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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 27 januari 16.30 uur 
Afwezig: mevr. Van Dijk.  Afwezig v.a. 17.45 uur: dhr. Kelder. 

Aanwezig v.a. 17.05 uur: weth. De Rook. 

 
 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. Vaststelling verslagen 

actualiteitendebat 2 december 

2015, raad 16 december 2015 

Vastgesteld 

 

 

 

 

 

2.  Benoemingen  

 

  

a. Installatie raadslid dhr. D. 

Brandenbarg (SP) (vacature mw. 

C. van Dijk) 

Geïnstalleerd   

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

a. Interpellatie thuiszorg (SP en 

Stadspartij) 

 

 

 Toezeggingen wethouder Schroor:  

- Morgen wordt de groep van 150 mensen die zonder 

zorg van TSN zitten gebeld, in schrijnende situaties 

wordt direct hulp geboden (door een andere partij). De 

kosten hiervoor zal de gemeente eerst zelf betalen. 

- Ook de groep die op korte termijn zonder hulp dreigt 

te komen te zitten, zal worden gebeld en worden 

geïnformeerd waar ze terecht kunnen.  

- Verder zullen alle thuiszorgcliënten schriftelijk 

worden geïnformeerd waar men terecht kan indien er 

problemen ontstaan.  

- Nadere informatie hierover volgt mondeling in de 

commissie O&W op 3 februari.  

 

b. Interpellatie Noorderkerk (SP en 

Stadspartij)  

 

 

 Motie 1 Analyseren, informeren en leren (SP en 

Stadspartij) Voor: 13 tegen: 25  (verworpen) 

Motie 2 Bouwstop (SP en Stadspartij) 

Voor: 9 tegen: 29  (verworpen)  

4. Initiatiefvoorstellen 

 

  

 n.v.t. 

 

  

5. Ingekomen stukken 

 

  

a. Lijst met ingekomen 

collegebrieven  
 Geen opmerkingen 

b. Lijst met ingekomen overige 

stukken 

 

 Geen opmerkingen  
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6. Conformstukken 

 

  

a. Nacalculatie en aanvullend 

krediet Renovatie Kardinge fase 

2 (raadsvoorstel 11 

december 2015, 5428937) 

Aangenomen   

b. Papiermolen Renovatie 

Voorbereidingskrediet 

(raadsvoorstel 17 december 

2015, 5439462) 

Aangenomen   

c. Begroting 2016 en jaarrekening 

2014 Groninger Archieven 

(raadsvoorstel 3 december 2015, 

5413887) 

Aangenomen   

d. Wijzigen gemeenschappelijke 

regelingen 

(raadsvoorstel 18 december 

2015, 5444954) 

Aangenomen   

7. 1-minuut interventies 

 

  

 n.v.t. 

 
  

8. Discussiestukken 

 

  

a. Prestatieafspraken gemeente en 

woningcorporaties 

(collegebrief 12 november 2015) 

+ 

Meerjarenprogramma 

structuurvisie wonen 2016 

(raadsvoorstel 12 november 

2015, 5373977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezeggingen wethouder Van der Schaaf:  

- Zal de raad inzicht verschaffen in de effecten van de 

prognoses die beschikbaar zijn vanuit verschillende 

kennisinstellingen over de gevolgen van het leenstelsel 

voor Groningen. 

- Zal cijfers over aard en omvang van het 

‘scheefwonen’ meenemen in de brede discussie met de 

raad over het te ontwikkelen dashboard.   

 

Motie 3 Beperk stijgende lasten huurders (SP)  

Voor: 11 tegen: 27  (verworpen)  

Motie 4 Geen sloop en verkoop zonder nieuwbouw 

(SP) Voor: 9 tegen: 29  (verworpen)  

Motie 5 Brede verduurzaming (SP, PvdD)  

Voor: 38  (aangenomen)  

Motie 6  Versterk zeggenschap huurders (SP, PvdA, 

Stadspartij) Voor: 35 tegen: 3 (aangenomen) 

Motie 7 Meer focus op beschikbaarheid (CDA, 

Stadspartij, SP) Aangepast dictum:   

Verzoekt het college:  

 Minimaal 85 sociale huurwoningen als 

doelstelling op te nemen in de 

prestatieafspraken voor 2017 

Voor: 29 tegen: 9 (aangenomen)  

Motie 8 Meer zekerheid bieden aan huurders 

(GroenLinks, PvdA, SP, PvdD) Voor: 35 tegen: 3 

(aangenomen)  
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Aangenomen  

Motie 9 Gevolgen leenstelsel (Stadspartij, Student en 

Stad) wordt ingetrokken na toezegging wethouder.  

Motie 10 Dashboard (D66) Voor: 32 tegen: 6 

(aangenomen)  

 

Met algemene stemmen  

 

b. Instemming 

Meerjarenprogramma 

aardbevingsbestendig en 

Kansrijk Groningen 

2015-2025 (raadsvoorstel 15 

januari 2016, 5483004) 

 

 

Aangenomen  

 

Tegen: Stadspartij.  

c. Voorgenomen sluiting Openbare 

Basisschool (OBS) De Expeditie 

(raadsvoorstel 7-1-2016, 

5469757) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangenomen  

Toezegging wethouder Schroor:  

- Zal de raad een update geven wanneer het proces is 

afgerond en informeren wat er met het personeel en de 

leerlingen is gebeurd.  

 

Motie 11 Kritisch op fusieprocessen (Stadspartij) 

Voor: 3 tegen: 35 (verworpen)  

Motie 12 Medezeggenschap Moet (D66, SP)   

Voor: 35 tegen: 3 (aangenomen) Aangepaste tekst:  

Spreekt de raad uit: 

 In beginsel altijd het formele advies van de 

Medezeggenschapsraad af te wachten en mee 

te wegen en mee te nemen in besluitvorming 

rond fusies en sluiting van scholen.   

 

 

Tegen: Stadspartij.  

 

 Sluiting   22.05 uur  

 

  

 


