
BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN
Openbare raadsvergadering op woensdag 1 juli 2020, 15 00 uur
m.k.a. de leden Wobma (SP) en Bakker (100% Groningen)

ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING

1. OPENING, DICHTTIJD VOOR DE 
STADSDICHTER EN 
MEDEDELINGEN

a. Vaststelling agenda Vastgesteld

2 BENOEMING

a. Mevrouw P. Brouwer installeren 
als raadslid in verband met 
zwangerschapsverlof van 
mevrouw C.T. Nieuwenhout.

Geïnstalleerd

3 Ingekomen stukken

a Bekrachtiging geheimhouding ogv art. 
25 Gemeentewet: bijlage11 bij 
raadsvoorstel Wijkvernieuwing Sunny 
Selwerd - herinrichting openbare ruimte 
en bijlage 9 bij raadsvoorstel 
Vaststelling bestemmingsplan openbaar 
vaarwater

Bekrachtigd

b. Ingekomen Collegebrieven Vastgesteld

c. Ingekomen overige stukken Vastgesteld

4 RONDVRAAG EN 
INTERPELLATIE

a.  Interpellatie over 
Noorderplantsoen

Interpellatie aangevraagd door 
de fracties van 100% Groningen 
en Student en Stad

n.v.t. Toezegging burgemeester Schuiling:
De beheersmaatregelen ten aanzien van het 
Noorderplantsoen worden gemonitord en 
geëvalueerd, en de raad wordt daarover begin 
september geïnformeerd.

Motie ‘Hoog in het Noorden daar ligt een Stad,  
die altijd effectief beleid heeft gehad’ (Student 
en Stad + 100% Groningen) wordt verworpen 
(4 voor, 39 tegen)

Motie ‘Geen Frankrijk laat staan Kameroen, 
maar een goede evaluatie van het 
Noorderplantsoen’ (Student en Stad + 100% 
Groningen) wordt ingetrokken

b. Rondvragen van de SP over 
huurscooters, drafbaan, 

n.v.t.
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afvalbeleid
5 VOORJAARSDEBAT

a Voorjaarsbrief (incl. meerjarenbeeld en 
begrotingswijzigingen)

Toezegging wethouder De Rook:
Gaat met de raad het gesprek voeren over de 
manier waarop de begroting en de rekening 
worden opgesteld zodat de raad de informatie 
ontvangt die het graag wil hebben

Motie 27 ‘Hondenbelasting, weg met die 
belasting!’ (Stadspartij, CDA, VVD, SP, PVV) 
wordt verworpen (18 voor, 25 tegen)

Motie 29 ‘Afbouw hondenbelasting’ (SP) wordt 
verworpen (11 voor, 32 tegen)

Motie 1 ‘100% naar een rechtvaardige 
toekomst’ (100% Groningen, Partij voor de 
Dieren) wordt verworpen (16 voor, 27 tegen)

Motie 2 ‘Bezuinigingen door corona 
voorkomen en anticyclisch investeren mogelijk 
maken (PvdA, SP, GroenLinks, 100% 
Groningen, Student en Stad) wordt 
aangenomen (35 voor, 8 tegen)

Motie 3 ‘Door de bomen het huis niet meer 
zien’ (Partij voor de Dieren) wordt verworpen 
(12 voor, 31 tegen)

Motie 4 ‘Lage prioriteit extra Leidinggevenden  
Sport050’ (Partij voor de Dieren, VVD, 
Stadspartij) wordt verworpen (16 voor, 27 
tegen)

Motie 5 ‘Vervroegde keuze voor Kardinge’ 
(Partij voor de Dieren) wordt verworpen (9 
voor, 34 tegen)

Motie 6 ‘Serieuze keuze tussen verbouwen en 
nieuwbouw Oosterpoort’ (Partij voor de 
Dieren, Stadspartij, 100% Groningen) wordt 
verworpen (11 voor, 32 tegen)

Motie 7 ‘Geen prioriteit handhaving 
kraakverbod’ (Partij voor de Dieren) wordt 
ingetrokken

Motie 8 ‘Geen trofeejacht op gemeentelijke 
gronden’ (Partij voor de Dieren) wordt 
verworpen (14 voor, 29 tegen)
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Motie 9 ‘Geen extra scanauto’s (Partij voor de 
Dieren, 100% Groningen) wordt verworpen (6 
voor, 37 tegen)

Motie 10 ‘Commerciële evenementen op eigen 
benen’ (Partij voor de Dieren, GroenLinks, 
Stadspartij) wordt aangenomen (26 voor, 17 
tegen)

Motie 11 ‘Minder inzet op fietsparkeren’ (Partij 
voor de Dieren, 100% Groningen) wordt 
verworpen (4 voor, 39 tegen)

Motie 12 ‘Wie een ree redt, redt een hele 
wereld’ (Partij voor de Dieren) wordt 
verworpen (3 voor, 40 tegen)

Motie 13 ‘Geen aankoop en/of verplaatsing 
woonschepen Diepenring’ (Partij voor de 
Dieren, Stadspartij) wordt verworpen (17 voor, 
26 tegen)

Motie 14 ‘Next County’ (Partij voor de Dieren) 
wordt verworpen (8 voor, 35 tegen)

Motie 15 ‘Geen verdere verhoging van de 
lasten’ (VVD, Stadspartij, 100% Groningen, 
PVV) wordt verworpen (19 voor, 24 tegen)

Motie 16 ‘Verlengde schooldag’ (PvdA, VVD, 
D66, GroenLinks, Student en Stad, Partij voor 
de Dieren) wordt aangenomen (algemene 
stemmen)

Motie 17 ‘Voorlichten en begeleiden 
werkzoekenden  naar kansrijke beroepen in 
coronatijd’ (PvdA, ChristenUnie, SP, 
Stadspartij, GroenLinks, VVD) wordt 
aangenomen  (algemene stemmen)

Motie 19 ‘Leren van het Coronatijdperk’ 
(100% Groningen) wordt aangenomen (24 
voor, 19 tegen)

Motie 20 ‘Stressbestendig verder gaan’ (100% 
Groningen) wordt ingetrokken

Motie 21 ‘Lief en Leed straten’ (CDA, 
GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, 
ChristenUnie) wordt aangenomen (algemene 
stemmen)
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Motie 22 ‘Laptopregeling ook voor 
basisonderwijs’ (CDA, GroenLinks, PvdA, SP, 
D66, Stadspartij) wordt aangenomen (39 voor, 
4 tegen)

Motie 23 ‘Verankering leefstratenaanpak’ 
(GroenLinks, PvdA, Student en Stad, Partij 
voor de Dieren, D66) wordt aangenomen (31 
voor, 12 tegen)

Motie 24 ‘Beleid op basis van eensgezindheid’ 
(PVV, Stadspartij) wordt verworpen (11 voor, 
32 tegen)

Motie 26 ‘Groningen Paardenstad’ (PVV, 
Stadspartij, VVD, 100% Groningen) wordt 
verworpen (9 voor, 34 tegen)

Motie 30 ‘Huurdersraadpleging’ (SP, 
Stadspartij, Partij voor de Dieren) wordt 
verworpen (10 voor, 33 tegen)

Motie 31 ‘Een ezel stoot zich in het gemeen 
niet twee keer aan dezelfde steen’ (SP) wordt 
aangenomen (algemene stemmen)

Motie 32 ‘Een extra impuls voor beheer en 
onderhoud’ (SP, CDA, Stadspartij) wordt 
verworpen (11 voor, 32 tegen – wijkt af van 
digitaal stemresultaat)

Motie 33 ‘Zeer hoge prioriteit voor 
inkomensondersteuning, armoedebestrijding en 
-preventie (SP) wordt aangenomen (39 voor, 4 
tegen)

Motie 34 ‘Solidariteit tijdens 
(corona)crisistijd’ (SP) wordt verworpen (4 
voor, 39 tegen)

Motie 35 ‘Meer ruimte voor minima’ 
(GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie) wordt 
aangenomen (38 voor, 5 tegen)

Motie 37 ‘Neem me mee’ (Stadspartij) wordt 
ingetrokken

Motie 38 ‘WIJS me de weg’ (Student en Stad, 
GroenLinks) wordt aangenomen (35 voor, 8 
tegen – wijkt af van digitaal stemresultaat)

NB de aangekondigde moties 18 en 36 zijn 
uiteindelijk niet ingediend
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Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 
2020 / VGR

Financieel Meerjarenbeeld 2021-2024

Meicirculaire 2020

Aangenomen

Aangenomen

Aangenomen

Stadspartij en PVV tegen

Stadspartij en PVV tegen

Algemene stemmen 

b Tweede steunpakket coronacrisis

Steunpakket COVID-19 Cultuur Aangenomen

Motie 25 ‘Heroverweeg de coronawet’ (PVV, 
100% Groningen) wordt verworpen (2 voor, 
41 tegen)

Motie 28 ‘Volg je eigen regels’ (Stadspartij, 
VVD, PvdA) wordt ingetrokken

Algemene stemmen (wijkt af van  digitaal 
stemresultaat)

8 Sluiting   
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