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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 12 februari 2020, 16.30 -19.20 uur  
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. 

 

Vaststelling agenda 

 

4a wordt 6d 

7e wordt 8a 

Motie vreemd 

wordt 

toegevoegd 

 

 

b. Vaststelling verslag 29 januari 

2020 

 

 Doorgeschoven naar volgende vergadering 

2.  Benoemingen  

 

  

 Installatie kinderburgemeester 

Floor en loco-

kinderburgemeester Milou 

Geïnstalleerd   

3. Rondvraag en interpellaties   

a 

 

 

 

 

b 

 

 

 

c 

 

 

 

d 

  

dhr. Bolle (CDA) over loden 

leidingen 

 

 

 

dhr. Van der Laan (PvdA) en 

mevr. Schoutens (GroenLinks) 

over Knarrenhof 

 

dhr. Koks over het Poortje, Elker 

 

 

 

mevr. De Wrede over bomenkap 

Zernike  

 

 Schoolgebouwen worden gecontroleerd op 

aanwezigheid van loden leidingen. Waterbedrijf 

controleert regelmatig drinkwater. Gemeente verstrekt 

info over gevaren van loden leidingen.  

 

Al langere tijd zijn er veel contacten tussen gemeente 

en Knarrenhof. Gemeente staat open voor 

communicatie.   

 

Keuze is laatste tijd te voorkomen dat jongeren in 

gesloten plaatsing terecht komen. Dat heeft financiële 

gevolgen. Elker komt met strategie hierop dit voorjaar. 

 

Gemeente wacht uitspraak over voorlopige 

voorziening af en zal daarnaar handelen.    

4. Initiatiefvoorstellen 

 

  

a. Wordt 6d   

5. Ingekomen stukken 

 

  

    

a. Ingekomen Collegebrieven 

 

nvt  

b. Ingekomen overige stukken 

 

nvt  

6. Conformstukken 
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a. Aanpassing 

belastingverordening 2020 

(raadsvoorstel 16-1-2020, 

24779-2020) 

 

aangenomen 

 

 

b. Begeleidingscommissie 

Mobiliteitsvisie en Spoorzone 

(raadsvoorstel 4-2-2020, 57034-

2020) 

 

aangenomen 

 

 

c. Harmonisatie subsidieregeling 

oud papier (raadsvoorstel 22-1-

2020, 34973-2020 

 

aangenomen  

d. Spelen in de Binnenstad 

(initiatiefvoorstel 8 januari 

2020) 

 

aangenomen  

7. 1-minuut interventies 

 

  

a. Verloop jaarwisseling 2019-

2020 en beantwoording 

raadsvragen ex art 38 RvO (GL, 

PvdD, S&S, 100%G) over 

Vuurwerkshow op 

gebiedsniveau en afsteken 

restvuurwerk op nieuwjaarsdag 

(3462-2020)(collegebrief 22-1-

2020) 

 

nvt Burgemeester Schuiling: 

- Zal in overleg treden met de betrokkenen van 

de vuurwerkshow Ten Boer over alternatieve 

financiering daarvan. 

- Zal informatie uit het land over de 

jaarwisseling verzamelen en dit ruim voor het 

voorjaarsdebat met de raad bespreken.  

 

Motie 3) van CDA, PvdA, SP, ChristenUnie, 

GroenLinks, Stadspartij en 100% Groningen 

‘Vuurwerkshow Ten Boer’ wordt ingetrokken  

Motie 4) van Student&Stad ‘Een goed begin is het 

halve werk, maar een goed begin is maar de helft’ 

wordt ingetrokken.  

 

b. Stand van zaken experiment 

gesloten coffeeshopketen 

(34452-2020) (Collegebrief 22-

1-2020) 

 

nvt Burgemeester Schuiling: 

Zal de input uit de discussie met de raad meenemen 

naar de gesprekken met de betrokken ministers. 

 

Motie 5) van VVD, CDA, Stadspartij, 100% 

Groningen, SP, PVV en Partij voor de Dieren ‘Iet wiet 

waait weg’ wordt ingetrokken  

 

c.  Evaluatie gebiedsvisies 

reclamebeleid (Collegebrief 15 

januari 2020) 

 

nvt Motie 1) van de PVV ‘Vrij parkeren voor onze 

ondernemers in de binnenstad’ wordt verworpen 

(voor: 3, tegen: 42).  

 

d.  Snorfiets op de rijbaan (SNOR) 

(collegebrief 15 januari 2020) 

 

nvt Motie 6) van GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie 

en CDA ‘Zo snel mogelijk zoveel mogelijk snorfietsen 

van het Fietspad’ wordt aangenomen (voor: 31, tegen: 

14)  



3                                                        

Motie 7) van D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA  

‘Gezondheidszone scooters binnenstad’ wordt 

aangenomen (voor: 29, tegen: 16) 

Motie 8) van de PVV ‘De elektrische fiets mag zijn 

snor niet drukken’ wordt verworpen (voor: 1, tegen: 

44)   

 

e. Wordt 8a   

8. Discussiestukken 

 

  

a. Bespreekpunten nieuwe regeling 

MWO-vervoer 

 

nvt Motie 9) van SP, CDA, Partij voor de Dieren, 

Stadspartij, 100%Groningen en VVD ‘Ruimte voor 

een inclusieve samenleving’ wordt verworpen (voor: 

20, tegen: 25)  

Motie 10) van SP, CDA, Partij voor de Dieren, 

Stadspartij en 100%Groningen ‘houd het WMO-

vervoer betaalbaar’ wordt verworpen (voor: 16, 

tegen: 29) 

Motie 11) van SP, CDA, Partij voor de Dieren, 

Stadspartij en 100%Groningen ‘Ruimte in het WMO-

vervoer’ wordt verworpen (voor: 16, tegen: 29)   

 

 Motie vreemd aan de orde van 

de dag   

 

 Motie 2) van de PVV ‘Wonen boven winkels in de 

binnenstad’ wordt verworpen (voor: 5, tegen: 40).  

 

 Sluiting    

 

  

 


