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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 29 januari 2020, 16.30-22.38 uur 
Afwezig: wethouder Bloemhoff en wethouder De Rook  

 
 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. 

 

Vaststelling agenda 

 

vastgesteld 7f wordt 6e, 7a wordt 8d, 7c wordt 8e, 8a wordt 7i,  

8b wordt 7j.  

 

b. Vaststelling verslag van 18 

december 2019 

 

vastgesteld  

2.  Benoemingen  

 

  

a. Installatie kinderburgemeester  Uitgesteld wegens ziekte van de inkomend 

kinderburgemeester  

b. Herbenoeming lid Raad van 

Toezicht Openbaar Onderwijs 

Groningen (raadsvoorstel 19-12-

2019)  

 

benoemd  

c. De heer S. van der Pol beëdigen 

als commissielid  

beëdigd  

d. De heer B. Hekkema beëdigen 

als commissielid 

 

beëdigd  

e. Uit functie ontheffen huidige 

griffier, aanwijzing nieuwe 

griffier per 1 april 2020 

(raadsvoorstel  

 

aangenomen  

3. Rondvraag en interpellaties   

a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

 

 

 

d.  

Dhr. Van der Laan over 

vervolgstappen in proces 

rondom Pepergasthuis 

 

Dhr. Rebergen over 

parkeersituatie Hendrik 

Westerplein, Ten Boer 

 

Dhr. Pechler over route bussen 

tijdens uitval spoor Groningen-

Hoogeveen afgelopen weekend 

 

Mevr. Wobma  

n.v.t. 

 

 

 

n.v.t.  

 

 

 

n.v.t. 

 

 

 

n.v.t.  

College gaat in beroep, bekeken wordt of uitspraak in 

Amsterdam hierbij van belang kan zijn. 

 

 

College zoekt onder regie van gebiedsteam met 

omwonenden en gebruikers naar een passende 

oplossing.  

 

College is hierover via Groningen Bereikbaar en het 

OV-bureau in overleg met NS, Qbuzz en Arriva. 

 

 

College is bekend met de situatie, gedane aangiften 
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worden geanalyseerd en in afwachting hiervan wordt 

bepaald welke aanpak gewenst is.  

4. Initiatiefvoorstellen 

 

  

 n.v.t. 

 

  

5. Ingekomen stukken 

 

  

a. Ingekomen Collegebrieven 

 

Bekrachtiging geheimhouding 

ex art. 25 Gemeentewet van 

briefnr. 37123-2020 

 

 

bekrachtigd 

 

b. Ingekomen overige stukken 

 

 Geen opmerkingen 

6. Conformstukken 

 

  

a. Meerjarenprogramma 

Ruimtelijke Economie 2020-

2023 (raadsvoorstel 19-12-2019) 

 

aangenomen  

b. Juridische onderbouwing (GR en 

convenant) Ontwikkelmodel fin. 

verdeelsleutel Beschermd 

Wonen en Opvang 

(raadsvoorstel 18-12-2019)  

 

aangenomen 

 

 

c. Toekomst rekenkamerfunctie 

(raadsvoorstel 09-12-2019, 

419486-2019)  

 

aangenomen Tegen: SP 

d.  Wensen en bedenkingen 

aansluiten Groninger Archieven 

bij WSGO. 

 

aangenomen  

e. Naar nieuwe werk- en 

vergaderwijzen van de 

gemeenteraad (17223-2020) 

 

aangenomen Tegen: SP 

7. 1-minuut interventies 

 

  

a. Zie discussie 8d 

 

  

b. Visie openbare 

laadinfrastructuur Groningen 

2025 (raadsvoorstel 28 

november 2019) (383967-2019) 

 

aangenomen Tegen: PVV 

 

Amendement 1) van 100%Groningen, SP en 

Stadspartij ‘Geen voorrang voor EV’s bij 

parkeervergunningen’ wordt aangenomen (voor 30, 

tegen 15) 

Motie 1) van de SP ‘Een gemeentelijk 
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laadpalenbedrijf’ wordt aangenomen (voor 30, tegen 

15). 

 

c. Zie discussie 8e  

 

 

d. Meerjarenprogramma 

Leefkwaliteit 2020-2023 

(raadsvoorstel 19-12-2019) 

 

aangenomen Met algemene stemmen 

 

Motie 2) van SP en Partij voor de Dieren ‘Schone 

lucht voor iedereen’ wordt ingetrokken. 

e. Inkoopbeleid- 

aanbestedingsbeleid 2020 en 

inkoopvoorwaarden 

(collegebrief 20-11-2019) 

(373476-2019) 

 

n.v.t. Wethouder Chakor: 

- Zal na ca. 1 jaar rapporteren of de 

doelstellingen van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2020 worden gerealiseerd.  

- Komt terug met de resultaten van het 

onderzoek naar inbesteding van de 

schoonmakers.  

 

Motie 3) van PvdA en Partij voor de Dieren ‘Zeker 

zijn van goed werk voor iedereen’ wordt verworpen 

(voor 14, tegen 31). 

Motie 4) van de PvdA ‘Van papier naar praktijk’ 

wordt ingetrokken.  

Motie 5) van SP en Partij voor de Dieren 

‘Schoonmaken hoort er ook bij’ wordt verworpen 

(voor 11, tegen 34).  

 

f. Zie conform 6e 

 

  

g. Beschermd wonen 

Barkmolenstraat 242-258 

(Bespreekpunten PvdD en VVD 

9-1-2020). 

 

n.v.t. Motie 6) van Stadspartij en PVV ‘Opnieuw in gesprek 

met de bewoners Barkmolenstraat’ wordt verworpen 

(voor 8, tegen 37). 

Motie 7) van Stadspartij en PVV ‘Terug naar de 

bewoners Barkmolenstraat met een oplossing’ wordt 

verworpen (voor 5, tegen 40). 

 

h.  Herijking afvalbeleid 

 

n.v.t.  

i. Begroting Veilig Thuis 

(raadsvoorstel 16-01-2020) 

 

aangenomen Met algemene stemmen 

j. Rapport Rekenkamercommissie 

Kapbeleid (raadsvoorstel 19-12-
2019) (418217-2019) 

 

aangenomen Met algemene stemmen 

 
Wethouder Chakor:  

Doet aanbod voor een technische sessie over het 

kapbeleid waarin afwegingen worden geschetst met 

voorbeelden uit de praktijk. 

 

Motie 8) van Partij voor de Dieren en Stadspartij ‘Aan 

de vruchten kent men de boom’ wordt verworpen 

(voor 8, tegen 37). 
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8. Discussiestukken 

 

  

a. Wordt 7i    

b. Wordt 7j   

 

c. Meerjarenprogramma Energie 

2020-2023 (raadsvoorstel 19-12-

2019)  

 

aangenomen Tegen: SP en PVV 

 

Wethouder Broeksma:  

Komt schriftelijk terug op de nog openstaande vragen 

van de raad. 

 

Amendement 2) van ChristenUnie, Partij voor de 

Dieren en Student en Stad ‘Positie voor de (lokale) 

energiecoöperaties’ wordt verworpen (voor 11, tegen 

34).  

Motie 9) van de SP ‘Energiecoaches verdienen 

volwaardig loon’ wordt verworpen (voor 18, tegen 

27). 

Motie 10) van de PVV ‘Klimaatrealisten aller Raden, 

Steen en Parlementen verenigt u!’ wordt verworpen 

(voor 1, tegen 44). 

 

d. Meerjarenprogramma Verkeer & 

Vervoer 2020-2023 

(raadsvoorstel 19-12-2019) 

(417596-2019) 

 

aangenomen Tegen: Stadspartij en PVV. 

 

Wethouder Broeksma:  

- Zal de suggestie van de SP onderzoeken of de 

lege kabeltunnel van 3x3 meter tijdelijk kan 

worden gebruikt als voetgangers-/fietstunnel 

voor de Esperanto-kruising. 

- Komt komt in april met de onderzoeksopzet 

naar kleinschalig openbaar vervoer in de wijde 

binnenstad. 

- Komt binnenkort met het uitvoeringsbesluit 

wees-/wrakfietsen in de binnenstad en in de 

wijken die last hebben van overlast. In deze 

context wordt bekeken naar mogelijke inzet 

van basisbanen.  

 

Motie 11) van SP, Stadspartij en 100%Groningen ‘In 

de binnenstad alles bereikbaar voor iedereen’ wordt 

ingetrokken. 

Motie 12) van SP, Stadspartij en 100%Groningen  

’Fiets- en voetgangersovergang  Esperantostraat 

open!’ wordt verworpen (voor 14, tegen 31).  

Motie 13) van SP, Stadspartij,100%Groningen en D66 

‘Ruimte in de fietsrekken II’ wordt ingetrokken. 

Motie 14) van SP, 100%Groningen en Stadspartij 

‘Gratis bewonersparkeren?’ wordt verworpen (voor 

14, tegen 31. 

Motie 15) van Stadspartij, VVD en PVV 

‘Verkeersplannen’ wordt verworpen (voor 12, tegen 
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33. 

Motie 16) van D66, GroenLinks, PvdA, VVD, Partij 

voor de Dieren, SP, ChristenUnie, 100%Groningen en 

CDA ‘Praten als brugman’ wordt aangenomen (voor 

44, tegen 1).  

Motie 17) van GroenLinks, Partij voor de Dieren, 

PvdA, SP, ChristenUnie, D66, 100%Groningen, 

Student en Stad en Stadspartij ‘(Inter-) nationale 

treinverbindingen Groningen’ wordt aangenomen 

(met algemene stemmen).  

 

e. Meerjarenprogramma Wonen 

2020-2023 (raadsvoorstel 19-12-

2019) en de prestatieafspraken 

2020 (collegebrief 17-12-2019)  

 

aangenomen Met algemene stemmen 

 

Wethouder Van der Schaaf: 

- Komt bij de woonvisie terug met meer 

cijfermateriaal over effecten op de 

woningmarkt. 

- Zal de raad voor de zomer informeren over de 

afspraken met de kennisinstellingen t.a.v. 

piekopvang internationale studenten.  

- Koppeling energie-/huurprijzen: neemt dit mee 

in experiment Woondeal.  

 

Motie 18) van D66, CDA, VVD, PVV en 

100%Groningen ‘Bouw meer voor het midden’ wordt 

aangenomen (met algemene stemmen). 

Motie 19) van Student en Stad, GroenLinks en PvdA 

‘Maybe you can hire… The H-team’ wordt 

aangenomen (voor 39, tegen 6). 

Motie 20) van VVD, SP, Stadspartij en 

100%Groningen ‘Actie met bouwen!’ wordt 

verworpen (voor 22, tegen 23). 

Motie 21) van SP en Student en Stad ‘Individueel 

huurcontract’ wordt aangenomen (met algemene 

stemmen).  

Motie 22) van SP en Student en Stad 

‘Verhuurdersinspectie’ wordt verworpen (voor 9, 

tegen 36). 

 

 Sluiting    

 

  

 


