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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 
 

Openbare raadsvergadering woensdag  30 mei 2012,  aanvang 15.00 uur  
Afwezig: dhr. J. Bolhuis (Stadspartij). 

Aanwezig v.a. 17.10 uur: mevr. S. A. Koebrugge (VVD). 

 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEM

MING 

 

1.  Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

   

a. Interpellatie van de VVD en het 

CDA over uitspraken van PvdA-

leider Frank de Vries in een 

interview in het Dagblad van het 

Noorden over onder meer de 

regiotram en de rol die de provincie 

volgens hem daarin speelt.  

n.v.t. Motie 1) van de Stadspartij ‘Frank de 

Vries heeft gelijk’, wordt verworpen 

(voor: Stadspartij) 

 

b. Vaststelling verslag van 28 maart 

2012 
vastgesteld   

2.  Gemeenterekening 2011  

  

Vaststelling GEMEENTEREKENING 2011, GR12.3077360 

 

Toezeggingen weth. Dekker: 

n.a.v. motie 2 ‘Afstemmen wachttijdvoorspellers’ (bij verkeerslichten):  

- college zal na de zomer van 2012 een stand van zaken geven. 
n.a.v. motie 3 ‘Teruggave teveel geïnde afvalstoffenheffing’: 

- college geeft na de zomer van 2012 een aantal varianten hoe teruggave gedaan kan worden.  

 

Toezegging weth. De Vries:  

- college zal in juni een rapportage geven over de woningmarktcijfers, hierin wordt  

jongerenhuisvesting meegenomen.  

 

Aangenomen amendement: 

Amendement 1) van SP, Chr.Unie, PvdA en VVD, toevoeging van besluitpunt VI, luidende  ‘de 

reserve Kinderfonds Armoede met een omvang van 854.000 euro volledig beschikbaar te houden’ 

(voor: allen, minus GroenLinks).  

 

Aangenomen moties: 

Motie 2) van PvdA, SP, Chr.Unie en D66 ‘Afstemmen wachttijdvoorspellers’  (voor: gehele raad).  

Motie 3) van PvdA, D66 en S&S ‘Verlaging woonlasten 2013: teruggave teveel geïnde 

afvalstoffenheffing’ (voor: gehele raad, minus Chr.Unie, CDA, GroenLinks en Stadspartij).  

Motie 4) van PvdA, CDA, VVD, Chr.Unie en D66 ‘Onderzoek voortgang implementatie 

Dafinci’(voor: allen, minus GroenLinks en SP).  

Motie 5) van PvdA en VVD ‘Gebruik van rentederivaten’ (voor: allen, minus SP, GroenLinks en 

D66).  

Motie 6) van de PvdA ‘Onderzoek operationele en financiële haalbaarheid van projecten’ (voor: 

PvdA, PvdD, VVD, D66 en Stadspartij).  
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Motie 8) van D66, Stadspartij en PvdA ‘Rapportage acuisitie-inspanningen’ (voor: allen, minus 

CDA).  

Motie 9) van SP, VVD en CDA ‘Uitvoering moties’  (voor: allen, minus GroenLinks en D66). 

Motie 11) van PvdA, SP, VVD, Chr.Unie, PvdD, CDA en Stadspartij ‘Geen doorgang eenmalige 

bezuinigingen 2012 binnen de WMO’ (voor: PvdA, VVD, CDA, PvdD, Chr.Unie en Stadspartij). 

 

Verworpen moties:  

Motie 7) van de VVD ‘Minder mist rond Meerstad’ (voor: VVD, CDA en S&S).  

Motie 10) van de Stadspartij ‘Budget persoonlijk re-integratiebudget’ (voor: Stadspartij, VVD, 

CDA en PvdD).  

 

De GEMEENTEREKENING 2011 wordt vastgesteld met algemene stemmen.  

 

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties  

  

 zie 1a   

4. Initiatiefvoorstellen   

 n.v.t.   

5. Ingekomen stukken   

a.  Lijst van ingekomen collegebrieven. 

 
n.v.t. De Raad bekrachtigt geheimhouding van 

de brief onder nr. 17 van de lijst. 

b. 

 

Lijst van overige ingekomen 

stukken. 
n.v.t.    

6. Conformstukken       

a.  Kredietaanvraag fietspad 

Noordelijke Ringweg, onderdeel 

Cortinghborg-Iepenlaan. 

GR12.3072957. 

aangenomen  

b. Nacalculatie nieuwe huisvesting 

VMBO in het kader van ‘Kennis om 

te delen’. GR12.3027474. 

aangenomen   

c.  Nota Maatschappelijke Stages 2012-

2015 GR12.3049429.  
aangenomen  

d. Wordt 1-minuut interventie 7c.    

e. 

 

Projectofferte Sontweggebied 

Ontwikkelingsvisie 

Detailhandelskwartier 

GR12.3072902.  

aangenomen  

f.  Vaststellen 

Rechtspositieverordening raadsleden 

en plaatsvervangers 2012 en de 

Verordening op de fractievergoeding 

2012. GR12.3107808. 

aangenomen   

 

7.  

 

1-minuut interventies  

 

  

a. Programma van eisen en plan van 

aanpak Groninger Forum. 

GR12.3060800. 

 

 

 

(dhr. Jager neemt geen deel aan de 

discussie).  
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aangenomen 

 

Toezeggingen weth. Schroor:  

- college informeert de raad hoe de inhoud 

van de organisatie in de toekomst wordt 

geborgd.  

- college geeft 3x per jaar (o.a. bij 

rekening en begroting) een stand van 

zaken.  

 

Motie 13) van de VVD ‘Schiet nu eens 

op!’ wordt verworpen (voor: VVD).  

 

Tegen: VVD, Stadspartij en PvdD.  

 

b.  Aanvraag plankostenkrediet busbaan 

P+R Europapark-UMCG. 

GR12.3072937. 

 

aangenomen 

 

Met algemene stemmen.  

c.  Investering digitale werkplek. 

GR12.3039939. 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Motie 12) van alle fracties 

‘Ontwikkelstrategie voor 

kantoorsoftware’ wordt aangenomen 

(met algemene stemmen).  

 

Met algemene stemmen.  

 

 

 8.  

 

Discussiestukken   

  

a.  Evaluatie hondenbeleid. 

GR12.3007539. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Motie 14) van PvdD en CDA 

‘Poepcontainers’ wordt ingetrokken.  

Motie 15) van de PvdD ‘Aanlijngebod’ 

wordt verworpen (voor: PvdD en VVD). 

Motie 16) van de PvdA ‘Onderzoek 

hondenpark’ wordt aangenomen (voor: 

allen, minus CDA, PvdD, SP en S&S).  

Motie 17) van GroenLinks en PvdA Van 

hondenpoep naar energie’ wordt 

aangenomen (voor: gehele raad).  

Motie 18) van de Stadspartij 

‘Losloopgebieden’  wordt ingetrokken.  

Motie 19) van de Stadspartij 

‘Afvalbakken’ wordt verworpen (voor: 

Stadspartij).  

Motie 20) van de Stadspartij  

‘Aanlijngebod’  wordt verworpen (voor: 

Stadspartij en PvdD).  

 

Tegen: PvdD.  

 

b. Evaluatie rekenkamercommissie. 

GR12.3074770. 

 

 

 

 

Motie 22) van de Stadspartij ‘Budget 

Rekenkamercommissie’ wordt 

aangenomen (voor: allen, minus SP).  
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aangenomen 

 

Met algemene stemmen.  

c. (collegebrief) Pilot ambtelijk horen 

bij bezwaarschriftprocedure 

SOZAWE. GR12.3065324 

 

n.v.t. (mevr. Bloemhoff neemt geen deel aan de 

discussie)  

 

Motie 21) van VVD en CDA 

‘Onafhankelijke rechtsbescherming’ 

wordt aangenomen (voor: allen, minus 

GroenLinks, Chr.Unie, S&S en D66).  

 


