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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 24 juni 2020, 15.00-23.25 uur 
Afwezig: dhr. E.P. Bakker (100%Groningen).  

Afwezig vanaf 20.00 uur: mevr. M. Wijnja (GL), dhr. J. Been (GL), dhr. P. Rebergen (ChristenUnie). 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. 

 

Vaststelling agenda 

 

vastgesteld Ordevoorstel om punt 7h (actualisatie 

programma Binnenstad) later te behandelen, 

wordt verworpen (voor 15, tegen 29). 

b. Vaststelling verslag 27 mei 2020 

 

vastgesteld  

2 GEMEENTEREKENING 2019 

 

  

 Toezeggingen 

• Wethouder De Rook 

o zal benchmark omvang gemeentelijke organisatie aan raad doen toekomen als onderlegger 

voor gesprek over gewenste omvang (n.a.v. motie Stadspartij) 

o Zal bij volgende gemeenterekening specifieker rapporteren op waarom op aantal posten geld 

overblijft en hoe het opnieuw wordt ingezet (n.a.v. vraag ChristenUnie) 

• Wethouder Bloemhoff 

o Analyse bijstandscijfers kan in najaar besproken worden bij actualisatie werkprogramma (incl. 

aansluiting programma’s W&I en E&W) (n.a.v. ingetrokken motie Onderzoek naar bijstand) 

• Burgemeester Schuiling 

o Neemt de raad mee m.b.t. de ontwikkelingen in de plannen om de mensenhandel in de 

provincie aan te pakken, inclusief opvolging rapport-Roemer (n.a.v. motie: gaat met raad in 

overleg als er zich betere alternatieven aandienen m.b.t. bewustwording in plaats van een 

week tegen de mensenhandel) 

 

Amendement Solidariteitsfonds voor gevolgen Coronacrisis, van de SP, wordt verworpen (voor 6, tegen 

38). 

Motie Week tegen Mensenhandel van de ChristenUnie, wordt aangenomen (voor 43, tegen 1). 

Motie Onderzoek naar bijstand van Stadspartij en VVD, wordt ingetrokken. 

Motie Samen in de ‘strijd’ van Stadspartij, ChristenUnie en D66, wordt aangenomen (voor 42, tegen 2). 

Motie We will Check you van Student&Stad en SP, wordt verworpen (voor 6, tegen 38). 

Motie Gedeelde smart is halve smart van Student&Stad, wordt verworpen (voor 7, tegen 37). 

Motie Onderzoek omvang ambtelijke organisatie van de Stadspartij, wordt verworpen (voor 4, tegen 40). 

 

Raadsvoorstel Gemeenterekening 2019 Gemeente Groningen, wordt aangenomen (voor 39, tegen 5). 

 

3 VRAGENUUR n.v.t.  

    

4.  Benoemingen  

 

  

a. Benoeming lid raad van toezicht 

Openbaar Onderwijs Groningen 

benoemd  

b. Herbenoeming lid Raad van Toezicht 

Stichting Baasis sept 2020 

benoemd  

c. Herbenoeming vier leden RvT Stichting benoemd  
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Marenland 

d. Benoeming adviseurs in de rekenkamer benoemd  

5 Ingekomen stukken 

 

  

a. Ingekomen Collegebrieven  Geen opmerkingen 

b. Ingekomen overige stukken  Geen opmerkingen 

6 Conformstukken 

 

  

a. Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-

Zuid (raadsvoorstel 13-5-2020)  

aangenomen  

b. Vervolg toegankelijke haltes 

(raadsvoorstel 11-5-2020) 

aangenomen  

c Gymzaal Molukkenstraat tijdelijke 

voorziening en voorbereidingskrediet 

(raadsvoorstel 13-5-2020)  

aangenomen  

d Uitvoerings- en voorbereidingskrediet 

gebiedsontwikkeling De Suikerzijde 

(raadsvoorstel 20-5-2020)  

aangenomen  

e Kwaliteitsimpuls fietsparkeren 

hoofdstation (raadsvoorstel 20-5-2020)  

aangenomen  

f.  Vaststellen verordening fietsparkeren 

Groningen 2020 (raadsvoorstel 20-5-

2020)  

aangenomen Tegen: SP. 

g  Verklaring vangnetuitkering BUIG 

(raadsvoorstel 13 mei 2020)  

aangenomen  

h. vaststelling verordening op de 

rekenkamer 2020 

aangenomen  

7 Conformstukken + Moties 

 

  

a Motie praten als brugman (collegebrief 

27-5-2020)  

 

n.v.t. Motie Een brug in de stad van de Stadspartij, 

wordt verworpen (voor 10, tegen 31). 

b Vaststelling aanbestedingsstukken en 

grondexploitatie Alo locatie 

(raadsvoorstel 2 juni 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Motie Wat ruist daar door het struikgewas 

van de Partij voor de Dieren, wordt 

ingetrokken. 

Motie Tel uw zegeningen van de Partij voor de 

Dieren, wordt verworpen (voor 3, tegen 38). 

Motie Niet te weinig woningen op de Alo-

locatie van VVD en Stadspartij, wordt 

verworpen (voor 7, tegen 34). 

 

Voor 35, tegen 6. 

 

c Vaststelling bestemmingsplan 

Friesestraatweg 139 (plan crossroads) 

(raadsvoorstel 20-5-2020) 

 

 

  

 

 

 

 

aangenomen 

Motie Groene Kruising van GroenLinks, CDA 

en Partij voor de Dieren, wordt aangenomen 

(voor 36, tegen 5). 

 

Voor 33, tegen 8). 
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d Herhuisvesting Iederz (raadsvoorstel 

20-5-2020) 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Motie Uitstel herhuisvesting Iederz van VVD 

en Stadspartij, wordt verworpen (voor 6, tegen 

35). 

 

Voor 37, tegen 4 (afwijkend van stemresultaat: 

mevr. Jacobs stemt tegen). 

 

e Reactie college op 3 moties m.b.t. 

hondenbelasting (collegebrief 11-5-

2020) 

 

 

 

 

n.v.t. Motie Hondenbelasting binnenkort 

geschiedenis! Van Stadspartij, CDA, PVV en 

VVD, wordt verworpen (voor 14, tegen 27). 

Motie Verschuiving lasten hondenbelasting 

van GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA, 

wordt aangenomen (voor 27, tegen 14). 

Motie Afbouw hondenbelasting van de SP, 

wordt ingetrokken. 

 

f Routekaart Circulaire Economie 

(raadsvoorstel 29-1-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Motie Uitvoeringsagenda circulaire economie 

van GroenLinks, Stadspartij, PvdA CDA en 

PVV, wordt aangenomen (met algemene 

stemmen). 

 

Tegen: PVV. 

 

g Evaluatie toegankelijkheid binnenstad-

west (collegebrief 20-5-2020) + 

tussenstand actieplan toegankelijkheid 

(collegebrief 20-5-2020) 

 

n.v.t. Toezegging wethouder Chakor: 

• Zal in Actieplan Toegankelijkheid (eind 

2020) aangeven hoe toegankelijkheid 

beter geborgd wordt in de organisatie, en 

zal bij invulinstructies college- en 

raadsvoorstellen aandacht vragen voor 

toegankelijkheid 

 

Motie Borgen van VN-verdrag ‘gelijke 

rechten voor mensen met een beperking’ van 

Stadspartij, SP, CDA en Partij voor de Dieren, 

wordt ingetrokken. 

 

h Actualisatie programma Binnenstad 

(collegebrief 20-5-2020 en  

raadsvoorstel 20-5-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Amendement Wat een geld! Van VVD en 

Stadspartij, wordt verworpen (voor 15, tegen 

26). 

 

Voor 26, tegen 15. 

8 Discussiestukken   

a Woonvisie (raadsvoorstel 20-5-2020) 

 

Toezegging wethouder Van der Schaaf 

• Zal concrete stappen die voortvloeien uit woonvisie via infographic inzichtelijk maken in MJP 

Wonen (n.a.v. verzoek ChristenUnie) 

 

Amendement Geen Gemeentelijk Ontwikkelbedrijf van VVD, CDA en Stadspartij, wordt verworpen 

(voor 9, tegen 32). 
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Motie Baas in eigen huis van de PVV, wordt verworpen (voor 1, tegen 40). 

Motie 50% voor het middensegment van D66, CDA en Stadspartij, wordt aangenomen (voor 35, tegen 

6). 

Motie Huurdersraadpleging van SP, Stadspartij en Partij voor de Dieren, wordt ingetrokken.  

Motie Voldoende woningen na 2030 van VVD, SP en Stadspartij, wordt aangenomen (voor 37, tegen 4). 

Motie Opkoopbescherming van SP, Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks, wordt 

aangenomen (voor 36, tegen 5). 

Motie Verhuurdersinspectie van SP, Stadspartij en Student&Stad, wordt verworpen (voor 12, tegen 29). 

Motie Een grote stad hoeft geen grote eenzaamheid te betekenen van GroenLinks, Student&Stad, CDA 

en Partij voor de Dieren, wordt aangenomen (voor 35, tegen 6). 

Motie Wooncoöperatie? Ik weet hoe dat moet! van GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA en Partij voor 

de Dieren, wordt aangenomen (voor 31, tegen 10). 

Motie Ontwikkel een woonmanifest voor starters! van PvdA en GroenLinks, wordt verworpen (voor 32, 

tegen 9). 

Motie Woonvisie: versnellen sociale huur, middel dure huur en goedkope koop van PvdA, GroenLinks 

en SP, wordt aangenomen (voor 37, tegen 4). 

 

Raadsvoorstel Woonvisie, wordt aangenomen (voor 36, tegen 5). 

 

b Initiatiefvoorstel 0 = genoeg (SP, PvdD, 

26-5-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verworpen 

Motie Groningen tegen de verhuurdersheffing 

van SP, Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, 

GroenLinks, ChristenUnie en 100%Groningen, 

wordt aangenomen (voor 35, tegen 6) 

(afwijkend van stemresultaat: gehele fractie D66 

stemt voor). 

 

Voor: 13, tegen 28. 

 

c Overnachtingenmarkt en short stay 

2020 (Raadsvoorstel, 12-2-2020) 

(72236-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Amendement Je huis verhuren moet kunnen 

van VVD en PVV, wordt verworpen (voor 5, 

tegen 36). 

Motie Huurbescherming gegarandeerd van 

GroenLinks, PvdA, Student&Stad, SP, 

Stadspartij en Partij voor de Dieren, wordt 

aangenomen (voor 40, tegen 1). 

 

Voor 36, tegen 5. 

9 Motie vreemd aan de orde van de dag,  

The show must go on van 

100%Groningen 

 

ingetrokken Toezegging burgemeester Schuiling:  

• Zal met de ondernemers kijken of de 

plannen voor buiten- bioscopen en 

theaters binnen de richtlijnen van het 

RIVM mogelijk gemaakt kunnen worden 

als onderdeel van zomerprogramma 2020 

10 Sluiting    

 

  

 


