BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN
Openbare raadsvergadering op woensdag 30 oktober 2019, 16.30-23.20
Afwezig: Mevr. Van der Weele (PvdA), Dhr. Visser (GroenLinks), Mevr. De Vries
(VVD). Aanwezig vanaf 18.15 uur: mevr. Folkerts (GroenLinks)
ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT
1.

Opening en mededelingen

a.

Vaststelling agenda

vastgesteld

b.

Vaststelling verslagen
raadsvergadering 25, 27 en 30
september 2019 en verslagen
actualiteitendebat 2 en 16
oktober.

vastgesteld

2.

Benoemingen

MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING

geen
3.
a.

Rondvraag en interpellaties
Rondvraag van dhr. Rebergen
(ChristenUnie) over kap bomen
Peizerweg

b.

Rondvraag van mevr. Akkerman
(VVD) over
onttrekkingsvergunning

c.

Rondvraag van mevr. Woldhuis
(100% Groningen) over
hangjongeren Ten Boer

4.

Initiatiefvoorstellen

5.

Ingekomen stukken

a.

Ingekomen collegebrieven

Geen opmerkingen

b.

Ingekomen overige stukken

Geen opmerkingen

6.

Conformstukken
geen
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Wethouder Chakor ziet mogelijkheden tot verbetering
van communicatie over voorgenomen bomenkap, zoals
betere info op de eigen website.
Wethouder Van der Schaaf legt uit waarom de
gemeente wel in hoger beroep gaat, namelijk om
duidelijkheid te krijgen over hoe te handelen tav deze
kwestie in de huidige situatie.
Wethouder Jongman geeft aan dat gestreefd wordt naar
de realisatie van een jongerenontmoetingsplek, het
wachten is op de afhandeling van het bezwaar dat
omwonenden hebben ingediend. Verder worden er
voor de doelgroep momenteel extra activiteiten
georganiseerd.

7.

1-minuut interventies

a.

Uitvoeringsprogramma's
wijkvernieuwing (raadsvoorstel,
11-9-2019)

aangenomen

Tegen: VVD, Stadspartij, PVV
Motie 1 van Student&Stad ChristenUnie, Partij voor
de Dieren en GroenLinks Student, ga dan mee, en
omarm me, omarm me, omarm me van Student&Stad,
wordt aangenomen (23 voor, 18 tegen)
Motie 2 van SP en Stadspartij Duidelijkheid en
zekerheid voor huurders wordt verworpen (13 voor,
28 tegen)
Motie 3 van SP, CDA en Stadspartij Beter betrekken
bewoners bij wijkvernieuwingsplannen wordt
aangenomen (37 voor, 4 tegen)

b.

Bestemmingsplan Zernike
Campus Groningen
(raadsvoorstel, 11-9-2019)

aangenomen

Tegen: PvdD
Amendement 1 van GroenLinks, ChristenUnie en
Partij voor de Dieren Paddebosje groen wordt
aangenomen (33 voor, 8 tegen)
Motie 4 van PVV geen warmtenet, geen
biomassacentrale wordt verworpen (6 voor, 35 tegen)
Motie 5 van GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66
Zernike natuurinclusief wordt aangenomen (33 voor,
8 tegen)

c.

Maatregelen fietsenstalling
Nieuwe Markt (collegebrief 11
september 2019)

Toezeggingen:
- Wanneer de locatie Casino wordt ontwikkeld,
zal wethouder Broeksma kijken of een
fietsenkelder een optie kan zijn voor dit gebied.
- Wethouder Broeksma kijkt naar wat er
mogelijk is voor mensen die minder goed ter
been zijn om wel hun fiets dicht bij de
bestemming in het betreffende gebied te
kunnen parkeren.
Motie 10 van Student&Stad Fiets met me mee naar de
Peperstraat (Peperstraat), ik parkeer alleen in jou
wordt verworpen (14 voor, 28 tegen)
Motie 11 van de PVV Noord, oost, zuid of west, waar
parkeer ik mijn fiets het best wordt ingetrokken
Motie 12 van D66, SP en CDA Fietsparkeren op maat
wordt ingetrokken

d.

Biomassa (collegebrief 4
september 2019)

Toezeggingen:
- Wethouder Broeksma zal te zijner tijd wanneer
er een keus wordt gemaakt ten aanzien van
eventuele aanvoer van restwarmte vanuit de
Eemshaven de raad de mogelijkheid heeft om
hier voorwaarden aan te stellen.
- Wethouder Broeksma zal gegevens aan de raad
doen toekomen over de houtige biomassa die
wordt ingezet voor energie en warmte (afkomst
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en gebruik)
Motie 13 van de PVV Stop met biomassa wordt
verworpen (3 voor, 39 tegen)
Motie 14 van 100% Groningen Houd Groningen uit de
rook wordt verworpen (3 voor, 39 tegen)
Motie 15 van de PvdD Van de wal in de sloot wordt
ingetrokken
Motie 16 van PvdD en GroenLinks Waarheen,
waarvoor wordt ingetrokken
e.

Noordelijk belastingkantoor
(raadsvoorstel 11 september
2019)

aangenomen

Toezeggingen:
- Wethouder De Rook zal een driemaandelijkse
rapportage naar de raad sturen op basis van het
verbeterplan.
- Wethouder De Rook blijft continu kijken hoe
de processen bij het NBK voor de burger
verder versimpeld en verbeterd kunnen
worden.
Motie 6 van SP en Stadspartij Grip van de raad op het
Noordelijk Belastingkantoor wordt ingetrokken
Motie 7 van SP en Stadspartij Minder werk voor NBK
wordt ingetrokken

f.

Kadernota Cultuur 2021-2028
(raadsvoorstel 18-9-2019)

Aangenomen

Tegen: PVV
Motie 8 van SP, ChristenUnie en PvdD bijdrage
raadsleden kunst voor iedereen wordt verworpen (12
voor, 30 tegen)
Motie 9 van SP, PvdD, ChristenUnie en 100%
Groningen Uitwerkingsplan cultuur voor iedereen
wordt aangenomen (36 voor, 6 tegen)

8.

Discussiestukken

a.

Toekomst met perspectief
(raadsvoorstel 11 september
2019)

Aangenomen

Toezeggingen:
- Wethouder Gijsbertsen zal in het nieuwe kader
voor de prestatieafspraken het thema
betaalbaarheid huur meenemen, kijken welke
instrumenten ingezet kunnen worden wanneer
er sprake is van te hoge huur en er bij de raad
op terugkomen.
Motie 17 van SP, CDA, PvdD, D66, ChristenUnie,
Stadspartij, PvdA en 100% Groningen Meedoen met
Zweeds model wordt aangenomen (unaniem)
Motie 18 van SP en PvdD collectieve inkoop energie
voor minima wordt aangenomen (29 voor, 13 tegen)
Motie 19 van de SP Verlaag hoogste huren bij
inkomensverlies en lage inkomens wordt ingetrokken
Amendement 2 van de VVD, SP, D66, CDA, PvdD
en Stadspartij Concretere missie wordt aangenomen
(24 voor, 18 tegen)
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Amendement 3 van VVD en Stadspartij
Uitgangspunten helder, maar niet kinderachtig wordt
verworpen (6 voor, 36 tegen)
Amendement 4 van VVD en Stadspartij
wegingsfactor rechtvaardigheid wordt verworpen (6
voor, 36 tegen)
Amendement 5 van VVD, SP, D66, CDA, PvdD en
Stadspartij wegingsfactor armoedeval wordt
aangenomen (29 voor, 13 tegen)
b.

Gemeentelijke oppervoogdij
Pepergasthuis (raadsvoorstel 209-2019 en collegebrief 1 oktober
2019) Verzoek tot
intrekking van het raadsvoorstel
Gemeentelijke oppervoogdij
Pepergasthuis (collegebrief 1
oktober 2019)

Raad stemt in met voorstel tot intrekking raadsvoorstel
20-9-2019.
Motie 20 van CDA, VVD, SP, 100% Groningen,
PVV, Student&Stad, PvdD en Stadspartij
Pepergasthuis wordt verworpen (19 voor, 23 tegen)

c.

Proces visie Stadspark
(collegebrief 20 september
2019)

Motie 21 van de Partij voor de Dieren een feestje is
leuk wordt verworpen (4 voor, 38 tegen)
Motie 22 van Partij voor de Dieren en Stadspartij
bescherming voor bomen en beestjes tijdens feestjes
wordt verworpen (6 voor, 36 tegen)
Motie 23 van de Partij voor de Dieren Geiten houden
niet van disco wordt verworpen (3 voor, 39 tegen)
Motie 24 van de Partij voor de Dieren Geen bomenkap
in het Stadspark wordt verworpen (6 voor, 36 tegen)

d

Uitvoeringsplan pilot Landelijke
Vreemdelingen Voorziening
(LVV) (collegebrief van 4-92019)

Motie 25 van de PVV Geen opvanglocatie voor heel
noord Nederland wordt verworpen (3 voor, 39 tegen)
Motie 26 van de PVV Stop discriminatie daklozen
middels pilot-LVV wordt verworpen (1 voor, 41
tegen)
Motie 27 van PVV Stop het huisvestingsonderzoek
wordt verworpen (6 voor, 36 tegen)

Motie 28 vreemd aan de orde
van de dag van ChristenUnie,
Partij voor de Dieren, D66, SP,
PvdA, GroenLinks en CDA
Nationaliteit onbekend
Sluiting
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aangenomen

Met algemene stemmen

