BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN
Openbare raadsvergadering op woensdag 18 november 2020, 16.30-22.20 uur
Afwezig: B. de Greef (SP), J. Visser (GL)
Later aanwezig: mevr. W. Paulusma (D66) -vanaf 17.15 uuren dhr. A.J.M. van Kesteren (PVV) – vanaf 19.30 uur
Afwezig v.a. 20.50 uur: wethouder P.S. de Rook.
ONDERWERP + VOORSTEL
1

Opening en mededelingen

a.

Vaststelling agenda

b.

Vaststelling verslag 7 oktober 2020

2

Interpellatie

a

Verzoek van de Partij voor de Dieren en
de SP tot het houden van een
interpellatiedebat n.a.v. de situatie rond
de zuidelijke ringweg.

BESLUIT

MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING

5c en 5d worden discussiepunten
vastgesteld

Motie 2, Raadsonderzoek oorzaken vertraging
en financiële tekorten zuidelijke ringweg, van
SP, PvdD, Stadspartij en 100%Groningen, wordt
ingetrokken
Motie 7, Samen sterk, van PvdD, SP, Stadspartij,
GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie, wordt
aangenomen (met algemene stemmen)

3

Ingekomen stukken

a

Bekrachtiging geheimhouding ogv ex.
art 25 Gemeentewet

b

Ingekomen Collegebrieven

Geen opmerkingen

c

Ingekomen overige stukken

Geen opmerkingen

4

Conformstukken

a.

Advisering planschade en
nadeelcompensatie - aangepaste
verordeningen (raadsvoorstel 23
september 2020)

aangenomen

b.

Vaststellen krediet uitvoering eerste
fase Kardings Ontzet (raadsvoorstel 24
september 2020)

aangenomen

c.

Tiny Houses Westpark (raadsvoorstel
30 september 2020)

aangenomen

1

n.v.t.

d.

Vervangingsinvesteringen
kunstgrasvelden 2021 en
voorbereidingskrediet 2022
(raadsvoorstel 30 september 2020)

aangenomen

e

Algemene Verordening ondergrondse
infrastructuur 2021 gemeente
Groningen (AVOI 2021) (raadsvoorstel
30 september 2020)

aangenomen

5

Conformstukken + Moties

a.

2e fase verkenning nieuw
muziekcentrum (raadsvoorstel 30
september 2020)

aangenomen

Met algemene stemmen
Wethouder De Rook:
Garandeert keuzemogelijkheden voor de raad in
het verdere proces (bijvoorbeeld 4e zaal,
capaciteit aantal bezoekers)
Motie 8, Het is uiteindelijk de economie, die de
muziek maakt, van het CDA, wordt ingetrokken
Motie 10, Leef, pak alles wat je kan, van
Student&Stad en 100%Groningen wordt
verworpen (voor 10, tegen 32)
Motie 11, Soberheid past, muziek maakt het
verschil, van Stadspartij en CDA wordt
ingetrokken.

b.

Sport- en beweegvisie 2021+
(raadsvoorstel 7 oktober 2020)

aangenomen

Met algemene stemmen
Wethouder Jongman:
Zegt toe om bij de inrichting van het nieuwe
stadhuis in overleg met de raad een aantal
proefopstellingen te creëren om staand te
vergaderen.
Motie 3, Sta op en spreek, van de VVD, wordt
ingetrokken
Motie 9, Co-creatie nieuwe meerjarenprogramma sport & bewegen, van CDA,
Stadspartij, PvdD, VVD en 100%Groningen,
wordt verworpen (voor 18, tegen 24).

c

Winkeltijdenverordening 2021

wordt
discussiepunt

d

Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 20212024 (Raadsvoorstel 8 oktober 2020)

wordt
discussiepunt

6

Discussiestukken
2

Cultuurnota kunst en cultuur voor
iedereen 2021-2024 (Raadsvoorstel 8
oktober 2020)

aangenomen

tegen: PVV
Amendement 1, GRID uit de brand, van PvdD,
Stadspartij, SP en 100%Groningen, wordt
verworpen (voor 13, tegen 30)
Amendement 2, Kunst en cultuur echt voor
iedereen, van de PVV, wordt verworpen (voor
7, tegen 36)
Amendement 5, Een mens is niet van steen, van
de SP, wordt verworpen (voor 9, tegen 34)
Motie 1, Academische muurschilderingen, van
de ChristenUnie, wordt aangenomen (met
algemene stemmen)
Motie 4, Mentale drempels voor cultuur, van
PvdA, GroenLinks, PvdD en Stadspartij, wordt
aangenomen (met algemene stemmen)

Winkeltijdenverordening 2021
(raadsvoorstel 16 september 2020)

aangenomen

Tegen: PvdD en ChristenUnie
Amendement 6, Zondag, zondag, wij hebben tijd
om lekker lang te winkelen, van Student&Stad,
wordt verworpen (voor 4, tegen 38)

Toekomstige verwerking afvalstromen
(raadsvoorstel 30 september)

aangenomen

Tegen: PVV, PvdD, VVD, CDA,
100%Groningen, Stadspartij.
Wethouder Chakor:
Zal de brief van Omrin over het (financiële)
risico naar de raad sturen.
Motie 13, Lokaal geld stinkt niet, van
100%Groningen en SP, wordt aangenomen (met
algemene stemmen)
Motie 14, (K)omerin maar betaal niet teveel –
deel I, van PvdD, VVD en 100%Groningen,
wordt verworpen (voor 10, tegen 33)
Motie 15, (K)omerin maar betaal niet teveel –
deel II, van PvdD, VVD en 100%Groningen,
wordt verworpen (voor 10, tegen 33)
Motie 17, A van aanbesteden gaat voor de i van
inbesteden, van PvdD, VVD, 100%Groningen en
PVV, wordt verworpen (voor 14, tegen 29)
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE
3

a.

b.

VAN DE DAG
Motie 16 van GroenLinks, SP en
ChristenUnie: Prijsklassen in
toeristenbelasting

Motie 12 van de SP en Stadspartij: Vijf
jaar na decentralisaties

aangenomen

Voor 24, tegen 19
Wethouder De Rook:
Zal de raad informeren wanneer de
uitvoeringskosten van gedifferentieerde
logiesbelasting voor ondernemers hoger
uitvallen dan verwacht.

aangenomen

Met algemene stemmen
Wethouder Diks:
Zal een bijeenkomst voor de raad organiseren in
het 1e kwartaal 2021 om de bekende informatie
te bundelen en gezamenlijk met de raad en
college te reflecteren, wat zijn de knelpunten en
daarmee het inkooptraject in te gaan. Hierbij ook
rapportage over de budgetten in de lopende
inkooptrajecten.

8

Sluiting 22.20 uur

g

4

