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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 27 maart 2019, 16.30 – 21.00 uur  
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. 

 

Vaststelling agenda  7a wordt discussiepunt 8d 

8c wordt conformstuk 6a 

b. Vaststelling verslag van 27 

februari 2019  

 

vastgesteld  

2.  Benoemingen  

 

  

a. Benoeming twee raadsleden in 

het audit committee 

 

conform  

3. Rondvraag en interpellaties   

 n.v.t.   

4. Initiatiefvoorstellen 

 

  

 n.v.t.   

5. Ingekomen stukken 

 

  

a. Lijst met ingekomen 

collegebrieven  

 

conform  

b. Lijst met ingekomen overige 

stukken 

 

conform  

6. Conformstukken 

 

  

a.  

 

Financiering uitbreiding fase 4 

Meeroeversschool 

(raadsvoorstel) 

 

vastgesteld  

7. 1-minuut interventies 

 

  

a. Wordt 8d    

b. Toekomst Betonbos en 

Betonbosbewoners  

 

n.v.t. Motie 1) Betonbos bewoond tot aan het bouwen van 

SP en 100%Groningen wordt verworpen (13 voor, 32 

tegen) 

8. Discussiestukken 

 

  

a. Onroerende zaakbelastingen 

2019 (raadsvoorstel 8-3-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 1) OZB verlagen van CDA en VVD 

wordt verworpen (9 voor, 36 tegen) 

Amendement 2) Eerlijke verdeling OZB van SP wordt 

verworpen (6 voor, 39 tegen) 

Motie 2) Het eerlijke verhaal van CDA, SP, VVD, 
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vastgesteld 

Stad en Ommeland, 100%Groningen en Student en 

Stad wordt aangenomen (25 voor, 20 tegen) 

Motie 3) OZB niet doorberekenen aan huurders svp 

van SP en Stad en Ommeland wordt verworpen (13 

voor, 32 tegen) 

Motie 4) Valse start van Stad en Ommeland wordt 

verworpen (9 voor, 36 tegen)  

 

Voor: 29, tegen: 16 

 

b. LVV Regeling 

(collegebrief 19-03-2019) 

 

 

 

 

n.v.t. Wethouder Chakor:  

- Zal opties onderzoeken om mensen in de LVV 

te verzekeren. 

- Zal de raad in het 3e kwartaal 2019 informeren 

over de monitoring. 

c. Wordt 6a   

d.  Gemeenteraadsverkiezingen 

2018 (collegebrief 30-01-2019)  

 

n.v.t. Burgemeester Den Oudsten:  

- Zal onderzoeken of meer stembureaus helpen 

om de opkomst te bevorderen in de wijken met 

een lage opkomst en komt hierover terug bij de 

raad. 

- Zal ervoor zorgen dat tijdens de eerstvolgende 

gemeenteraadsverkiezingen de stemwijzer ook 

in het Engels wordt aangeboden.  

 

Motie 5) Meer stembureaus waar de opkomst het 

laagst is van SP, PvdA, GroenLinks, Stad en 

Ommeland wordt ingetrokken. 

Motie 6) ID-kaart of paspoort is een stempas van SP 

wordt aangenomen (met algemene stemmen)  

Motie 7) Ik heb je al een poos niet gezien bie de 

stembus mien jong van Student en Stad, Partij voor de 

Dieren en GroenLinks wordt ingetrokken. 

Motie 8) Wijs Groningers die geen Nederlands 

spreken op hun stemrecht van Partij voor de Dieren en 

Student en Stad wordt aangenomen (27 voor, 18 

tegen).  

 

 Sluiting    

 

  

 


