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2014-

25

6 D66, PvdA 

en GL

Gebiedsgerichte 

Verduurzaming

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.

R&W/

B&V

Cbrf. prestatieafspraken 

2017 22-11-16 Stavaza Cbrf 

volgt ; meegenomen met 

energie omgevings-plannen, 

maart 2018

motie Voorjaarsdebat Van der 

Schaaf / 

Gijsbertsen

2014-

91

11 PvdA, GL, 

D66, CU, 

CDA, SP

Herijking visie op 

parkeren

te komen met een herijkte totaalvisie op (betaald) parkeren, waaruit blijkt hoe door het differentiëren van de 

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.

B&V Op LTA voor maart motie Begroting 2015 De Rook

2016-

15

6 GL Uitwerking 

fietsvariant Gerrit 

Krolbrug

bij de nadere uitwerking van de varianten voor de Oosterhamrikzone tenminste één optie aan de raad voor 

te leggen waarin in gehele afsluiting van de Gerrit Krolbrug voor autoverkeer wordt uitgewerkt.

B&V motie Voorkeurs-variant 

vervanging Gerrit 

Krolbrug en 

Principebesluit 

autoverbinding 

Oosterhamrik-zone

De Rook

2016-

27

7 GL, PvdA, 

Stadspartij, 

PvdD

Vergroening van 

tuinen

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.

B&V zie brief over 

klimaatadaptatie op agenda; 

voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie Voorjaarsnota 2016 Gijsbertsen

2016-

34

7 CU, PvdA, 

SP, 

Stadspartij, 

D66, S&S

Milieustraten 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; voorstel: op 

afgehandeld zetten

motie Voorjaarsnota 2016 Van Keulen

2016-

35

7 CU, PvdA, 

D66, SP 

GL, PvdD, 

Stadspartij

Verkeers-veiligheid 

vergroten op 30 

kilometerwegen door 

inrichting

1. meldingen van onveilige situaties in 30 km gebieden te registreren en te inventariseren;

2. deze inventarisatie te voegen bij de reeds bestaande knelpuntenlijst uit de notitie verkeersveiligheid

    en in de begroting 2017 aan te geven welke aanpak voor deze knelpunten wordt voorgestaan;

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 Voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie Voorjaarsnota 2016 De Rook

In groen is verzoek aan griffie 1/5 2-2-2018



Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 

Nr

M

nd 

Indieners  Dictum

verzoekt het college:

cie Geplande 

afhandeling / 

overige 

opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-

punt 

Porte-

feuille 

houder

2016-

55

12 D66, PvdA, 

CU, S&S, 

GL, PvdD, 

Stadspartij

Diepenring voor alle 

Stadjers

1. vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe parkeervisie met een voorstel te komen om het 

    aantal parkeerplekken langs de Diepenring te verminderen;

2. de financiële, ruimtelijke en bereikbaarheidsconsequenties hiervan aan de raad voor te leggen;

3. in het voorstel rekening te houden met de belangen van bewoners, ondernemers, bezoekers en 

    personen met een gehandicaptenvergunning;

4. om daarbij ook alternatieven in de omgeving voor de huidige gebruikers in kaart te brengen.

B&V meenemen bij VO 

Kattenbrug, februari 2018

motie Meerjaren-

programma Verkeer 

en Vervoer

De Rook

2017-

6

3 CU Gratis groen ophalen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, vergelijkbaar met het systeem van het ophalen van 

kerstbomen, ook een soortgelijk systeem op te zetten voor het ophalen van groen, tuin- en snoeiafval en de 

raad hierover te rapporteren in de voorjaarsbrief 2017.

B&V Voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie uitwerking 

amendement uitstel 

diftar

Van Keulen

2017-

7

3 Stadspartij, 

CU 

Duidelijke informatie 

over afvalscheiding, 

ook op de 

gemeentelijke website

1.  milieustraatacties beter te communiceren via de gemeentelijke website;

2.  de informatie over de mogelijkheden voor bewoners om initiatieven op het gebied van afval-

     inzameling, het tegengaan van bijplaatsingen en zwerfvuil te nemen, duidelijker met de stad te 

     communiceren via de gemeentelijke website en beter te promoten.

B&V Voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie uitwerking 

amendement uitstel 

diftar

Van Keulen

2017-

8

3 Stadspartij, 

CU, S&S

Gratis aanhangers en 

bakfietsen bij 

afvalbrengstations

1.  de mogelijkheden van het gratis gebruik van aanhangers en/of bakfietsen bijvoorbeeld bij afval-

     brengstations te onderzoeken;

2.  de raad bij de bespreking van de voorjaarsbrief 2017 van de resultaten op de hoogte te stellen.

B&V Voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie uitwerking 

amendement uitstel 

diftar

Van Keulen

2017-

9

3 CDA, 

PvdA, SP, 

CU, 

Stadspartij

Aanvalsplan 

zwerfvuil

een aanvalsplan op te stellen voor het bestrijden van zwerfvuil, daarbij te kijken naar mogelijkheden om ook 

wijken, scholen, bedrijven en instellingen te betrekken en tevens de communicatie over de bestrijding van 

zwerfvuil te verbeteren.

B&V Voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie uitwerking 

amendement uitstel 

diftar

Van Keulen

2017-

12

4 D66, PvdA, 

GL, CDA, 

PvdD, 

Stadspartij

Integrale visie op 

versterking stedelijk 

groen

de raad een visie voor te leggen op versterking van het groen in de stad, in relatie tot onder meer 

leefbaarheid, luchtkwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptie.

B&V op agenda, daarna op 

afgehandeld zetten

motie Groencompensatier

egeling 

(collegebrief 31-3-

2017)

Gijsbertsen / 

Van der Schaaf
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2017-

13

4 CDA, D66, 

GL, CU, 

S&S, PvdD

Groentool Groningen 1.  te onderzoeken of naar voorbeeld van bijvoorbeeld Antwerpen een website kan worden opgezet, 

     waarmee de transparantie van ons groenbeleid kan worden verbeterd;

2.  te onderzoeken of het mogelijk is hierin inzichtelijk te maken hoe het groen zich zowel kwalitatief

     als kwantitatief ontwikkelt in Groningen.

B&V op agenda, daarna op 

afgehandeld zetten

motie Groencompensatier

egeling 

(collegebrief 31-3-

2017)

Gijsbertsen / 

Van der Schaaf

2017-

25

7 SP, CU, 

Stadspartij, 

CDA, GL, 

PvdA, 

VVD

Verhoging van de 

verkeers-veiligheid in 

de wijken

Indien mogelijk in de begroting van 2018 financiële ruimte vrij te maken voor het versneld uitvoeren van 

verkeersveiligheid bevorderende maatregelen.

B&V Voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie voorjaarsbrief De Rook

2017-

31

7 CDA, SP, 

Stadspartij, 

CU, D66, 

PvdA, 

VVD

Gerichte aanpak 

schone wijken

op stadsdeelniveau ervoor te zorgen dat alle delen van de stad aan de BORG-norm gaan voldoen. B&V In tweede kwartaal 2018 

rapportage over voortgang 

van deze aanpak (motiebrief 

6-10-17); verder elk jaar 

betrekken bij BORG 

rapportage

motie voorjaarsbrief Van Keulen

2017-

35

7 PvdD, GL, 

PvdA

Convenant gebruik 

terrasverwarmers

in gesprek te gaan met afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland om te verkennen of er 

mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het 

vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming.

B&V/

W&I

In januari 2018 meegenomen 

in brief over EZ-moties

motie voorjaarsbrief Van Keulen

2017-

43

11 GL, VVD, 

Stadspartij, 

CU, D66, 

S&S

Fietsers voorrang bij 

omleiding

1.  de raad met een brief te informeren over het beleid bij omleidingen in verband met werkzaamheden;

2.  daarbij te bezien welke verbeterpunten er zijn om omleidingen voor fietsers nog verder te 

     verbeteren, met specifieke aandacht voor het hoofdfietsnetwerk.

B&V geplande afhandeling 

februari 2018

motie Begroting van 2018 De Rook

2017-

44

11 GL, D66, 

SP, VVD, 

S&S

Nachtelijke fietsers 

fietsen door 

te bezien of de fietsstoplichten bij kruispunten waar in de avond en nacht werkende stoplichten in gebruik 

zijn, die standaard voor fietsers op groen te zetten, en de raad daarover te informeren.

B&V geplande afhandeling: 

januari 2018

motie Begroting van 2018 De Rook

In groen is verzoek aan griffie 3/5 2-2-2018



Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 

Nr

M

nd 

Indieners  Dictum

verzoekt het college:

cie Geplande 

afhandeling / 

overige 

opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-

punt 

Porte-

feuille 

houder

2017-

45

11 GL, PvdA, 

PvdD

Meer bomen voor 

Stadjers

1.  te onderzoeken hoe het aantal bomen in het stedelijk gebied flink verhoogd kan worden;

2.  bij dit onderzoek de ideeën uit Kopenhagen te betrekken.

B&V op agenda, daarna op 

afgehandeld zetten

motie Begroting van 2018 Gijsbertsen / 

Van der Schaaf

2017-

49

11 Stadspartij, 

S&S

Een treintje ging uit 

rijden

de noodzaak van een goede en snelle verbinding met openbaar vervoer tussen economische kerngebieden 

erg belangrijk te vinden en verzoekt het college om dit actief uit te dragen.

B&V is staand beleid, voorstel: op 

afgehandeld zetten

motie Begroting van 2018 De Rook

2017-

50

11 Stadspartij, 

SP

Aandacht voor 

bereikbaarheid OV in 

Ulgersmaborg en 

Oosterhogebrug

om bij de kaderbrief OV-bureau Groningen Drenthe 2019 expliciet aan te geven hoe de bereikbaarheid voor 

deze wijken wordt gerealiseerd.

B&V Kaderbrief: maart 2018 motie Begroting van 2018 De Rook

2017-

52

11 S&S Duurzaamheid in 

OZB

richting de Tweede Kamer te lobbyen voor een onderzoek, dat onderzoekt op welke wijze de belastingen en 

tarieven een duurzaamheidscomponent kunnen krijgen en op welke wijze differentiëren mogelijk wordt, 

waardoor mensen en ondernemingen op financieel gebied gestimuleerd kunnen worden om hun panden te 

verduurzamen.

B&V/ 

F&V

motie Begroting van 2018 Schroor/ 

Gijsbertsen

2017-

55

11 SP, CDA, 

S&S, PvdA, 

D66, VVD, 

GL, 100%, 

CU, 

Stadspartij, 

PvdD

Raadsonderzoek 

afblazen 

aardwarmteproject

1. de griffier te verzoeken om de raad te adviseren over een planning, mogelijkheden, voor- en nadelen 

    en de meest geëigende vorm van een onderzoek onder begeleiding van de raad;

2. de griffier te verzoeken het college daarbij te raadplegen ten einde dubbelingen met de aangekondigde

    verkenning te voorkomen en rekening te kunnen houden met het vervolgtraject Geothermie;

3. het Presidium te verzoeken een commissie bestaande uit raadsleden te benoemen die, met in 

    achtneming van het bovenstaande, in januari 2018 een voorstel doet voor een inhoudelijke

    onderzoeksopzet en de samenstelling van een eventuele uitvoeringscommissie.

B&V Voorstel: op afgehandeld 

zetten

motie Vervolgtraject 

Geothermie
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2017-

57

12 D66, PvdA, 

GL, 100%, 

CU, 

Stadspartij, 

S&S

Onderzoek 

scootervrije 

binnenstad en 

fietspaden

1.  in aanvulling op het voorstel uit het Meerjarenprogramma om vanaf 2023 geen brommers/scooters

     met verbrandingsmotor toe te staan in de vanaf 2019 auto- en busvrije gebieden te onderzoeken of 

     het mogelijk is om vervuilende scooters eerder en in een groter gebied in de binnenstad te weren;

2.  te onderzoeken of het besluit van de Tweede Kamer om gemeenten de mogelijkheid te geven 

     scooters naar de rijbaan te verplaatsen kan bijdragen aan schone lucht en of onze infrastrutuur zich

     - ook qua verkeersveiligheid - leent voor het scheiden van fietser en scooterrijder.

B&V motie Meerjaren-

programma Verkeer 

en Vervoer 2018-

2021

2018-

2

1 GL, PvdA, 

D66 

Voornemen sluiting 

Parkeergarage 

Centrum 

om de raad een tijdpad te verstrekken om tijdig voor het verstrijken van de vijf jarentermijn inzichtelijk te 

maken onder welke voorwaarden en condities aankoop van de garage zou kunnen plaatsvinden.

B&V motie Herinrichting 

Binnenstad West en 

continuering 

Centrumgarage
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