
1                                                        

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 7 oktober 2020, 17.00-20.35 uur 
Afwezig: dhr. H.P. Ubbens (CDA), mevr. Y. Menger (100%Groningen)  

               en vanaf agendapunt 6d: dhr. H.E.H. van Niejenhuis (PvdA) 

 
 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

  

a. 

 

Vaststelling agenda 

 

vastgesteld  

 

b. Vaststelling verslag 9 september 2020 

 

vastgesteld  

2.  Benoemingen  

 

  

a. Mevrouw E.H. Hessels installeren als 

raadslid in verband met 

zwangerschapsverlof van mevrouw E. 

Akkerman 

geïnstalleerd  

b. De heer J.A.C. Moerkerk benoemen 

als woordvoerder van fractie 100% 

Groningen 

benoemd  

c. De heer D. van der Meide benoemen 

als woordvoerder van fractie PvdA 

benoemd  

3. Initiatiefvoorstellen   

a. Omgekeerde Right to Challenge 

(initiatiefvoorstel 14 november 2019 + 

preadvies college 12 februari 2020) 

 

aangenomen Tegen: PVV 

4 Ingekomen stukken 

 

  

a. Ingekomen Collegebrieven nvt  

b. Ingekomen overige stukken nvt  

5 Conformstukken 

 

  

a. Wijziging gemeenschappelijke 

regeling Publieke Gezondheid en Zorg 

Groningen (GR-PG&Z) (raadsvoorstel 

26-8-2020) 

 

aangenomen 

 

b. Afkoop RWS beheer en onderhoud 

op- en afritten viaduct A7 Hoogkerk-

Westpoort (raadsvoorstel 2-9-2020) 

aangenomen  

c. Doorontwikkeling en jaarplan Gresco 

2020 (raadsvoorstel 2-9-2020) 

aangenomen  

d. Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te 

Haren (raadsvoorstel 3-9-2020) 

aangenomen  

e. Wijzigingen werkwijze raad 

(raadsvoorstel 23 september 2020) 

aangenomen  
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f. Vaststelling rechtspositieverordening 

raadsleden en fractiewoordvoerders 

2020(raadsvoorstel 24 september 

2020) 

aangenomen  

g. Vaststelling verordening op de 

agendacommissie (raadsvoorstel 28 

september 2020) 445404-2020 

aangenomen Tegen: SP 

h. Vaststellen lokaal programmaplan 

Nationaal Programma Groningen 2020 

(raadsvoorstel 1-9-2020) 

aangenomen Tegen: SP en 100%Groningen 

6 Conformstukken + 

Moties/Amendementen 

 

  

a. Vaststellen visie Martini Trade Park 

(raadsvoorstel 26-8-2020) 

 

 

 

aangenomen  Voor 37, tegen 6 

 

Amendement ‘Meer ruimte voor plannen op 

Martini Trade Park’ van VVD, PvdA en 

Stdent&Stad wordt aangenomen  

(voor 40, tegen 3) 

 

b. Kredietaanvraag maatregelen 

verkeersveiligheid Van Lenneplaan 

(raadsvoorstel 17 september 2020) 

 

 

 

aangenomen Met algemene stemmen 

 

Toezegging weth. Broeksma:  

Zal de raad verslag doen van de 

participatiebijeenkomsten voor de grote projecten. 

Niet woordelijk, maar wel de afwegingen en welke 

wensen al dan niet worden ingewilligd. 

 

Motie ‘Van participeren kan je leren’ van VVD, 

PVV, Stadspartij en Partij voor de Dieren, wordt 

ingetrokken 

 

Motie ‘Zinvol participeren’ van Stadspartij en 

VVD wordt verworpen (voor 12, tegen 31) 

 

c. Kredietaanvraag fietsenstalling Grote 

Markt (raadsvoorstel 2-9-2020) 

 

 

 

aangenomen Voor 41, tegen 2 

 

Toezegging weth. Broeksma:  

In november is de inventarisatie openbare 

toiletten klaar en gaat voor 1 december naar de 

raad.  

 

Motie ‘Win-win met de fietsenstalling’ van SP, 

VVD en Partij voor de Dieren, wordt verworpen 

(voor 16, tegen 27) 

 

d. - Harmonisatie re-integratie-

verordening  Participatiewet 2020   

 

- Verordening loonkostensubsidie 

Participatiewet 2020 (raadsvoorstel 

aangenomen 

 

 

aangenomen 

Voor 32, tegen 10 

 

 

Met algemene stemmen 
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17-9-2020) 

 

Amendement ‘Schrappen schakelkans’ van SP, 

Stadspartij en Partij voor de Dieren, wordt 

verworpen (voor 13, tegen 29) 

 

Amendement ‘Aanvulling loon tot 110%’ van de 

SP, wordt verworpen (voor 13, tegen 29) 

 

Motie ‘Maak de uitstroompremie overbodig’ van 

de VVD, wordt verworpen (voor 7, tegen 35) 

 

e. Definitieve nota De sociale basis in 

Groningen Harmoniseren en verder 

(raadsvoorstel 9-9-2020) 

 

 

 

 

 

aangenomen Met algemene stemmen 

 

Motie ‘Ruimte voor de sociale basis’ van SP, 

VVD, Partij voor de Dieren en CDA, wordt 

verworpen (voor 18, tegen 24) 

f. Verordening Jeugdhulp 2021 

(raadsvoorstel 7 september 2020) 

 

 

 

 

 

aangenomen Met algemene stemmen  

 

Toezegging wethouder Diks:  

Zal in februari 2021 met de raad in gesprek gaan 

over de vraag waar de knoppen zitten waar nog 

aan gedraaid kan worden t.a.v. de inkoop 

jeugdhulp. 

 

Motie ‘Meten is weten in de jeugdhulp’ van 

100%Groningen, wordt ingetrokken.  

7 Discussiestukken   

 n.v.t. 

 

  

8 MOTIE VREEMD AAN DE ORDE 

VAN DE DAG 

  

a. Motie ‘Babbel baank’n in de strijd 

tegen eenzaamheid’ van ChristenUnie, 

CDA en Stadspartij  

aangenomen Met algemene stemmen  

b. Motie ‘Voorkom appels en peren’ 

namens alle fracties minus 

100%Groningen en Student&Stad 

aangenomen Met algemene stemmen 

 

 

c. Motie ‘Als dank weg bank’ van SP, 

Partij voor de Dieren, CDA en 

Stadspartij  

 

 

ingetrokken Toezegging weth. v.d. Schaaf:  

Onderzoekt op zeer korte termijn de 

mogelijkheden voor openbare zitgelegenheid op 

de Grote Markt. Komt voor eind van dit jaar met 

een voorstel.  

d. Motie ‘De parkeeroverlast wordt duur 

betaald’ van de PVV 

verworpen voor 5, tegen 37  

e. Motie ‘Willekeur ontheffingen 

aangescherpte Coronamaatregelen’ 

van 100%Groningen  

aangenomen Met algemene stemmen 

9 Sluiting    
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