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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 30 september 2015, 16.30-19.25 uur  
Afwezig: dhr. Van der Meide (PvdA).  

 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN 

STEMRESULTATEN: ZIE BIJLAGE  
0. Presentatie Let’s Gro   

1.  Opening, mededelingen en 

vaststelling verslagen 

  

a. Vaststelling verslag van 24 juni 

en 1 juli 2015  
vastgesteld   

2.  Benoemingen 

 

  

a. Installatie dhr. D. Brandenbarg 

als tijdelijke vervanger van 

mevr. C. van Dijk (SP) 

geïnstalleerd   

b. Benoeming dhr. H.G. 

Warmelink als extern lid 

Rekenkamercommissie 

benoemd  

c.  Benoeming tot leden Raad van 

Toezicht O2G2: dhr. Boumans, 

mevr. Donkervoort, mevr. 

Halman  

benoemd  

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

 n.v.t.   

4. Initiatiefvoorstellen 

 

  

 n.v.t.   

5. Ingekomen stukken 

 

  

a. Lijst van ingekomen 

collegebrieven 

Bekrachtiging geheimhouding 

van de bijlage van brief nr. 17 

en van de brief nr. 63 

 

 

bekrachtigd  

Verzoek van de fractie van GroenLinks om brief nr. 

31, Beantwoording motie ‘fietser heeft voorrang’ te 

agenderen voor de raadscommissie B&V (Correctie 

achteraf: bedoeld wordt brief nr. 70, de informerende 

brief over ‘De eerlijke brommer’)  

b. Lijst van ingekomen overige 

stukken 

 Geen opmerkingen  

6. Conformstukken 

 

  

a. Voorstel ophalen aanvullend 

krediet renovatie tribune 

Esserberg 

(raadsvoorstel 25 juni 2015) 

aangenomen   

b. Voorstel herbestemming gebouw 

Reggestraat en aankoop en 

aanpassing gymzaal 

Muntinghlaan 

(raadsvoorstel 2 juli 2015) 

 

aangenomen   
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c. Voorstel vaststelling 

bestemmingsplan ‘Fabriekslaan 

suikersiloterrein’ 

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 

aangenomen  

d. Voorstel Europese aanbesteding 

accountantscontrole: vaststelling 

Programma van eisen en 

Offerteaanvraag  

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 

aangenomen  

e. Voorstel verordening 

verrekening bestuurlijke boete 

bij recidive Participatiewet 2015 

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 
 

aangenomen  

7. 1-minuut interventies   

a. Wordt discussiepunt 8c.   

b. Parttime ondernemen in de 

bijstand  

(collegebrief 28 augustus 2015) 

 

n.v.t. Motie 1 parttime ondernemen in de bijstand (CDA, 

SP, ChristenUnie, Stadspartij, VVD, D66)  

Voor: 35 Tegen: 3 aangenomen  

 

8. Discussiestukken   

a. Transitie maatschappelijk 

vastgoed Beijum ontwikkeling 

Derden gebouw 

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 

aangenomen Voor: 38 Tegen: 0 

 

 

Toezeggingen weth. V.d. Schaaf: 

- Wanneer er eventueel in andere wijken ook voor een 

gezamenlijk gebouw wordt gekozen voor het 

wijkteam, zal dit niet ten laste van het zorgbudget 

gaan. De raad ontvangt nog voor de begroting een 

overzicht van de stand van zaken voor de andere 

wijken. 

- Evaluatie naar hoe het loopt en of er echt sprake is 

van meerwaarde van het samenbrengen van de sociale 

teams op één locatie in de wijk zal na enige tijd 

plaatsvinden.  

 

b. Aanvullende informatie VZN 

(Veiligheidszorg Noord) 

gebouwenbeveiliging 

(collegebrief 24 september 

2015) 

 

n.v.t. Toezegging burgemeester Den Oudsten: 

Het college van B&W respecteert het standpunt van de 

meerderheid van de raad. Dat standpunt houdt in dat 

de 12 fte gebouwenbeveiligers van VZN in 

gemeentelijke dienst dienen te worden genomen.  

c. Krediet Zeefgebouw 

Suikerunieterrein (raadsvoorstel 

28 augustus 2015) 

aangenomen Voor: 26 Tegen: 12 

 

9. Motie vreemd aan de orde van 

de dag van SP en PvdD: NEE 

tegen TTIP 

 

 

 

verworpen Voor: 7 Tegen: 31 
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 Sluiting  

 

  

 


