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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 30 maart 16.30-23.15 uur 
Afwezig: dhr. G.J. Kelder  

 
 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. Vaststelling verslag raad  

24 februari 2016 
vastgesteld  

2.  Benoemingen  

 

  

a. Afscheid raadsleden mw. S.T. 

Klein Schaarsberg en dhr. M.M. 

van den Anker (Student & Stad) 

  

b. Installatie raadsleden A.P.M. 

Banach en R.J. Lammers 

(Student & Stad) 

geïnstalleerd  

c. Benoeming A.P.M. Banach als 

lid van het Auditcommmittee 

(vacature Van den Anker) 

(raadsvoorstel 18 maart 2016, 

5597745) 

benoemd  

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

 n.v.t.   

4. Initiatiefvoorstellen 

 

  

 n.v.t.   

5. Ingekomen stukken 

 

  

a. Lijst met ingekomen 

collegebrieven  

Bekrachtigen geheimhouding 

ex. art. 25 gemeentewet t.a.v. 

bijlagen bij collegebrief 

Meerjarenprognose 

Parkeerbedrijf 

 

 

bekrachtigd 

 

 

Geen opmerkingen 

b. Lijst met ingekomen overige 

stukken 

 

 Geen opmerkingen  

6. Conformstukken 

 

  

a. Verhoging logiesbelasting 

(raadsvoorstel 21 januari 2016, 

5490717) 

aangenomen  

b. Treasurystatuut 2016-2017 

(raadsvoorstel 19 februari 2016, 

5547222)  

aangenomen  
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c. Toepassen lichte samenvoeging 

bij herindeling Ten Boer – 

Groningen (raadsvoorstel 26 

februari 2016, 5558306) 

aangenomen Toezegging burgemeester:  

geeft in raadscommissie F&V stand van zaken rondom 

herindeling Haren  

d. AZC Energieweg locatiekeuze 

(raadsvoorstel 19 februari 2016, 

5543918) 

aangenomen  

e. Verordening tot wijziging van de 

Huisvestingsverordening 2015 

(raadsvoorstel 11-2-2016, 

5528792) 

aangenomen  

f. Toepassing coördinatieregeling 

woningbouwontwikkeling 

Melisseweg (raadvoorstel  

18-2-2016, 5529244) 

aangenomen  

g. Huisvesting WIJ-team 

Lewenborg in het Dok 

(raadsvoorstel 11 februari 2016, 

5529124) 

aangenomen  

h. Shelter City Groningen 

(raadsvoorstel 5 februari 2016, 

5518568) 

aangenomen Tegen: CDA en VVD  

i. Ophalen kredieten vervangings-

investeringen WSR 2016 

(raadsvoorstel 7 maart 

2016, 5544980) 

aangenomen  

j. Nacalculatie Gedeeltelijke 

Verplaatsing Iederz t.b.v. OV 

bureau (raadsvoorstel 21-1-

2016, 5491592) 

aangenomen  

k. Wijziging 

afstemmingsverordening 

Participatiewet IOAW en IOAZ 

2015 (raadsvoorstel 5-2-2016, 

5518569) 

aangenomen  

l. Kredietaanvraag en 

startaanvraag kruispunt 

Wilhelminakade - Prinsesseweg 

(raadsvoorstel 5 februari 2016, 

5518749) 

aangenomen  

m. Aanvraag uitvoeringskrediet 

P+R Reitdiep (raadsvoorstel 19 

februari 2016, 5544294) 

aangenomen  

n. Grenscorrectie Meerstad 

(raadsvoorstel 24 maart 2016, 

5558986) 

aangenomen  

7. 1-minuut interventies 

 

  

a. Onderzoek Armoedebeleid 

Rekenkamercommissie 

(raadsvoorstel 2 maart 2016, 

aangenomen Amendement 1)  van SP, Stadspartij en CDA, 

voorstel overname aanbevelingen van de Rekenkamer-

commissie en verzoek aan college om hieraan 
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5566449) + 

Reactie op het onderzoeks-

rapport Armoedebeleid 

(collegebrief 9-3-2016) + 

Uitvoeringsplan armoede-

projecten 2016 en 

armoedemonitor 2015 

(collegebrief 25-2-2016) 

invulling te geven, wordt aangenomen (met algemene 

stemmen)  

 

  

b.  Uitgangspunten ontwikkel-

strategie en kredietaanvraag 

voormalig terrein suikerfabriek 

(raadsvoorstel 19 februari 2016, 

5544170)  

 

 

 

 

 

aangenomen 

Motie 1) van de fractie Woldhuis, externe controle 

financieel perspectief, wordt verworpen (voor: 1, 

tegen: 37) 

 

Tegen: CDA en fractie Woldhuis.  

8. Discussiestukken 

 

  

a. Integraal gebiedsgericht werken: 

gebiedsprogramma 2016 

(raadsvoorstel 18 februari 2016, 

5543451)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen  

Toezeggingen weth. Van der Schaaf:  

- college zal zich buigen over de mogelijkheid van een 

‘taalbrigade’ en zal hiervoor een korte notitie 

aanleveren.  

- komt apart terug op het meenemen van de resultaten 

van gebiedsgericht werken in leefbaarheids-

onderzoeken. 

 

Amendement 2) van CDA, ChristenUnie en SP, geen 

bezuiniging beheer en onderhoud, wordt verworpen 

(voor: 15, tegen: 23)  

 

Motie 2) van de SP, taal & toon, wordt verworpen 

(voor: 6, tegen: 32) 

Motie 3) van de SP, eerlijk experimenteren, wordt 

verworpen (voor: 7, tegen: 31)  

Motie 4) van de fractie Woldhuis, meetbaar en 

inzichtelijk, wordt verworpen (voor: 3, tegen: 34)  

 

Tegen: Student & Stad  

 

b. Wordt 1-minuut interventie 7b.   

c. Groningen Spoorzone onderdeel 

Fiets, mooi ‘extra’ en Blauwe 

brug (raadsvoorstel 26 februari 

2016, 5559700)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezeggingen weth. De Rook:  

- komt bij de aanbesteding terug op de criteria voor de 

fietsenstallingen  (+ zorg voor specifieke plekken voor 

betalende fietsparkeerders in het weekend)  

- bij eventuele verplaatsing van monumentale 

onderdelen zal vooraf toestemming aan de raad 

worden gevraagd.  

 

Motie 5) van Student & Stad, heroverweging 

stallingsregime, wordt verworpen (voor: 4 tegen: 34) 

Motie 6) van Student & Stad en SP, optimale ruimte 

voor de fiets, wordt ingetrokken 

Motie 7) van ChristenUnie, CDA en SP, behoud 
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aangenomen 

historisch karakter Hoofdstation, wordt verworpen 

(voor: 13 tegen: 25)  

 

Met algemene stemmen 

d. Burgerinitiatief stichting MIES - 

wensen en bedenkingen 

(collegebrief 26 februari 2016) 

 

n.v.t. 

Motie 8) van SP en CDA, geen subsidie experiment 

basisinkomen, wordt verworpen (voor: 12, tegen: 25) 

Motie 9) van CDA en SP, niet op de hete brij draaien, 

wordt verworpen (voor: 9, tegen: 29)  

 

e. Wijziging Hoofdstuk 3 van de 

APVG 2009 (+ nota Prostitutie- 

en overige seksbedrijven) 

(raadsvoorstel 11 februari 2016, 

5528793) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Toezeggingen burgemeester: 

- college zal in september met een notitie komen of er 

een simpeler manier is om vergunning te verlenen aan  

kinky-feesten.  

- college schrijft brief over de uitvoerbaarheid van 

amendement 3.  

- evaluatie over 1 jaar.  

 

Amendement 3) van D66 en GroenLinks, wijziging 

Hoofdstuk 3 van de APVG 2009, wordt aangenomen 

(voor: 30, tegen: 8)   

 

Met algemene stemmen  

 Sluiting    

 


