
Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 

Nr

Mnd Indieners Titel Dictum

verzoekt het college:

Cie Geplande 

afhandeling / 

overige 

opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-punt / 

Thema

Porte-

feuille 

houder

2009-

01

11 GL Klimaattop 1.   binnen een half jaar een klimaattop te organiseren voor ondernemers waardoor de 

gemeente beter inzicht krijgt in wat er speelt, en waar ondernemers afspraken kunnen 

maken over samenwerking.

B&V Motiebrief 11/10/12 

klimaatsymposium 

8 november 2012

Afgehandeld motie Begroting v. Keulen

2010-

02

11 PvdD Vleesconsumptie 1.    in de hierboven besproken voedselvisie niet alleen aandacht te besteden aan de 

gevolgen van het landbouwbeleid voor ons eigen land, maar ook een hoofdstuk te 

wijden aan de mondiale gevolgen van de vleesconsumptie

B&V LTA-brief 19-10-12: 

wordt 

meegenomen bij 

uitvoering 

voedselvisie, info 

voor eind 2012

Afgehandeld motie Begroting Seton

2011-

05

11 D66 Kinderkermis 

Ossenmarkt – 

Guyotplein 

1.   te onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om tijdens de Meikermis naast het 

kinderhoekje op de Grote Markt ook extra kinderattracties te plaatsen op de 

Ossenmarkt als aanvulling op de huidige familiekermis, en deze kermis uit te breiden 

met het Guyotplein, met speciale aandacht voor de financiële en veiligheidsaspecten 

2.   in het kader van dit onderzoek tijdens de Meikermis 2012 bij wijze van pilot, het 

Guyotplein bij de kermis Ossenmarkt te betrekken als locatie voor kleine 

(traditionele) attracties en bijpassende culturele activiteiten 

3.   de uitkomsten van hierboven genoemd onderzoek en pilot aan de raad aan te 

bieden voor de behandeling van de begroting 2013, inclusief een voorstel over het al 

dan niet definitief maken van de opzet met extra kinderattracties op de Ossenmarkt-

Guyotplein

B&V sep-12 Afgehandeld Initiatief

voorstel

Visscher

2011-

09

12 PvdD Einde gratis draagtas 1.   een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om het verbruik van wegwerp 

draagtasjes in de gemeente terug te dringen en de uitkomsten van dit onderzoek voor 

te leggen aan de raad

B&V LTA-brief 19-10-12: 

eind 2012 krijgt 

raad uitkomsten 

onderzoek.

Afgehandeld Initiatief

voorstel

Visscher

2011-

44

6 PvdD Meatfree Monday 1.    Een voorstel voor de Groningse Meatfree Monday-campagne voor te leggen aan 

de gemeenteraad.

B&V LTA-brief 19-10-

12: wordt 

meegenomen bij 

uitvoering 

voedselvisie, info 

voor eind 2012

Afgehandeld motie Voorjaars-brief Seton

2011-

53

7 Allen 

minus 

CDA

Fietstoegang traverse 1.    de toegankelijkheid van het fietsverkeer van de stationstraverse nog niet uit te 

sluiten; 

2.    de mogelijkheden van de doorgaande fietsverbinding over de traverse nader te 

onderzoeken en de raad over de resultaten te informeren.

B&V Zie ook 

sleutelrapportage 

mei-augustus. 

Toezegging weth. 

De Vries in R&W 

4/7: reactie komt in 

oktober ‘12

Afgehandeld motie Stations-gebied v. Keulen

2011-

69

11 Stadspartij Experimenteren met 

parkeertarieven

B&V Afgehandeld motie Begroting v. Keulen

1/4 24-5-2013
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2011-

73

11 D66, GL, 

PvdA, SP

Bereikbaarheids plan B&V Afgehandeld motie Begroting v. Keulen

2011-

74

11 D66, CU, 

GL, PvdA

Extra impulsen voor 

Groen Gas uit afval

1.    een plan op te stellen, i.s.m. Energy Valley, om zoveel mogelijk GFT-afval en 

andere organische afvalstromen aan te bieden aan Attero en de SuikerUnie om 

hieruit groen gas te winnen en dit vervolgens aan te bieden aan de gebruikers in de 

gemeente Groningen   

2.    hierbij berekenen welke kostenbesparing dit voor gebruikers op kan leveren  

3.    onderzoeken in hoeverre lokaal duurzaam energiebedrijf partner kan zijn  

4.    vóór 1 mei plan bij raad

B&V Voor 1 mei 2012              

Brief moties 1/12: 

in mei 2012 komt 

inventarisatiestudie 

naar 

beschikbaarheid 

groene grondstoffen 

en 

verwerkingsmethod

e    4/9 op agenda

Afgehandeld motie Begroting Seton

2011-

80

11 GL, CDA, 

CU, SP, 

PvdD, D66, 

Stadpartij, 

PvdA

Meer groen in de 

Nieuwe 

Ebbingestraat

1.    in overleg met ondernemers en betrokkenen een onderzoek doen naar 

mogelijkheden voor toevoegen van groen aan Nwe Ebbingestraat en de raad hierover 

te rapporteren in mei 2012

B&V Motiebrief 4/6/12: 

in juni volgt brief

Afgehandeld motie Begroting Seton

2011-

84

11 PvdD, 

CDA, CU

Warme Stad B&V Afgehandeld motie Begroting Seton

2011-

91

12 S&S, GL Fietsenstallingen 

Werkmanbrug

1.    een voorstel tot uitbreiding fietsenstallingen mbt locatie Werkmanbrug en kade 

hieromheen uit te werken en in februari voor te leggen aan raad

B&V Cie.16/5: kan in cie. 

juli worden 

besproken

Afgehandeld motie Fiets-parkeren 

Stations-gebied

v. Keulen

2012-

01

1 PvdA, CU, 

CDA, S&S, 

VVD, 

Stadspartij

Van urn tot graf 1.   een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid een direct verbindingspad te 

maken tussen het crematorium en de begraafplaats Selwerderhof voor voetgangers, 

fietsers en incidenteel gemotoriseerd verkeer (rouwauto’s, catering) en de uitkomsten 

van het onderzoek voor het zomerreces aan de raad voor te leggen

B&V jul-12 Afgehandeld motie Begraven v. Keulen

2012-

01

4 Stadspartij Proef met 

snelheidsdisplays - 

deel 2

1.   om nog een aantal snelheidsdisplays aan te schaffen en deze door de 

verkeersdeskundigen van de gemeente Groningen op aanbevelenswaardige locaties 

te plaatsen en deze displays met enige regelmaat te verplaatsen.

B&V Afgehandeld Initiatief

voorstel

v. Keulen

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 Collegebrief 14 juni 

2012 wordt 

geagendeerd voor 

cie. O&W 5 sept. 

Afgehandeld motie Samen gezond Visscher

2012-

11

2 CU Uitbreiding 

statiegeldregeling

1.   een dringend beroep te doen op de regering om al het mogelijke te doen om een 

uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te 

maken, en het college te verzoeken deze motie te zenden aan de regering, met 

afschriften aan de  2
e
 en 1

e
 Kamer der Staten-Generaal

B&V Afgehandeld motie Vreemd aan de 

orde

Seton

2/4 24-5-2013
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2012-

13

3 PvdA, SP, 

CDA, CU

Onderhoud 

speeltoestellen

1.    te onderzoeken of het inschakelen van iederz positief kan bijdragen aan het 

onderhoud van speeltoestellen in de openbare ruimte

B&V Beantwoord in brief 

22/5

Afgehandeld motie MJP 

vervangingsinv.

Visscher

2012-

16

3 PvdA, SP, 

CU, GL, 

S&S, PvdD

Parkeerimpuls 

garages

1.    Actief werk te maken van acquisitie van (collectieve) huurovereenkomsten voor 

het parkeren in parkeergarages door buurtbewoners  

2.    Dit te ondersteunen door bij wijze van experiment het prijsverschil tussen 

straatparkeren en garage-parkeren te verkleinen en het parkeren op straat in de 

nabijheid van de garages relatief minder aantrekkelijk te maken  

3.    De raad over de resultaten te informeren bij het jaarverslag parkeerbedrijf 2012

B&V Afgehandeld motie Parkeren met 

Perspectief

v. Keulen

2012-

19

5 PvdA, CU, 

SP, D66

Wachttijd-

voorspellers

1.    Een structurele en duurzame oplossing te vinden waarbij uiterlijk 1 januari 2013 

alle wachttijdvoorspellers zodanig zijn afgesteld dat ze, tussen het eerste rood en het 

eerste groen dat fietsers krijgen gelijkmatig teruglopen  

2.    De raad uiterlijk 1 februari 2013 over de stand van zaken te informeren

B&V 1-2-2013    

toezegging in raad: 

na de zomer ’12 

stand van zaken

Afgehandeld motie Rekening v. Keulen

2012-

28

5 PvdA Onderzoek 

hondenpark

1.    Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het realiseren van een 

hondenpark;  

2.    de raad uiterlijk 1 december 2012 over de resultaten van het onderzoek te 

informeren

B&V Afgehandeld d.m.v. 

brief 22/11/12 cie. 

wenst bespreking

Afgehandeld motie Evaluatie 

hondenbel.

Seton

2012-

29

5 PvdA, GL Van hondenpoep 

naar energie

1.    Onderzoek te doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid om hondenpoep via 

het riool te laten verwerken en daarbij alle voor- en nadelen in kaart te brengen 

2.    bij het onderzoek de mogelijkheden voor het opwekken van energie mee te 

nemen 

3.    bij het onderzoek rekening te houden met de mogelijkheid van een 

gebiedsspecifieke introductie van een dergelijk systeem  

4.    de raad uiterlijk 1 december 2012 over de resultaten van het onderzoek te 

informeren

B&V Afgehandeld d.m.v. 

brief 22/11/12 cie. 

wenst bespreking

Afgehandeld motie Evaluatie 

hondenbel.

Seton

2012-

32

6 SP,PvdA, 

GL

Tarieven Openbaar 

Vervoer

1.    het OV-bureau te vragen in de begroting voor 2013 ruimte te zoeken om (een 

deel van) de voorgestelde korting op de tarieven voor ouderen en jongeren ongedaan 

te maken (bedoeld zal zijn: “de voorgestelde bezuinigingen op de korting..”)

B&V Afgehandeld motie OV-bureau v. Keulen

2012-

39

6 CDA, 

VVD

Regiotram 1.    dat bij de huidige stand van de gemeentelijke financiën de Regiotram niet door 

kan gaan

B&V Afgehandeld motie Voorjaars-brief v. Keulen

2012-

48

6 CU Fietsobstakels 1.    de raad inzicht te geven in de oplossingsrichtingen van de problematiek van de 

fietsopstakels en advies te geven over een straf- dan wel bestuursrechtelijke 

handhaving

B&V Beantwoord in brief 

22 nov 2012

Afgehandeld motie Voorjaars-brief v. Keulen

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

v. Keulen

3/4 24-5-2013
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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

v. Keulen

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

Seton

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

v. Keulen

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

v. Keulen

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

v. Keulen

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

v. Keulen

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

Seton

4/4 24-5-2013


