienen wij wel in Voorzitter, want dit heeft met de toekomst van 

ons landschap en van de portemonnee van onze inwoners te maken. Dank u wel. 

01:23:42 
Voorzitter: Dan gaan we deze motie als laatste, zestien is dat. GroenLinks. 

01:23:51 
Mevrouw Folkerts: Zorgvuldige afweging is nodig, maar hier stemmen wij tegen. 

01:23:54 
Voorzitter: De Partij van de Arbeid. 

01:23:58 
De heer Loopstra: Wij sluiten ons daarbij aan. 

01:24:00 
Voorzitter: D66. 

01:24:04 
De heer Benjamins: Tegen. 

01:24:08 
Voorzitter: SP. 

01:24:11 
De heer Dijk: Voorzitter, in de commissie zei ik vanmiddag ook al dat de zorgen die de PVV 

heeft over het aantal zonneparken en hoe dat verloopt, dat dat reële zorgen zijn. Maar dat 
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er volgens de Stadspartij ook mogelijkheden moeten zijn voor kleine zonneparken, die 

bewoners wel willen. Dus daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. 

01:24:32 
Voorzitter: De VVD. 

01:24:34 

Mevrouw Jacobs: Wij kunnen ons voor een groot deel aansluiten bij de stemverklaring van 

de SP en we willen daarbij ook even opmerken, dat wij inderdaad de zorg wel delen van 

waar de zonneparken komen. En dat wij inderdaad niet de blinde ambitie volgen: 'Ook al 

willen ze niet. Er komt een zonnepark.' We vinden ook dat de gesprekken zoals de 

wethouders ze heeft aangekondigd met die betrokkenen, dat we die een kans moeten geven 

en dat deze motie daar iets te zwart-wit voor ons is. Dus we volgen het kritisch, maar op dit 

moment zijn wij tegen deze motie. 

01:25:08 
Voorzitter: Christen Unie. 

01:25:10 
De heer Brandsema: Ja, Voorzitter wij sluiten ons voor het grootste gedeelte aan bij de VVD 

qua stemverklaring. We zitten middenin een inspraakprocedure. De wethouder heeft 

aangegeven in gesprek te gaan met zowel Haren als Ten Boer over de geplande gebieden. 

Daarnaast staan in deze gebieden geen grootschalige zonneparken gepland, maar alleen 

kleinschalige. Dus wij stemmen tegen deze motie. 

01:25:30 

Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:25:32 
De heer Pechler: Ik sluit me aan bij de stemverklaring van de VVD, dus wij stemmen ook 

tegen. 

01:25:35 
Voorzitter: CDA. 

01:25:35 
De heer Bolle: Tegen. 

01:25:41 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:25:44 

Mevrouw Woldhuis: Wij sluiten ons ook aan bij de stemverklaring van de VVD en zijn tegen 

deze motie. 

01:25:51 
Voorzitter: De Stadspartij. 

01:25:54 
De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, wij delen de zorgen die voor een deel verwoord worden in de 

motie. Alleen, wij willen kleinschalige initiatieven vanuit de inwoners niet dwarsbomen door 

deze motie aan te nemen, dus we zullen het kritisch volgen. We zullen nu wel tegen deze 

motie stemmen. 
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01:26:14 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:26:16 
De heer Bosch: Tegen. 

01:26:17 
Voorzitter: De PVV als indiener, voor. De motie is verworpen met de stem van de VVD voor. 

9. Sluiting 
01:26:27 

Voorzitter: Daarmee zijn we aan het eind van alle moties die nog moesten worden 

behandeld. Wij gaan zo over tot sluiting van de vergadering. Dat doe ik niet voordat ik 

iedereen weer enorm bedankt heb, voor de flexibiliteit die nu eenmaal in deze tijd nodig is, 

ook met onze vergaderingen. Dank ook aan de ondersteuning, want dat is ook elke keer 

weer een enorme operatie. Gelukkig heeft niemand daar wat van gemerkt. Dat is mooi. Het 

is nog veilig in de stad, het is nog rustig. Over paar minuten begint de klok te luiden van de 

Martinitoren, dat we allemaal naar binnen moeten. Ik wil Simon van der Pol heel hartelijk 

bedanken voor zijn inbreng. Er zijn een paar onderwerpen ter sprake geweest, ook over de 

testen. Daar komen wij nog een keer op terug. Maar voor dit moment voor wie nog niet 

thuis is, iedereen wel thuis. En we zien elkaar hopelijk in goede gezondheid weer. Ik sluit de 

vergadering. 

 


