Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - M Indieners
Nr
nd

Titel

cie

Dictum
verzoekt het college:

201513

5 D66, GL

Vernieuwing
duurzaamheidspromotie

In groen is verzoek aan griffie

Van der
Schaaf /
Gijsbertsen

motie

Voorjaarsdebat

De Rook /
Gijsbertsen

B&V

motiebrief 25/5/16: nadere
info op moment dat
aannemer ontwerp uitwerkt
(in de loop van 2016) 1e
kwartaal 2017 (maart)

motie

Tussenstand
Tracébesluit,
Helperzoom-tunnel
en Z-ringweg

De Rook

te komen met een herijkte totaalvisie op (betaald) parkeren, waaruit blijkt hoe door het differentiëren van de B&V
parkeertarieven de diverse beleidsdoelstellingen (bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, leefbaarheid door
minder straatparkeren, bezettingsgraad parkeergarages en het hebben van een financieel verantwoord
functionerend parkeerbedrijf) beter kunnen worden bereikt.

Motiebrief 25/5/16: na de
zomer procesvoorstel najaar
2017

motie

Begroting 2015

De Rook

in overleg met ProRail te onderzoeken of het mogelijk is om ook de Groningse nieuwe perronkappen te
voorzien van dergelijke innovatieve zonnepanelen.

R&W / Motiebrief 25-5-2016; brief
B&V aanbestedingscriteria juni

motie

Functio-neel
ontwerp Mooi
Hoofd- station

de Rook

1. te zoeken naar effectievere manieren om duurzaamheidsmaatregelen te promoten;
2. hierbij de mogelijkheid te onderzoeken om te gaan werken met zogeheten 'leadvergoedingen' waarbij mensen worden aangespoord om vrienden, buren of familie over te
halen om verduurzamende maatregelen te treffen, waarvoor zij een klein bedrag betaald
krijgen wanneer zij iemand overhalen tot het daadwerkelijk nemen van verduurzamende
maatregelen zoals de aanschaf van zonnepanelen.

B&V

motiebrief 25/5/16: voor de
zomer concrete plannen

motie

het Programma
Groningen geeft
energie 2015-2018

Gijsbertsen

6 GL, CU, SP Diffractiestroken of de mogelijkheden en het nut van toepassing van diffractiestroken langs de Zuidelijke Ringweg

2 S&S, GL, Zonnige
PvdA, D66 perronkappen

Voorjaarsdebat

Voorstel: op afgehandeld
zetten

201463

20154

motie

B&V

6 GL, CU

11 PvdA, GL, Herijking visie op
D66, CU, parkeren
CDA, SP

Portefeuille
houder

1. in overleg met de taxibranche te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het
stimuleren en faciliteren van elektrische taxi's;
2. voor de behandeling van de gemeentebegroting 2015 de raad voorstellen te doen
over het geven van een impuls aan elektrisch taxivervoer.

201436

201491

Agendapunt

R&W / Cbrf. prestatieafspraken
B&V 2017 22-11-16 Stavaza

6 D66, PvdA Gebiedsgerichte
Verduurzaming
en GL

geluidgoten

Afgehandeld Soort

1. op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor de gebiedsgerichte
verduurzaming van woningen;
2. de raad zo snel mogelijk te informeren over wanneer dit plan van aanpak kan
worden verwacht.

201425

Elektrische taxi's:
goed op weg

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

te (doen) onderzoeken en de raad over de resultaten hiervan te informeren.

1/4

(mondelinge info. wordt
later) Cbrf. 22-11-16
Wensenlijst aanbesteding
Voorstel: afgehandeld

2-12-2016

Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - M Indieners
Nr
nd

Titel

Dictum

cie

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

B&V

betrokken bij routekaart en
energiemonitor

verzoekt het college:

201516

5

201547

11

D66, GL

201555

11

GL, PvdA, Energiebank
Groningen
CU

201615

6

GL

201627

7

GL, PvdA, Vergroening van
Stadspartij, tuinen
PvdD

D66, PvdA, Samen met de Stad 1. haar ambitie dat Groningen in 2035 energieneutraal is nog nadrukkelijker kenbaar te
maken bij alle maatschappelijke instellingen en bedrijven en alle partijen in de stad
S&S

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

het Programma
Groningen geeft
energie 2015-2018

Gijsbertsen

betrekken bij LTA 20152015 Stadsdistributie
voorstel: op afgehandeld
zetten

motie

Begroting 2016

Van Keulen

motiebrief 25/5/16: in de
zomer nadere info

motie

Begroting 2016

Gijsbertsen

motie

Voorkeurs-variant De Rook
vervanging Gerrit
Krolbrug en
Principebesluit
autoverbinding
Oosterhamrik-zone

motie

Voorjaarsnota 2016 Van Keulen /

vrijblijvend te vragen hieraan een bijdrage te leveren;
2. aan alle maatschappelijke instellingen en bedrijven te vragen om kenbaar te maken welke
stappen zij nu al zetten op het gebied van duurzaamheid en te zoeken naar creatieve
manieren om voor iedereen in de Stad duidelijk zichtbaar te maken wie wat doet op het
gebied van duurzaamheid.

Verminder uitstoot in het voorstel ten aanzien van de stadsdistributie ook een ambitie en conrete doelstelling te formuleren ten B&V
binnenstad
aanzien van het verminderen van de uitsoot vanal het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad. Gedacht kan
worden aan: vanaf … is onze binnenstad uitstootvrij.

om te onderzoeken of een Energiebank in Groningen gerealiseerd kan worden.

bij de nadere uitwerking van de varianten voor de Oosterhamrikzone tenminste één optie aan de raad voor
Uitwerking
fietsvariant Gerrit te leggen waarin in gehele afsluiting van de Gerrit Krolbrug voor autoverkeer wordt uitgewerkt.
Krolbrug

In groen is verzoek aan griffie

1. te bezien hoe door middel van aanpassing of intensivering van communicatie richting de doelgroepen
verdere verstening kan worden voorkomen en verdere vergroening kan worden bewerkstelligd;
2. de raad hierover te informeren voor de begroting 2017.

2/4

B&V

B&V

B&V

motiebrief 20/9/16: najaar
2016 nadere informatie

Gijsbertsen

2-12-2016

Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - M Indieners
Nr
nd

cie

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

1. de mogelijkheid van het organiseren van een milieustraat en stratenactie ook te promoten in andere
buurten, wijken en dorpen;
2. de buurten, wijken en dorpen die belangstelling hebben voor het organiseren hiervan ook te
faciliteren, zoals dat nu ook al in de Korrewegwijk gebeurt;
3. de raad bij het begrotingsdebat 2017 te informeren hoe bovenstaande vorm en inhoud kan krijgen.

B&V

motiebrief 20/9/16: is staand
beleid

Verkeers-veiligheid 1. meldingen van onveilige situaties in 30 km gebieden te registreren en te inventariseren;
vergroten op 30
2. deze inventarisatie te voegen bij de reeds bestaande knelpuntenlijst uit de notitie verkeersveiligheid
kilometerwegen
en in de begroting 2017 aan te geven welke aanpak voor deze knelpunten wordt voorgestaan;
door inrichting
3. inwoners na meldingen van onveilige situaties in 30 km gebieden te attenderen op de gebiedsteams
met de wijkbudgetten en te wijzen op het ontwikkelen van bewonersinitiatieven met betrekking tot
een verkeersveilige inrichting van die 30 km gebieden;
4. de wijkwethouders hier een actieve rol in te laten spelen.

B&V

Titel

Dictum

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

Voorjaarsnota 2016

Van
Keulen

motiebrief 20/9/16: nadere
info via MJP verkeer &
vervoer, december 2016

motie

Voorjaarsnota 2016 De Rook

B&V

2e kwartaal 2017

motie

Voorjaarsnota 2016 De Rook

B&V

motiebrief 20/9/16: op basis
van Amsterdamse onderzoek
en ervaringen genoemde
gemeenten volgt begin 2017
voorstel

motie

Voorjaarsnota 2016 Gijsbertsen

B&V

motiebrief 20/9/16: college
komt hier in najaar op terug

motie

Voorjaarsnota 2016 Gijsbertsen /

2e kwartaal 2017

motie

verzoekt het college:

201634

7

CU, PvdA, Milieustraten
SP,
Stadspartij,
D66, S&S

201635

7

CU, PvdA,
D66, SP
GL, PvdD,
Stadspartij

201637

7

S&S, PvdD, Liften naar het
Oosten
GL

201638

7

PvdD, GL, Invoering van de ja- 1. onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja / ja sticker in Groningen, zoals dat
eerder in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan;
D66, S&S, ja sticker
2. en de raad hier voor het eind van het jaar over te informeren.
CU

201640

7

D66, GL,
PvdD

Groene Gevels

201642

9

PvdA, SP,
GL, CDA,
PvdD, CU,
S&S

Alle drie kavels
kunnen aan een
partij gegund
worden

In groen is verzoek aan griffie

1. te onderzoeken op welke manier het liften richting Oosten/A7 beter kan worden ingericht;
2. de raad te informeren over de uitkomsten hiervan.

1. te onderzoeken of de gevels van panden die eigendom zijn van de gemeente geschik zijn voor
geveltuinen;
2. bewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen van Groningen actief te informeren over de
mogelijkheden van geveltuinen en de voordelen hiervan.

het uitgangspunt los te laten om in pricipe maximaal twee van de drie kavels aan een partij te gunnen, maar B&V
elke te vergeven kavel te gunnen aan die partij die het beste voldoet aan de opgestelde criteria

3/4

Afgehandeld Soort

Van Keulen

Aanbesteding
fietsbeheer

de Rook

2-12-2016

Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - M Indieners
Nr
nd

Titel

cie

Dictum
verzoekt het college:

201651

11

GL, D66,
PvdD, CU

Gas terugnemen

In groen is verzoek aan griffie

1. om te onderzoeken of wijken afgesloten kunnen worden van het gasnet, uiteraard mits er een
alternatief gegarandeerd is;
2. dit mee te nemen in de routekaart Energieneutraal 2035;
3. de raad hierover te informeren voor de zomer van 2017.

4/4

B&V

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

Afgehandeld Soort

motie

Agendapunt

Portefeuille
houder

Begroting 2017

Gijsbertsen

2-12-2016

