
Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - 
Nr

Mn
d 

Indieners Titel Dictum
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Cie Geplande 
afhandeling / 
overige 
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Afgehandeld Soort Agenda-punt / 
Thema

Porte-
feuille 
houder

2009-
02

11 GL Windmolens 1.   mogelijkheden onderzoeken om, ondanks tegenwerking Provincie Groningen, hoge 
windmolens te plaatsen binnen grenzen van gemeente Groningen. Hierbij kijken naar zowel 
plaatsing van 3 windmolens op Milieuboulevard, mogelijke andere locaties binnen 
gemeentegrenzen als naar mogelijkheden om in samenwerking met omliggende gemeenten een 
groot windpark van 100 MW of meer te ontwikkelen

B&V Motiebrief 3-10-
13: afgehandeld 
met behandeling 
Kansenkaart 
Wind. Voorstel: 
op 'afgehandeld' 
zetten.

Afgehandeld motie Begroting

2012-
08

2 CDA, SP Verloskundigen bij 
spoed over busbaan

1.    bij de uitwerking van de kadernota ‘Samen gezond in Stad’ de mogelijkheid voor 
verloskundigen op bij spoed de busbaan te gebruiken mee te nemen

B&V Motiebrief 3-10-
13:  
proefopenstelling 
per 1-11-13 
Verlengde 
Hereweg / 
Oosterhamrikkade
, dit gebruiken bij 
inschatting nodige 
maatregelen en 
kosten. 

Afgehandeld motie Samen gezond

2012-
38

6 PvdA, GL, 
PvdD, 
S&S, CU, 
D66

Groene Stroom 24/7 – 
experiment opslag 
lokaal opgewekte 
zonnestroom

1.    in overleg te treden met partijen als Grunneger Power, KEMA, Energy Academy Europe en 
Energy Valley over de haalbaarheid van een experiment dat tot doel heeft lokaal opgewekte 
zonnestroom op te slaan en de opgeslagen energie op piekmomenten weer in te zetten;  
2.    hiervoor zo nodig 3 a 4 hectare grond ter beschikking te stellen waarop zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden;    
3.    de raad uiterlijk 31 december 2012 over de voortgang te informeren

B&V Motiebrief 3-10-
13: commissie 
uitvoerig 
geïnformeerd, 
concrete 
gesprekken zijn 
gaande, daarmee 
afgehandeld. 
Voorstel: op 
'afgehandeld' 
zetten.

Afgehandeld motie Voorjaars-brief

2012-
53

9 VVD, CU Verkeersveiligheid 
Eemsgolaan

voor de begroting van 2013 geld te reserveren voor verkeersmaatregelen aan de Eemsgolaan.B&V Afgehandeld motie Brf. Vereniging 
Wijkopbouw 
Hoogkerk
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2012-
54

9 S&S, 
Stadspartij

Prioritering budget 
kleine verkeers-
maatregelen

een systematiek te onderzoeken waarmee een prioritering kan worden gemaakt voor maatregelen 
binnen het budget kleine verkeersmaatregelen.

B&V Motiebrief 3-10-
13: 
Beantwoording 
motie in speciale 
brief over dit 
onderwerp 20-09-
13. Voorstel: op 
'afgehandeld' 
zetten.

Afgehandeld motie Brf. Vereniging 
Wijkopbouw 
Hoogkerk

2012-
57

10 SP, D66 Stoppen lopende 
aanbesteding 
RegioTram binnen 
één maand

de lopende aanbesteding van de RegioTram in overleg met de Provincie zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen één maand stop te zetten.

B&V Afgehandeld motie Voornemen tot 
besluit 
stopzetten 
lopende 
aanbesteding 
RegioTram

2012-
59

11 PvdA Schone taxi's voor 
collegeleden

bij dienstreizen per taxi gebruik te maken van voertuigen die voldoen aan de dezelfde eisen die 
gesteld worden aan het eigen wagenpark en die dus rijden op schone brandstoffen zoals 
bijvoorbeeld aardgas en elektriciteit en minimale uitstoot hebben (EVV).

B&V afgehandeld 
d.m.v. motiebrief 
30/11

Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013

2012-
60

11 PvdA, D66 Centrale inkoop 
duurzame energie

1.    te onderzoeken welke (financiële) voordelen te behalen zijn met een 
      volledig gecentraliseerde inkoop van energie voor gemeentelijke gebouwen;
2.   te onderzoeken of er (financiële) nadelen kleven aan de inkoop van energie
      die afkomstig is uit duurzame energiebronnen;
3.   te onderzoeken welke kansen de inkoop van duurzame energie bij lokale 
      not-for-profitinstellingen biedt voor de betrokkenheid van burgers en
      instellingen bij het lokaal duurzaamheidsbeleid en welke mogelijke 
      belemmeringen er zijn
      (m.n. in wet- en regelgeving);
4.   de raad hierover uiterlijk 1 maart 2013 te informeren.

B&V uiterlijk 1 maart 
2013

Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013

2012-
66

11 CDA, 
Stadspartij

Struikelfietsen in aanloop naar het treffen van verdere maatregelen het foutparkeren van struikelfietsen op 
blindengeleidenpaden streng te gaan handhaven.

B&V Motiebrief 30/11: 
wordt betrokken 
bij 
Handhavingsprogr 
'13 (febr. 13)

Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013

2012-
67

11 CDA, 
PvdA, S&S

Effecten Zuidelijke 
ringweg op 
onderliggend 
wegennet

de effecten van de verschillende varianten voor het wegennet rond de ringweg te onderzoeken en 
de burgers daarbij te betrekken en de raad daarover begin 2013 te berichten.

B&V begin 2013 Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013

2012-
68

11 CDA, GL, 
PvdD

Elektrische laadpalen 1.   om in samenwerking met diverse expertisecentra elektrische laadpunten te 
      installeren in de parkeergarages van het Parkeerbedrijf en P&R-terreinen;
2.   de installatie van elektrische laadpalen in commerciële garages te stimuleren.

B&V zie collegebrief 
21/2/14.

Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013

2012-
69

11 CU, PvdA Tegelijk groen om duidelijkheid te geven over de voorrangsregels bij tegelijk groen voor fietsers en deze 
duidelijk te communiceren aan de fietsers.

B&V Motiebrief 30/11: 
in januari 2013 
nadere info

Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013
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2012-
70

11 CU, PvdA, 
GL

Fietspad Peizerweg-
Johan van 
Zwedenlaan

om in de eerstvolgende commissie Beheer & Verkeer te rapporteren over de kosten van de aanleg 
van een fietspad Peizerweg-Johan van Zwedenlaan en mogelijkheden voor dekking van dit 
bedrag voor te leggen aan de raad.

B&V cie B&V 
12/12/12: 
uitwerking volgt 
in MJP V&V in 
januari

Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013

2012-
74

11 PvdD Poepcontainers meer afvalbakken te plaatsen bij plekken waar honden worden uitgelaten. B&V Afgehandeld 

d.m.v. brief 22/11 / 

cie/. wenst 

bespreking

Afgehandeld motie Gemeentebegrot
ing 2013

2012-
82

12 PvdA en 
Stadspartij

Leefbaarheid 
Woonschepenhaven

De raad uiterlijk 1 mei te informeren welke vervangingsinvesteringen en 
onderhoudswerkzaamheden voor de Woonschepenhaven mogelijk niet uitgevoerd worden en 
daarbij een onderscheid maken tussen wenselijke en noodzakelijke werkzaamheden. 
In ieder geval de noodzakelijke werkzaamheden voor de Woonschepenhaven die niet 
gerealiseerd worden in de integrale aanpak, alsnog te betrekken bij het totaal van de afwegingen 
in het meerjarenplan 2012-2016.

B&V/ 
R&W

voorstel december 

2013 (LTA)

Afgehandeld motie Krediet-
aanvraag 2013 
vervangings-
investeringen en 
aanvullen 
langcyclisch 
onderhoud 
openbare 
ruimte. 

2012-
83

12 PvdA Doe mee met 
straatverlichting oké

1.  middels een goed getimede voorlichtingscampagne inwoners van
     Groningen op te roepen actief bij te dragen aan de sociale veiligheid in de 
     stad en storingen aan straatverlichting te melden bij de gemeente
     Groningen;
2.  hetzelfde te doen richting professionals die in dienst zijn van de overheid 
     en die in de avond en nacht werkzaamheden verrichten in de openbare 
     ruimte.

B&V Motiebrief 24/5/13: 

afgehandeld met 

brief 'Uitvoering 

moties Openbare 

verlichting' 21/2/13

Afgehandeld motie Krediet-
aanvraag 2013 
vervangings-
investeringen en 
aanvullen 
langcyclisch 
onderhoud 
openbare 
ruimte. 

2013-
3

1 Stadspartij, 
CU, PvdD, 
CDA en 
GL

Overlast feesten in 
balans II

de problemen voldoende in kaart te brengen en aan de raad kenbaar te maken. B&V Motiebrief 3-10-13: 

beantwoord met 

jaarverlsag 2012 

Meldpunt Overlast 

en Zorg 6-6-13.  

Voorstel: op 

'afgehandeld' 

zetten.

Afgehandeld motie Beantwoording 
schriftelijke 
vragen 
Stadspartij over 
geluidsoverlast 
evenementen
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2013-
7

1 GL, PvdD, 
CU en 
PvdA

Motie Energie-
landschappen

om voor de zomer aan de raad voor te leggen wat de mogelijkheden zijn voor het aanleggen van 
energielandschappen op de bij de gemeente in bezit zijnde gronden.

B&V Motiebrief 24/5/13: 

Opgepakt in 

samenhang met 

moties Groene 

Stroom 24/7 en 

Windmolens. Na 

de zomer 

beleidsnotitie.

Kansenkaart cbrf. 

25-10-13

Afgehandeld motie Vaststelling 
herziening 
aantal grote 
grond-
exploitaties

2013-
13

4 PvdD Ballonnen bij evenementen en festiviteiten het oplaten van balonnen te ontmoedigen. B&V Motiebrief 24/5/13: 

inmiddelsgestart 

met beoordeling 

huidige gang van 

zaken, verkenning 

mogelijkheden 

ontmoediging. Na 

zomer info over 

uitkomsten. Zie 

brief 15-11-13.

Afgehandeld motie Collegebrief 
voortgang 
uitvoerings- 
programma 
Energie

2013-
14

4 PvdA, GL, 
D66, CU, 
S&S en SP

Windenergie, een 
Gronings bod

1.  aan het Provinciebestuur over te brengen dat de Stad graag bereid is bij te
     dragen aan de 850 MW windvermogen in 2020 en daarin ook 
     verantwoordelijkheid wil nemen;
2.  aan het Provinciebestuur het bod te doen om 70 MW in 2020 aan wind-
     energie (ca. 20 turbines van 3 á 4 MW) te realiseren binnen de gemeente
     Groningen;
3.  hierbij voorrang te geven aan eigen burgerinitiatieven en/of lokale energie-
     coöperaties.

B&V Motiebrief 3-10-13: 

brief met 

kansenkaart Wind 

is naar Provincie 

gestuurd, excursie 

voor raads- en 

statenleden wordt 

georganiseerd, 

motie daarmee 

afgehandeld. 

Afgehandeld motie Collegebrief 
voortgang 
uitvoerings- 
programma 
Energie

2013-
20

5 Sp en CDABehoud buslijn 5 1.    te kijken naar mogelijkheden om de dienstregeling voo r2014 zo aan te 
       passen dat de bewoners van de Oranjebuurt en de Hortusbuurt zoveel
       mogelijk met lijn 5 bediend worden;
2.   te kijken naar mogelijkheden om lijn 5 in de dienstregeling 2014, de huidige 
       en veel gebruikte bushalte 'Grote Markt' te laten aandoen.

B&V Zie speciale brief 

hierover 4-7-13. 

Voorstel: op 

'afgehandeld' 

zetten.

Afgehandeld motie Hoofdlijnen 
tarieven en 
dienstregeling 
2014
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2013-
33

6 CDA, 
PvdA en 
S&S

Fietsenbeheer 1.   te bekijken of het mogelijk is, het verwijderen van oude fietsen (volgens 
      nader te bepalen voorwaarden) als concessie te verkopen* aan de hoogste
      bieder, zodat er geen zwerffietsen zijn, maar toch een bezuiniging 
      gerealiseerd kan worden;
2.   indien dit een onmogelijkheid blijkt een alternatieve bezuiniging te 
      presenteren en die te dekken uit de programma's onderhoud en bereikbaar-
      heid;
3.   de gemeenteraad hierover te informeren voor de begrotingsbehandeling
      zodat de afwikkeling van de motie dan beoordeeld kan worden door de 
      gemeenteraad.

B&V Motiebrief 3-10-13: 

besloten om af te 

zien van deze 

bezuingings-

maatregel. 

Afgehandeld motie Voorjaarsbrief

2013-
36

6 CU, CDA, 
PvdA, GL, 
SP en D66

Zelfbeheer groen in 
wijken 

om in overleg met de wijken en de Stadjers na te gaan of het mogelijk is om een 
pilot te houden à la het zelfbeheer in Almere in één of meerdere wijken te starten.

B&V Motiebrief 

10/10/14 geeft info 

over contact met 

bewonersorganisa

ties en 

werkbezoek aan 

Almere. Beijum 

gaat hiermee 

verder. Nadere 

info in december

Afgehandeld motie Voorjaarsbrief Gijsbertsen

2013-
38

6 S&S, CU, 
CDA en 
D66

Fietsenrekken voor 
studenten-sociëteiten 

1.   om in gesprek te gaan met de verschillende studentenverenigingen in de
       stad en te bekijken in welke gevallen fietsklemmen een oplossing kunnen 
       bieden voor fietsenoverlast en ruimtelijk inpasbaar zijn;
2.   de uitkomsten van deze gesprekken terug te koppelen aan de raad.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

beantwoord als 

onderdeel van 

evaluatie 

Groninger 

Fietsenstandaard, 

januari 2014. 

Afgehandeld motie Voorjaarsbrief de Rook

2013-
39

6 PvdA en 
Stadspartij

Kinderboerderijen 1.   het wenselijk te vinden dat de gemeente Groningen minimaal twee
       kinderboerderijen met een wijkoverstijgende functie heeft en houdt;
2.   het wenselijk te vinden dat de wijken naar vermogen hun kleinere 
      wijkgerichte kinderboerderijen behouden.

B&V Motiebrief 3-10-13: 

aan uitgesproken 

wens wordt 

tegemoet 

gekomen. 

Voorstel: op 

'afgehandeld' 

zetten.

Afgehandeld motie Visie kinder-
boerderijen
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2013-
45

9 CDA, 
PvdA, 
Stadspartij, 
ChristenUn
ie en PvdD

Evenementen-
manager

Roept het college op de kaderstelling voor de Drafbaan Stadspark te plaatsen in een ontwikkeling 
waarbij gestreefd wordt naar een meer samenhangend, strategisch evenementenbeleid voor de 
gehele stad dat gekenmerkt wordt door onder meer:
* beperking van overlast door spreiding van evenementen over de stad ("het juiste evenement op 
de meest geschikte locatie")
* een financieel model voor de verhuur van openbare ruimtes.

Verzoekt het college de raad voorafgaand aan definitieve besluitvorming over de toekomst van de 
Drafbaan te informeren over welke (alternatieve) buiten- en/of indoorlocaties geschikt zijn (te 
maken) voor welk soort evenement.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

meegenomen in 

evenementenbelei

d / 

locatieprofielen. 

Afgehandeld motie Collegebrieven 
+ presentatie 
Toekomst 
Drafbaan 
Groningen 
i.c.m. SP notitie. 
Bruisend 
Groningen voor 
iedereen.

v.Keulen

2013-
47

10 van de 
gehele raad

Helperzoomtunnel te zijner tijd te monitoren of de Helperzoomtunnel wordt gebruikt door sluipverkeer en indien dat 
het geval is aanvullende maatregelen te treffen

B&V zie collegebrief 

'Tussenstand' 

22/5/14

afgehandeld motie Ontwerp 
Besluiten 
Aanpak Ring 
Zuid  

de Rook

2013-
48

10 van de 
gehele raad

Sluiten akoestisch 
'gat'

dit akoestische 'gat' te sluiten door het nemen van geluidsreducerende maatregelen tot aan het 
talud/viaduct Roderwolderdijk

B&V zie collegebrief 

'Tussenstand' 

22/5/14

afgehandeld motie Ontwerp 
Besluiten 
Aanpak Ring 
Zuid  

de Rook

2013-
49

10 van de 
gehele raad

M1:Geluidafschermi
ng Buitenhof, 
M2:Compacter 
Ontwerp, 
M5:Geluidsschermen 
Stadspark, 
M6:Esprerano-
tunnel, 
M7:Groen en 
gezondheid, 
M8:Papiermolen-
brug.

* zich in lijn met deze motie op te stellen richting projectpartners;
* deze motie te beschouwen als onderdeel van de zienswijze van de raad op het OTB en MER

B&V zie collegebrief 

'Tussenstand' 

22/5/14

afgehandeld motie Ontwerp 
Besluiten 
Aanpak Ring 
Zuid  

de Rook

2013-
50

10 PvdA, GL, 
Stadspartij, 
SP, D66, 
CDA, CU, 
S&S en 
PvdD

Extra ruimtelijke 
kwaliteit

* zich in lijn met deze motie op te stellen richting projectpartners;
* deze motie te beschouwen als onderdeel van de zienswijze van de raad op het OTB en MER

B&V zie collegebrief 

'Tussenstand' 

22/5/14

afgehandeld motie Ontwerp 
Besluiten 
Aanpak Ring 
Zuid  

de Rook
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2013-
51

10 PvdA, 
VVD, GL, 
Stadspartij, 
SP, D66, 
CDA, CU, 
S&S

ZRG aansluiting 
Hereweg

* zich in lijn met deze motie op te stellen richting projectpartners;
* deze motie te beschouwen als onderdeel van de zienswijze van de raad op het OTB en MER

B&V zie collegebrief 

'Tussenstand' 

22/5/14

afgehandeld motie Ontwerp 
Besluiten 
Aanpak Ring 
Zuid  

de Rook

2013-
52

10 CU, CDA, 
SP, S&S, 
Stadspartij, 
D66, GL

Onderzoek oplossend 
vermogen verlagen 
ontwerpsnelheid

* zich in lijn met deze motie op te stellen richting projectpartners;
* deze motie te beschouwen als onderdeel van de zienswijze van de raad op het OTB en MER

B&V zie collegebrief 

'Tussenstand' 

22/5/14

afgehandeld motie Ontwerp 
Besluiten 
Aanpak Ring 
Zuid  

de Rook

2013-
53

10 SP, 
Stadspartij

Lijn 4 hoort hier * te kijken naar mogelijke alternatieven (zoals in de bijlage) om de
   dienstregeling voor 2014 zo aan te passen dat de bewoners van de
   Oosterparkwijk zoveel mogelijk in lijn met lijn 4 bediend worden.
* deze mogelijke alternatieven door het OV-bureau voor de raad uit te laten 
   werken, zodat de raad over meer informatie beschikt over de alternatieven
   voor het behoud  van lijn 4.

B&V besproken in 

expertsessie 17-12-

13

Afgehandeld motie Regio 
Groningen-
Assen: 
actualisatie 
netwerkanalyse, 
HOV visie en 
aanvullend 
maatregelen- 
pakket

2013-
54

10 SP, 
Stadspartij, 
S&S, CDA

Blijf van mijn lijn 5 * te kijken naar mogelijke alternatieven (zoals in de bijlage) om de dienstregeling voor 2014 zo 
aan te passen dat de bewoners van de Oranjebuurt en de Hortusbuurt zoveel mogelijk in lijn met 
lijn 5 bediend worden.
* deze mogelijke alternatieven door het OV-bureau voor de raad uit te laten werken, zodat de 
raad over meer informatie beschikt over de alternatieven voor het behoud van lijn 5.

B&V besproken in 

expertsessie 17-12-

13

Afgehandeld motie Regio 
Groningen-
Assen: 
actualisatie 
netwerkanalyse, 
HOV visie en 
aanvullend 
maatregelen- 
pakket

2013-
63

11  GL, SP, 
CDA, CU, 
PvdD, D66, 
PvdA

Groen verzilveren * in overleg te treden met burgers, werkmaatschappijen en buurtverenigingen
   om de mogelijkheid een deel van het openbaar groen in ecologisch beheer te
   geven aan derden en dat als zodanig in te bedden en de raad over de 
   uitkomsten te rapporteren.

B&V Motiebrief 

28/11/13: 

betrekken bij 

uitvoering motie 

'zelfbeheer groen 

in wijken'

Afgehandeld motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

Gijsbertsen

2013-
69

11 D66, GL, 
CDA, 
PvdA, 
PvdD

Ruim baan voor 
duurzame innovatie 

* om actief een beroep te doen op het eigen landelijke netwerk om duurzame
   innovatieve projecten (pilots, demonstraties, testen) op het gebied van o.a.
   Energie en biobased economy aan te trekken;
* te stimuleren dat landelijke initiatieven de ruimte krijgen in 'de proeftuin 
   Groningen'

B&V Motiebrief 

28/11/13: is in lijn 

met beleid

Afgehandeld motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

2013-
71

11 CDA, 
VVD, D66, 
SP

Spitsrekken * in samenspraak met Werkpro bij de invulling van de bezuinigingsmaatregelen
   naar mogelijkheden te kijken om de spitsrekken te behouden.

B&V zie collegebrief 

20/2/14.

Afgehandeld motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014
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2013-
72

11 CDA, GL, 
PvdD

Oplaadpalen in 
fietsstad Groningen 

* een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van plaatsing van oplaad-
    punten voor fietsen in de stad, bijvoorbeeld op het Hoofdstation en in de 
    parkeergarages in de binnenstad, en hierover te rapporteren in maart.

B&V zie collegebrief 

21/2/14.

Afgehandeld motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

2013-
75

11 CU, CDA, 
GL, S&S, 
PvdD

Zonnepanelen op/aan 
het Forum 

* om te onderzoeken of het mogelijk is om op (of aan) het Groninger Forum een
   vorm van zonne-energie toe te passen en de raad over de uitkomst te
   informeren.

B&V Zie cbrf. 2-10-14. Afgehandeld motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

Gijsbertsen

2013-
78

11 PvdD, GL Ecologische oevers * bij waterprojecten waar financieel mogelijk, te kiezen voor een ecologische
   oever

B&V Motiebrief 

28/11/13: past 

binnen nieuwe 

water- en 

rioleringsplan. 

Afgehandeld motie Gemeente-
begroting 2014 
en Belasting-
tarieven 2014

2013-
80

11 CU Graffitikunst om met een voorstel te komen over;
1. het aanwijzen van gemeentelijke objecten als fietstunnels en geluidswallen als 
    objecten die door graffitikunstenaars opgefleurd kunnen worden, in het verlengde
    van Openlab-Graffiti op het CiBoGa-terrein;
2. de (aanvullende) criteria die meegenomen zouden moeten worden bij het 
    toewijzen van locaties zodat geborgd kan worden dat de goede vorm van graffiti 
   gemaakt wordt;
3. de mogelijkheid en wensenlijkheid om eert één of meerdere proefprojecten te 
    starten om kleinschalige toepassing op elektriciteitskastjes of andere objecten uit 
    te proberen.

B&V zie cbrf. 7-11-14. Afgehandeld Initiatief
voorstel

v.Keulen

2014-
1

1 PvdA, D66, 
VVD, CU, 
CDA, 
PvdD, GL

Afhankelijkheid 
Groningen-aardgas

1.   bij het kabinet en de Tweede Kamer erop aan te dringen om -uit het oogpunt van
      veiligheid en conform het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen- de 
      afhankelijkheid van het gebruik van het Groningen-aardgas zo spoedig als 
      mogelijk sterk terug te brengen;
2.   daarbij aan te dringen op het versnellen van de energietransitie.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

boodschap is 

overgebracht; 

verder gesprek 

over 

energietransitie 

via Economic 

Board; info over 

voortgang oktober 

2014.

Afgehandeld motie Interpellatie- 
debat over de 
effecten van de 
gaswinning 

den 
Oudsten

2014-
3

1 S&S, D66, 
GL

Strategisch 
Evenementenbeleid

het strategisch evenementenbeleid zo vorm te geven dat de vraag naar evenementen vanuit het 
publiek en het aanbod van initiatieven vanuit organisatoren centraal staan, en niet de aard of 
categorie van een evenement leidend is.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

meegenomen bij 

evenementenbelei

d. 

Afgehandeld motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen

2014-
4

1 GL, PvdA, 
S&S ,SP, 
D66

Dance visie in samenwerking met de dance-industrie, en in de gedachte van Let's Gro, te komen tot een visie 
op, en daarmee te investeren in, de Groninger dance-industrie en de uitkomsten daarvan voor de 
zomer aan de raad te presenteren.

B&V/ 

O&W

Motiebrief 

10/10/14: zie brief 

10/9/14; 

gesprekken gaan 

verder

Afgehandeld motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen/ 

de Rook
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Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - 
Nr

Mn
d 

Indieners Titel Dictum

verzoekt het college:

Cie Geplande 
afhandeling / 
overige 
opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-punt / 
Thema

Porte-
feuille 
houder

2014-
6

1 PvdA Informeer de buurt 1.   in het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor evenementen 
      specifieke(re) eisen op te nemen die gesteld moeten worden aan een tijdige 
      berichtgeving van organisatoren aan omwonenden, over tenminste de begin- en
      eindtijd en de aard van de mogelijke overlast van een evenement;
2.   informatie over de duur en de mogelijke overlast van evenementen duidelijk op 
      de gemeentelijke website te vermelden.

B&V Motiebrief 

10/10/14: 

meegenomen met 

evenementenbelei

d.

Afgehandeld motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen

2014-
7

1 PvdA Ruimte voor de 
Warenmarkt

in overleg met de marktkooplui de positie van de warenmarkt in het Strategisch 
Evenementenbeleid op te nemen.

B&V Motiebrief 

10/10/14: wordt 

meegenomen bij 

locatieprofielen 

Grote Markt en 

Vismarkt, tevens 

bij convenant met 

warenmarkt en bij 

gesprek over 

binnenstadsvisie.

Afgehandeld motie Strategisch 
evenementen-
beleid op de 
Drafbaan

v.Keulen

2014-
8

1 PvdA (Z)Onder stroom 1.   zich een beeld te vormen van de oorzaken van de stroomstoringen, de kwaliteit 
      van het elektriciteitsnetwerk binnen de gemeente ( in het bijzonder de noordelijke
      wijken, waaronder Paddepoel) en de risico's op stroomstoringen in de toekomst;
2.   al het mogelijke te doen om te bevorderen dat de verantwoordelijke instantie(s)
      maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen;
3.   de raad voor de zomer over de bevindingen te informeren.

B&V motiebrief 4/6/14 

‘afgehandeld met 

collegebrief 5 juni’

Afgehandeld motie Motie vreemd 
aan de orde van 
de dag

v.Keulen

2014-
13

3 van de 
gehele raad

Jan Evenhuis dam de binnenkort aan te leggen dam (aan de uiterste Westkant van de stad) de 'Jan Evenhuis dam' te 
noemen.

B&V motiebrief 4/6/14 

‘voorgelegd aan 

straatnamencom

missie, besluit 

nog voor 

zomerreces 

verwacht’

Afgehandeld motie toespraak van de 
nestor van de 
raad

de Rook

2014-
16

5 SP, CDA, 
PvdD,  
Stadspartij 
en CU

Reizigers- en 
bewonersinspraak 
OV

reizigers- en bewonersorganisaties actief naar hun mening te vragen voorafgaand aan de 
wijzigingen in de dienstregeling betreffende buslijnen en bushaltes en zo het begrip participatie 
waarlijk inhoud te geven.

B&V Beantwoord met 

aparte brief over 

dit onderwerp 

25/6/14, voorstel: 

op afgehandeld 

zetten

Afgehandeld motie OV-bureau 
Groningen 
Drenthe

De Rook

2014-
21

5 CU, S&S, 
Stadspartij, 
CDA

Fietsklemmen de ontstane wachtlijst versneld weg te werken en het aantal in 2013 niet-geplaatste fietsklemmen 
toe te voegen aan het beoogde aantal fietsklemmen voor 2014

B&V motiebrief 17/6/14:  

moeilijk te 

realiseren 

vanwege meer 

gecompliceerde 

plekken en 

ruimtegebrek. 

Afgehandeld motie Gemeente 
rekening 2013

de Rook
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Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - 
Nr

Mn
d 

Indieners Titel Dictum

verzoekt het college:

Cie Geplande 
afhandeling / 
overige 
opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-punt / 
Thema

Porte-
feuille 
houder

2014-
34

6 GL, D66 Rechtop in de wind voor de behandeling van de gemeentebegroting 2015 de raad voorstellen te doen 
hoe, de genoemde overwegingen in ogenschouw nemend, onze gemeentelijke doelstelling rond 
windenergie te halen.

B&V motiebrief 

10/10/14: wordt 

betrokken bij 

voorstellen voor 

het 

energieprogramm

a als geheel 

(binnenkort)

Afgehandeld motie Voorjaarsdebat Gijsbertsen

2014-
42

6 Stadspartij, 
CDA 

Openbare bankjes 1.  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van bankjes op (grote) 
     aanloopstraten vanuit de wijken naar het centrum van de stad;
2.  de raad hiervan op de hoogte te stellen voor de behandeling van de "begroting 2015".

B&V zie cbrf. 29-10-14. Afgehandeld motie Voorjaarsdebat Van Keulen

2014-
50

6 S&S, GL, 
CU, CDA

Creatief met 
fietsvlakken

1.  te onderzoeken waar (tijdelijke) fietsparkeervlakken kunnen worden aangebracht voor 
     leegstaande winkels in de binnenstad;
2.  te onderzoeken waar (tijdelijke) fietsparkeervlakken kunnen worden aangebracht in de 
     buurt van bouwterreinen in de binnenstad.

B&V zie cbrf. 7-11-14. Afgehandeld motie Voorjaarsdebat De Rook

2014-
52

6 PvdD, 
Stadspartij

Diervriendelijke 
pagina

1.  op de website van de gemeente Groningen ene pagina te maken met informatie over de 
     procedures rondom gevonden (dode) huisdieren en contactgegevens van betrokken 
     instanties, zoals de Dierenambulance en de Dierenbescherming;
2.  hierbij ook aandacht te besteden aan het belang van het chippen van een huisdier;
3.  bovenstaande te realiseren voor het einde van 2014.

B&V motiebrief 

10/10/14: teksten 

staan al vanaf juli 

jl. op website, 

afgestemd met 

PvdD. 

Afgehandeld motie Voorjaarsdebat Gijsbertsen

2014-
53

6 SP, GL, 
CU 

80 km AZR tracé 1.  zich sterk te maken voor een maximum snelheid van 80 km voor het hele tracé;
2.  mocht dit voor het zuidelijke wegvak vanwege verkeerstechnische redenen niet mogelijk
     zijn dan tenminste voor het noordelijke wegvak Hoogkerk-afslag Corpus den Hoorn;
3.  verslag te doen van de inspanningen en het resultaat daarvan.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
55

6 SP, S&S, 
Stadspartij, 
CU

Fietsoversteek 
Brailleweg/ Maaslaan

1.  dusdanige veranderingen in het tracébesluit te bewerkstelligen dat voor de stoplichten
     wachtende fietsers voldoende opstelmogelijkheden hebben;
2.  doorgaande en afslaande fietsers op de Brailleweg ongestoord hun route kunnen volgen.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
56

6 SP, PvdA, 
Stadspartij, 
CU, CDA 

Werkgelegenheid 
AZR

zich hard te maken om:
1.  de mogelijkheden te benutten die de nieuwe aanbestedingswet biedt om lokale en regionale
     bedrijven eer kans te geven om werk vergund te krijgen;
2.  in de aanbestedingsvoorwaarden de volgende aandachtspunten te vertalen naar gunning-
     criteria:
     1.  het versterken van de lokale en regionale werkgelegenheid;
     2.  het realiseren van werk-leertrajecten voor jongeren en andere SROI gerelateerde 
          effecten (Social return on investment);
     3.  toezicht plaats te laten vinden door de opdrachtgever op de validiteit van door de 
          aannemer gecontracteerde onderaannemers op naleving van de cao- en andere 
          werknemersrechten
3.  en vervolgens de raad verslag uit te brengen omtrent de gedane inspanningen het boven- 
     staande te realiseren en de resultaten die deze inspanningen hebben opgeleverd.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook
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Thema

Porte-
feuille 
houder

2014-
57

6 SP, 
Stadspartij, 
S&S, CDA, 
CU

Kosten aardbevings-
bestendigheid AZR

1.  bij de minister te bepleiten eventuele kosten ten gevolge van aardbevingsbestendigheid
     op andere wijze te financieren (bijv. uit de extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld als 
     compensatie van de aardbevingsschade);
2.  dit standpunt kenbaar te maken bij de Tweede Kamer.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
58

6 Stadspartij, 
CU, S&S, 
SP

Beperken overlast 
Zuidelijke Ringweg

er bij de toekomstige aannemer op aan te dringen om bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg 
waar mogelijk, creatieve en slimme oplossingen te bedenken om de overlast nog verder te 
beperken dan vastgelegd in het besluit bouwhinder.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
59

6 Stadspartij, 
GL, SP

Fietsviaduct 
Helperzoom

1.  te onderzoeken of een fietsviaduct meer veiligheid voor fietsers biedt en de doorstroming
     van het fietsverkeer ter hoogte van de Helperzoomtunnel kan bevorderen;
2.  hoe in overleg met externe partijen zoals ProRail bezien kan worden of en hoe deze bij 
     zouden dragen aan de totstandkoming van een fietsviaduct;
3.  de raad van deze onderzoeken en gesprekken op de hoogte te stellen.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
60

6 S&S, SP, 
CU

Communicatie 
bereikbaar

1.  het persoonlijk contact met omwonenden tijdens de uitvoeringsfase nog steeds actief op 
     te blijven zoeken;
2.  deze communicatie niet alleen toe te spitsen op het algehele project maar ook per aspect
     de dialoog aan te gaan in de wijken die door een bepaald onderdeel van de plannen op een
     specifiek moment hinder ervaren.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
61

6 S&S, CU Verlies de fietser en 
de voetganger niet uit 
het oog

1.  binnen de organisatie Groningen Bereikbaar specifiek aandacht te besteden aan de 
     bereikbaarheid van de stad voor fietsers en voetgangers tijdens de ombouw van de 
     Zuidelijke Ringweg;
2.  omreismogelijkheden alternatieve routes voor deze weggebruikers duidelijk in de openbare
     ruimte aan te geven

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
62

6 S&S, CU, 
Stadspartij

Voortschrijdend 
inzicht

1.  er binnen de stuurgroep op aan te dringen verbeteringen in de plannen aan te brengen die 
     in het voordeel zijn van de stad, óók als het tracébesluit is vastgesteld;
2.  verbeteringen in de ontwerpinrichtingsplannen aan te brengen welke in het voordeel zijn
     van de stad, óók als deze zijn vastgesteld.

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook

2014-
64

6 D66, GL, 
PvdA, 
VVD

Stil asfalt bij 
"Akoestisch gat"

1.  te kiezen voor optie 3 uit de collegebrief;
2.  de 300.000 euro voro leefbaarheidsmaatregelen die door deze keuze vrij-
     komen in ieder geval aan te wenden om maatregelen te treffen voor het
     "akoestische gat" in de geluidsafscherming langs de A7 bij Hoogkerk, 
     bijvoorbeeld door het extra stil asfalt door te trekken tussen Laan Corpus 
     Hoorn tot en met het "akoestisch gat".

B&V Afgehandeld motie Tussenstand 
Tracébesluit, 
Helperzoom-
tunnel en Z-
ringweg

De Rook
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