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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering woensdag 30 oktober  2013, 16.30-18.45 uur 
Afwezig: mevr. Riemersma en dhr. Jager. Aanwezig vanaf 17.40 uur: mevr. Dekker.  

 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en vaststelling verslag   

a. Vaststelling van de agenda vastgesteld  

b. Vaststelling van de notulen van 25 

september en 8 oktober 2013 
vastgesteld  

2.  Benoemingen   

a. Benoeming ombudsman 

(raadsvoorstel GR13.3975425) 
benoemd  

b. Benoeming van dhr. M. Verhoef tot 

lid van de rekenkamercommissie 

(vacature V.d. Vegt) (raadsvoorstel 

9 okt. 2013, GR13.3956271) 

benoemd  

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

 n.v.t.   

4. Initiatiefvoorstellen   

 - Initiatiefvoorstel D66, 

Wijkconferenties + preadvies van 

het college. 

- Initiatiefvoorstel PvdA, Bewoners 

nemen heft in eigen handen + 

preadvies van het college. 

aangenomen 

 

 

aangenomen 

 

 

Met algemene stemmen 

 

 

Met algemene stemmen  

5. Ingekomen stukken   

a.  Lijst van ingekomen Collegebrieven 

+ bekrachtiging geheimhouding van 

de bijlage bij brief nr. 41) 

 

bekrachtigd 

 

 

 

b. Lijst van overige ingekomen stukken n.v.t. Brief nr. 15 gaat naar de inhoudelijke 

commissie. 

6. Conformstukken   

a.  Verlenging contract accountant 

Ernst&Young tot 1 juli 2016. 

(raadsvoorstel 8 okt. 2013, 

GR13.3950672) 

aangenomen  

b.  Verordening tot wijziging van de 

Verordening op de fractievergoeding 

2013 (raadsvoorstel 8 okt. 2013, 

GR13.3950671) 

aangenomen  

c. Verordening tot wijziging van de 

verordening op de heffing en 

invordering van leges 2013, 

tarieventabel  

(raadsvoorstel 6 sept. 2013, 

aangenomen  
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GR13.3886980) 

d. Aanpassen regelgeving 

evenementenaanvragen, wijziging 

artikel 2:19 APVG 2009. 

(raadsvoorstel 4 okt. 2013, 

GR13.3945221) 

aangenomen  

e. Dienstverleningsplan accountant 

controlejaar 2013 

(raadsvoorstel 4 oktober 2013, 

GR 13.3944504) 

aangenomen  

f. Herziene begroting Helpermaar. 

(raadsvoorstel 18 sept. 2013, 

GR13.3908290) 

aangenomen  

g. Landelijke intocht Sinterklaas 2013. 

(raadsvoorstel 20 aug. 2013, 

GR13.3911941) 

aangenomen  

h. Parkeerverordening 2014 en Nadere 

regels Parkeerverordening 2014. 

(raadsvoorstel 19 aug. 2013, 

GR13.3910478) 

aangenomen  

i. Tariefdifferentiatie Parkeerbedrijf. 

(raadsvoorstel 18 sept. 2013, 

GR13.3908069) 

aangenomen Tegen: GroenLinks en Stadspartij.  

j. Actualisatie Regiovisie Groningen-

Assen. 

(raadsvoorstel 19 aug. 2013, 

GR13.3910683) 

aangenomen  

k. Voorbereidingsbesluit Vishoek, 

Hoekstraat en Muurstraat. 

(raadsvoorstel 17 oktober 2013, 

GR13.3974727) 

aangenomen  

7.  1-minuut interventies   

a. Wijziging Verordening 

Leerlingenvervoer. 

(raadsvoorstel 5 sept. 2013, 

GR13.3887133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aangenomen 

Dhr. B. Koops en dhr. W. Moes hebben de zaal 

bij dit punt verlaten.  

 

Toezegging weth. Schroor: 

- In de periode januari-september 2014 

zal het college de hardheidsclausule 

ruimhartig toepassen.  

 

Tegen: Stadspartij. 

 

b. Regio Groningen-Assen: actualisatie 

netwerkanalyse, HOV visie en 

aanvullend maatregelenpakket 

(raadsvoorstel 19 september 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezegging weth. Van Keulen:  

- College zal meer inzicht geven in de 

toekomstige reizigersstromen en samen 

met de raad en de stad werken aan een 

visie voor na 2020.  

- Raad ontvangt een brief over de buslijn 

Ulgersmaborg.  

- De alternatieven bij de moties 1 en 2 
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aangenomen 

worden uitgewerkt en besproken tijdens 

de sessie op 19 december over het 

busnetwerk. 

 

Motie 1) van SP en Stadspartij, ‘Lijn 4 hoort 

hier’, wordt aangenomen (voor: allen, minus 

D66 en VVD. 

Motie 2) van SP, Stadspartij, S&S en CDA, 

‘Blijf van mijn lijn 5’, wordt aangenomen 

(voor: allen, minus D66 en VVD).  

 

Met algemene stemmen  

 

8.  Discussiestukken   

a. 

 

Wijziging APVG nieuwe Drank- en 

Horecawet. 

(raadsvoorstel 15 aug. 2013, 

GR13.3855441) 

afgevoerd  

b. Stadstoezicht: resultaten onderzoek 

en hoofdlijnen verbeteringen 

(collegebrief 1 oktober 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.v.t. Motie 3) van CDA, PvdA, D66, VVD en SP, 

‘Motie van teleurstelling’, wordt aangenomen 

(voor: allen).  

Motie 4) van Stadspartij, GroenLinks, PvdD, 

ChristenUnie en S&S, ‘Motie van treurnis’, 

wordt verworpen (voor: Stadspartij, 

GroenLinks, PvdD, ChristenUnie en S&S). 

Motie 5) van PvdA, CDA, VVD, D66 en SP, 

‘Leren voor de toekomst’, wordt aangenomen 

(voor: allen).  

 

Toezegging weth. Visscher:  

- College neemt de leerpunten van 

KPMG over en schrijft een brief met 

nadere informatie over het Shared 

Service Center.  

- College zal zich maximaal inspannen 

om de stadswachten aan een baan te 

helpen.  

 

c. Voortgangsrapportage 2013-II 

(Collegebrief 4 oktober 2013) 

+  

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 

2013 

(raadsvoorstel 10 oktober 2013, 

GR13.3959950) 

 

n.v.t. 

 

 

aangenomen 

 

 

 

Met algemene stemmen.  

 Sluiting    

 


