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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 22 mei 2019, 15.00 – 22.35 uur, nieuwe raadzaal 

Afwezig: dhr. Brandenbarg (SP) 

 
 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. 

 

Vaststelling agenda 

 

vastgesteld  

 

b. Vaststelling verslag van 17 april 

2019 

 

vastgesteld  

c. Bekrachtiging geheimhouding ex 

artikel 25 Gemeentewet tav 

geheime financiële bijlage bij 

Reitdiepzone kredietaanvraag 

 

bekrachtigd  

2.  Benoemingen  

 

  

a. Tijdelijke installatie raadslid 

Y.P. Menger (100% Groningen, 

vervanging E.P. Bakker) 

 

geïnstalleerd  

b. Benoeming kwartiermaker Raad 

van Toezicht Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Slochteren 

(OPOS) (61439-2019, 

raadsvoorstel 9 mei 2019) 

 

benoemd  

3. Gemeentebegroting   

a. Gemeentebegroting 2019 

(raadsvoorstel 18 april 2019, 

50354-2019) 

 

Vastgesteld Tegen: SP, PVV, Stadspartij voor Stad en Ommeland 

 

 

Motie 1) de Beer is los van GroenLinks en PvdA 

wordt aangenomen (38 voor, 6 tegen) 

Motie 2) Handhaven foutparkeren van GroenLinks, 

SP, ChristenUnie, PvdA wordt aangenomen (43 voor,  

1 tegen) 

Motie 3) Tegengaan van ongelijkheid: verruiming 

kwijtschelding afvalstoffenheffing GroenLinks, PvdA, 

SP, 100%Groningen VVD wordt aangenomen (35 

voor, 9 tegen) 

Motie 4) Tien keer beter: Loonstrijd van SP wordt 

aangenomen (35 voor, 9 tegen) 

Motie 5) Tien keer beter: Wel wettelijk minimumloon 

van SP en PvdA wordt verworpen (15 voor, 29 tegen) 

Motie 6) Tien keer beter: Energie neutraal wonen van 

SP wordt verworpen (7 voor, 37 tegen) 

Motie 7) Tien keer betere huishoudelijke hulp van SP 
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en PvdD wordt verworpen (12 voor, 32 tegen) 

Motie 8) Tien keer beter: inkomensondersteuning van 

SP, Stadspartij en PvdD wordt verworpen (13 voor,  

31 tegen) 

Motie 9) Tien keer beter: Meerkostenregeling van SP 

en Stadspartij wordt verworpen (11 voor, 33 tegen) 

Motie 10) Tien keer beter: Terugkeer- en 

woonlastengarantie van SP, Stadspartij en PvdD wordt 

verworpen (10 voor, 34 tegen) 

Motie 11) Tien keer beter: WIJ-teams van SP en 

Stadspartij wordt verworpen (12 voor, 32 tegen) 

Motie 12) Tien keer beter: Bouwen voor niet-

studerende jongeren van SP en Stadspartij wordt 

verworpen (7 voor, 37 tegen) 

Motie 13) Tien keer beter: Grof vuil ophalen van SP 

en Stadspartij wordt verworpen (10 voor, 34 tegen) 

Motie 14) maak werken makkelijker van VVD, PvdD 

en Stadspartij aangenomen (44 voor, 0 tegen) 

Motie 15) Consequenties tekorten stedelijk 

investeringsfonds van VVD, D66, CDA en PvdA 

wordt aangenomen (43 voor, 1 tegen) 

Motie 16) Extra aandacht na schooluitval van 

ChristenUnie wordt aangenomen (43 voor, 1 tegen) 

Motie 17) Maatschappelijke diensttijd van 

ChristenUnie, CDA en Student&Stad wordt 

aangenomen (29 voor, 15 tegen) 

Motie 18) Dierenhulp bij minima van PvdD en 

GroenLinks wordt aangenomen (24 voor, 20 tegen) 

Motie 19) Man en paard noemen van PvdD en 

100%Groningen wordt ingetrokken.  

Motie 20) In de roos van PvdD wordt aangenomen 

(35 voor, 9 tegen) 

Motie 21) Niet geschoten is altijd mis van PvdD wordt 

ingetrokken.  

Motie 22) Carnivoor? Geef het door! van PvdD  

wordt verworpen (15 voor, 29 tegen) 

Motie 23) BORG naar voldoende in 2020 van CDA, 

SP, VVD, PVV, Stadspartij en 100%Groningen wordt 

verworpen (15 voor, 29 tegen) 

Motie 24) Aanpakken wildplakken van CDA en SP 

wordt verworpen (14 voor, 30 tegen) 

Motie 25) Tuintjes rondom afvalcontainers van 

100%Groningen, CDA, PvdD en PVV wordt 

aangenomen (37 voor, 7 tegen) 

Motie 26) afschaffen hondenbelasting van 

100%Groningen, Stadspartij, PVV, VVD en PvdD 

wordt verworpen (12 voor, 32 tegen) 

Motie 27) Zoek het ook bij jezelf van Stadspartij en 

VVD wordt verworpen (9 voor, 35 tegen) 

Motie 28) Ophalen grofvuil van Stadspartij, 

Student&Stad en PVV wordt verworpen (15 voor,  29 
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tegen) 

Motie 29) Geef accommodaties een positie 2.0 van 

Stadspartij, SP, PvdD en CDA wordt ingetrokken 

Motie 30) Gratis parkeren Haren van Stadspartij, 

100%Groningen en PVV wordt verworpen (7 voor,  

37 tegen) 

Motie 31) Kijk ook eens naar de Lelylijn van 

Stadspartij, D66, PvdA, GroenLinks, PvdD, 

ChristenUnie, Student&Stad en PVV wordt 

aangenomen (44 voor, 0 tegen) 

Motie 32) Daar bij dat kleine evenement aan de haven 

van Student&Stad wordt ingetrokken.  

Motie 33) Small town boy in a big arcade van 

Student&Stad wordt verworpen (6 voor, 38 tegen) 

Motie 34) Geen kaalslag in het sociaal domein van 

PVV wordt verworpen (5 voor, 39 tegen) 

Motie 35) Kerntaken van PVV wordt verworpen (1 

voor, 43 tegen) 

Motie 36) Met een kanon op een mug van PvdD wordt 

verworpen (3 voor, 41 tegen) 

 

Toezegging college van B&W:  

- De huidige dierenwelzijnsnota wordt 

geactualiseerd en aangepast aan de eisen van de 

tijd. (wethouder Jongman) 

- De raad ontvangt een brief over aanpak 

lichthinder (in het kader van het opstellen van 

een integraal beleidsplan) (wethouder Chakor) 

- College komt in septembert/oktober naar de 

raad met de startnotie RET (regionale 

energietransitie) (wethouder Broeksma) 

- In juni informeert het college de raad over de 

aanpak van de piekopvang (nieuwe studenten 

die in augustus/september/oktober moeite 

hebben een kamer te vinden) (wethouder van 

der Schaaf)  

- College komt met memo met nadere uitleg over 

inzet co-investeringsfonds (mbt opruimen 

korrels kunstgrasvelden) (wethouder Jongman) 

- College komt nog voor de zomer met 

informatie naar de raad over de 

maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp en 

maatregelen WIJ. (wethouder Gijsbertsen)  

- College komt binnenkort met de kadernota 

weerstandsvermogen naar de raad. (wethouder 

De Rook) 

 

    

 Sluiting    

 

  

 


