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Jaar - 
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nd 
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verzoekt het college:
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afhandeling / 

overige 
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Afgehandeld Soort Agenda-

punt 

Porte-

feuille 

houder

2018-

3

1 SP, S&S, 

PvdD, D66, 

Stadspartij

De groene revolutie 

van Groningen

1.  de voor- en nadelen, kosten en opbrengsten van de mogelijkheid om als gemeente zelf zonnepanelen

     op daken van huurwoningen in corporatief bezit te plaatsen;

2.  de mogelijkheden te onderzoeken om het bezit van de zonnepanelen, nadat zij zichzelf hebben

     terugverdiend, over te dragen aan de woningbouwcorporaties;

3.  voorgaande zo snel als mogelijk aan de raad ter bespreking voor te leggen.

R&W/

B&V

Cbrf 25-7-2018 Biedingen 

corporaties Planning in juni 

'19, prestatieafspraken 

(jan'20)

motie Prestatie-afspraken 

Uitvoerings-

programma 2018

v. der Schaaf

2018-

22

5 CDA, D66, 

PvdA, Stad 

en 

Ommeland, 

S&S, CU

Samen ook voor wind 

op zee

1.  samen met Provincie, Rijk en andere gemeenten in Groningen te bezien of gezamenlijk investeren in

     wind op zee mogelijk is;

2.  te onderzoeken of hierin ook de participatie van inwoners mogelijk gemaakt kan worden, 

     bijvoorbeeld door samen te werken met bestaande energie coöperaties.

B&V 1e kwartaal 2020 motie Windbeleids-kader Broeksma

2018-

23

5 PvdD Beter tien vogels in de 

lucht dan één op de 

wieken

1.  bij de Verkenningsfase van de locaties Stainkoeln en Westpoort in het Windbeleidskader ook 

     expliciet een verkenning op te nemen naar het vogel- en vleermuizenleven en de mogelijke 

     vliegroutes in deze gebieden, en deze uit te voeren;

2.  te kijken naar de mogelijkheden om in het vervolg naast de NWEA, Greenpeace, Natuur & Milieu, 

     en de Natuur & Milieufederaties, ook de Vogelbescherming te betrekken.

B&V 1e kwartaal 2020 motie Windbeleids-kader Broeksma

2018-

24

5 CDA, GL, 

D66, SP, 

S&S, PvdD, 

Stad & 

Ommeland, 

CU

Transparant kapbeleid 1.  in de verdere uitwerking van het klimaat en groenbeleid te onderzoeken op welke manier de 

     transparantie naar inwoners over het kapbleid kan worden verbeterd;

2.  te bezien of de groentool hierin een rol kan spelen.

B&V wordt meengenomen in 

reactie op RKC-rapport over 

kapbeleid, najaar 2019 

(toezegging LTA-gesprek 

juni '19) 

Wordt januari 2020 n.a.v. 

LTA overleg nov '19

motie Evaluatie 

boombeheer en 

actualisatie nota 

Bladgoud 2018

Chakor

2018-

27

5 Stad en 

Ommeland, 

SP, CU, 

D66

Ruimte voor 

buurtstallingen

1.  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gemeentelijke buurtstallingen voor bewoners-

     parkeren voor het gebied binnenstad toe te voegen aan het parkeerbedrijf;

2.  de daarbij behorende kosten en opbrengsten in kaart te brengen;

3.  mogelijke "Push- en Pullfactoren" (aantrekkelijkheid) te verkennen om daarmee de mogelijkheden

     om de aantrekkelijkheid te vergroten in kaart te brengen.

B&V Gaat mee in de uitwerking 

van de parkeervisie

motie Parkeervisie 2018-

2025
Broeksma
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2018-

28

5 Stad & 

Ommeland, 

CU

Laad- en losplekken 

ondernemers 

binnenstad

1.  om in samenspraak met ondernemers in en rondom de binnenstad de behoeften in kaart te brengen;

2.  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te kunnen aansluiten bij behoeften, kansen en 

     mogelijkheden op lokaal (gebieds-)niveau om flexibel in te kunnen spelen op de laad- en los behoefte

     van ondernemers in en rondom de binnenstad.

B&V/

W&I

motie Parkeervisie 2018-

2025
Broeksma

2018-

29

5 VVD, D66, 

PvdA, CU

Betalen voor 

geparkeerde tijd op 

straat 

de mogelijkheid voor de invoering van 'real time' parkeren in Groningen nader te onderzoeken ten behoeve 

van efficiënt parkeren en de aantrekkelijkheid van de stad.

B&V Gaat mee in de uitwerking 

van de parkeervisie

motie Parkeervisie 2018-

2025
Broeksma

2018-

34

6 D66, CU, 

GL, VVD

Doorstroming Reitdiep 1.  parallel aan alle andere ontwikkelingen en procedures nu direct over te gaan tot inventarisatie van 

     alle redelijkerwijs mogelijke verkeersoplossingen ter plaatse;

2.  dit traject tot verbetering en verandering samen met omwonenden, de commissie Verkeer en 

     Veiligheid Reitdiep en andere belanghebbenden op te pakken;

3.  hierbij geen enkele oplossingsrichting uit te sluiten en de resultaten van deze verkenning zo snel als 

     mogelijk is, aan de raad voor te leggen.

B&V/R

&W

motie Plan-ontwikkeling 

Festivallocatie 

Reitdiephaven

Broeksma

2018-

36

6 D66, VVD, 

GL

Onderzoek duurzame 

alternatieven voor 

autoweg 

Oosterhamriktracé

1.  aanvullend onderzoek te doen met daarin meerdere mobiliteitsscenario's voor het gebied en een 

     nadere analyse van de mobiliteitsaanvraag van de toekomst;

2.  in dit onderzoek ook uit te werken hoe combinaties van (duurzame) mobiliteitsvormen, slimme 

     technologie en het versterken van hubs elkaar in de stad in het algemeen en in dit stadsdeel in het 

     bijzonder kunnen versterken.

B&V Eerste verkenning dec.'19 , 

definitieve visie 1e kw. '20

motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma

2018-

37

6 GL, S&S, 

CU, PvdA, 

PvdD, 

100%

Onderzoek Verkeers-

circulatieplan

1.  een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor een verkeerscirculatieplan binnen de ringwegen

     waarbij; 

     - de bereikbaarheid en leefbaarheid integraal op stadsniveau wordt onderzocht en aangepakt;

     - wordt onderzocht of een integraal verkeerscirculatieplan binnen de ringweg een oplossing biedt en 

       of een indeling in sectoren die het verkeer tussen wijken via de ringwegen laat verlopen zorgt voor:

       een afname van het autoverkeer in de stad en het sluipverkeer door woonstraten, het stimuleren 

       van lopen, fietsverkeer en OV-gebruik;

     en waarbij de voordelen en nadelen van een dergelijk plan uiteen wordt gezet;

2.  de raad begin 2019 te informeren over opzet en planning van een dergelijk onderzoek en de wijze

     waarop de raad daarbij betrokken zal worden.

B&V Eerste verkenning dec.'19 , 

definitieve visie 1e kw. '20

motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma
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2018-

38

6 CU, Stad & 

Ommeland

Mien Toentje nader in overleg te gaan met betrokkenen om te komen tot een inrichtingsprincipe waar gemeente en 

bewoners/eigenaren zich in kunnen vinden.

B&V motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma

2018-

39

6 PvdA, D66 Aanvullend onderzoek 

meerwaarde 

autoverbinding 

Oosterhamrikzone

Bij de definitieve besluitvorming over de openstelling van de Oosterhamrikzone voor autoverkeer de 

onderbouwing van de verbeterde bereikbaarheid, leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in het 

oostelijke stadsdeel binnen de ring, te toetsen aan de dan geldende cijfers en inzichten.

B&V motie Voorkeurs-variant  

Oosterhamrik-zone
Broeksma

2018-

48

10 Stad en 

Ommeland, 

CDA, CU

Verkeersveilige 

omgeving rondom de 

Mérodelaan

om alsnog zo spoedig mogelijk samen met de betreffende scholen, omwonenden en Veilig Verkeer 

Nederland te komen tot een oplossing die de verkeersveiligheid waarborgt.

B&V motie Vaststelling 

bestemmings-plan 

De Mérodelaan

Broeksma

2018-

51

10 S&S, CDA, 

CU, Stad en 

Ommeland, 

100%

Zeg, ken jij de 

vuilnisman?

1.  bijplaatsingen van grofvuil bij ondergrondse afvalcontainers voortaan te zien als het dumpen van 

     grofvuil;

2.  het aantal bijplaatsingen van grofvuil bij ondergrondse afvalcontainers voortaan te laten registreren

     door stadsbeheer;

3.  in de jaarlijkse afvalanalyse een overzicht op te stellen van het totaal aantal grofvuil dumpingen en 

     de kosten voor het opruimen van deze dumpingen.

B&V tussenstand afvalbeleid 

3e kwartaal 2019. 

januari 2020, i.c.m. 

afvalbeleid

motie Analyse grofvuil 

2017
Chakor

2018-

57

10 PvdA, 

Partij voor 

de Dieren

GrunnGras 1. in het voorjaar van 2019 een pilot te realiseren inhoudende de toepassing van Groene Bestrating als

    onderdeel van de verbetering van de fysieke leefomgeving van een bepaalde wijk, buurt of straat;

2. bovengenoemde pilot na een jaar te evalueren met onder meer de buurtbewoners en de uitkomsten

    van deze evaluatie met de raad te delen en vergezeld te laten gaan met voorstellen voor een vervolg;

3. de mogelijkheid te onderzoeken om vormen van Groene Bestrating op te nemen in het handboek van

    materiaalsoorten voro de inrichting van de openbare ruimte.

B&V evaluatie 2e kwartaal 

2020

Initiatiefvo

orstel

Initiatiefvoorstellen Chakor

2019-

01

2 SP, Stad en 

Ommeland, 

GL, CU, 

D66 PvdA

Duidelijkheid rond de 

aanleg zuidelijke 

ringweg

bij het uitkomen van het eindrapport commissie Hertogh de raad op korte termijn te voorzien van 

antwoorden rond planning, uitvoerbaarheid, contractaanpassingen, boete, extra maatregelen, compensatie 

en uitvoering van de Hoogkerk motie.

B&V motie Advies commissie 

Hertogh inzake de 

zuidelijke ringweg

Broeksma
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2019-

8

5 GL, PvdA De beer is los 1.  het experiment met de inzet van varkens voor de bestrijding van Japanse Duizendknoop te

     onderzoeken;

2.  de raad hier vóór 1 september over te informeren.

B&V voorstel; op afgehandeld 

zetten

motie Begroting 2019 Chakor

2019-

9

5 GL, PvdA,  

CU, SP

Handhaven 

foutparkeren

1.  inzichtelijk te maken op welke manier het gebruik van scanauto's de inzet op het handhaven van 

     foutparkeren kan verhogen;

2.  daarbij een schatting te geven welke kosten daarmee gemoeid zouden zijn en hoe de kosten van 

     handhaving van foutparkeren gedrukt kunnen worden door dat gelijktijdig te doen met de

     handhaving van het betaald parkeren;

3.  de raad hiervan voor bij de begroting 2020 op de hoogte te stellen zodat de raad een onderbouwde 

     keuze kan maken voor de inzet van handhaving op foutparkeren.

B&V motie Begroting 2019 Broeksma

2019-

10

5 GL, PvdA, 

SP, 100%

Tegengaan van 

ongelijkheid: 

verruiming 

kwijtschelding 

afvalstoffenheffing

verschillende scenario's uit te werken voor een verruiming van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing 

en de raad hierover te informeren.

B&V januari 2020, i.c.m. 

afvalbeleid

motie Begroting 2019 Chakor

2019-

17

5 PvdD In de roos formeel vast te leggen dat de gemeente Groningen geen plezierjacht op haar gronden faciliteert en de raad 

hiervan in kennis te stellen.

B&V motie Begroting 2019 Jongman

2019-

18

5 100%, 

CDA, 

PvdD, PVV

Tuintjes rondom 

afvalcontainers

1.  een pilot te starten in Vinkhuizen naar het idee van tuintjes rondom afvalcontainers en budget 

     hiervoor beschikbaar te stellen uit Programma 12: Gebiedsgericht werken;

2.  de resultaten terug te koppelen aan de raad.

B&V januari 2020, i.c.m. 

afvalbeleid

motie Begroting 2019 Chakor
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2019-

19

5 Stad en 

Ommeland, 

D66, PvdA, 

GL, PvdD, 

CU, S&S, 

PVV

Kijk ook eens naar de 

Lelylijn!

1.  de ontwikkelingen rond de Lelylijn positief te benaderen en te volgen en deze te betrekken in 

     gesprekken met de nodige partners zoals het bedrijfsleven, Gedeputeerde Staten, het onderwijs en

     het Kabinet;

2.  de raad binnen ene jaar op de hoogte te brengen van die gesprekken.

B&V motie Begroting 2019 Broeksma

2019-

20

5 GL, D66, 

PvdD,  

PvdA

Essentaksterfte 1.  de kap van essen zoveel mogelijk te beperken;

2.  zicht tot het uiterste in te spannen om (gefaseerde) herplant te realiseren;

3.  de raad dit najaar - vóór de begrotingsaanbieding - over de ruimtelijke en financiële consequenties

     van 1-op-1-herplant te informeren;

4.  in het op te stellen 'Groenplan' een integraal voorstel te doen over hoe om te gaan met herplant.

B&V voorstel; op afgehandeld 

zetten

motie Essentaksterfte Chakor

2019-

24

6 D66, GL, 

PvdA, CU, 

PvdD 

8 fietsen voor een auto te onderzoeken of fietsvlonders een geschikt instrument zijn om samen met bewoners aan de slag te gaan 

met het creeëren van meer fietsparkeerplekken.

B&V motie Actualiseren 

parkeerregel-geving 

en beleid

Broeksma

2019-

31

9 GL, PvdA, 

D66, 100%

De Kracht van Lokaal 1. zich in te spannen om het aandeel lokale participatie in hernieuwbare energieprojecten, door

    individuele inwoners of in collectief verband, te verhogen tot ruim boven de landelijke minimum

    norm van 50%;

2. mogelijkheden voor het ondersteunen van lokale energie-initiatieven van inwoners en collectieve 

    energie-initiatieven verder te onderzoeken;

3. hierover te rapporteren aan de raad voor 1-6-2020.

B&V motie Strategie en aanpak 

stap voor stap naar 

aardgasvrije wijken 

en dorpen

v. der 

Schaaf

2019-

36

9 CDA, 

100%, D66, 

VVD

Monitoren 

verkeersveiligheid 

Rummerinkhof

1. na afronding van de nieuwbouw en inrichting van het gebied de verkeerssituatie goed te monitoren

    en te evalueren met alle betrokkenen;

2. bij het uitwerken van de infrastructurele maatregelen rekening te houden met de mogelijkheid in de 

    toekomst alsnog gescheiden fiets en autoroutes te kunnen aanleggen.

O&W/

B&V

motie Herhuisvesting obs 

Brinkschool en 

Peter 

Petersenschool 

Haren
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2019-

42

10 SP, PvdD Collectieve inkoop 

energie voor minima

een plan uit te werken waarbij de gemeente namens Groningse minima collectief energie inkoopt, teneinde 

kostenvoordelen te behalen waarbij wordt uitgegaan van de schoonst mogelijke energie.

W&I/

B&V

motie Toekomst met 

perspectief

2019-

44

11 GL, PvdD, 

SP, PvdA

Duurzame rioolheffing 1.  te onderzoeken op welke manier een gebruikersdeel voor grootafvoerders ingevoerd kan worden in

     worden in de verodening rioolheffing 2021;

2.  te onderzoeken of het mogelijk is om een korting te verlenen voor bedrijven die maatregelen nemen

     die de watertoevoer naar het riool verminderen. Denk hierbij aan groene daken en groene parkeer-

     plaatsen (bijvoorbeeld met gras/sedumtegels);

3.  te onderzoeken welke duurzame maatregelen vanuit een voorzienign rioolheffing gefinancieerd

     kunnen worden;

4.  hierbij de voor- en nadelen bij op een rij te zetten, zoals dat gebeurd is bij de Discussienotitie 

     tarieven logiesbelasting;

5.  de raad hierover te informeren voor het zomerreces van 2020.

B&V motie Belasting-tarieven 

2020

2019-

51

11 PvdD, 

100% 

Groningen

Differentieer tarieven 

hondenbelasting

1. te onderzoeken op welke wijze met tarieven en vrijstellingen van hondenbelasting gedifferentieerd

    kan worden op basis van bijvoorbeeld dierenwelzijn;

2. een discussienotitie te schrijven (met de financiële mogelijkheden en consequenties) over op welke

    termijn hondenbelasting in de gemeente Groningen afgeschaft zou kunnen worden, daarbij een lering

    te trekken van andere grote steden waar hondenbelasting recentelijk is afgeschaft en deze notitie in

    het voorjaar van 2020 voor te leggen.

B&V motie Begroting 2020

2019-

52

11 PvdD, GL Geen handel in dieren de raad tijdig voor de begroting 2021 een discussienota voor te leggen over de 'Verordening op de 

heffing en invordering van hondenbelasting' waarin de voordelen en vrijstellingen voor kennels worden 

geschrapt en waarin is onderzocht wat de effecten en mogelijkheden zijn als kennels een vast tarief per 

gehouden hond gaan betalen.

B&V motie Begroting 2020

2019-

53

11 100%, CU, 

D66

Verruiming 

kwijtschelding 

hondenbelasting

1. een regeling uit te werken waarbij inwoners van de gemeenten Haren en Ten Boer met een laag 

    inkomen in aanmerking kunnen komen voro een verruimde kwijtschelding voor de hondenbelasting;

2. hiervoor de niet geraamde inkomsten van de hondenbelasting van de inwoners van de voormalige 

    gemeenten Haren en Ten Boer als dekking in te zetten.

B&V motie Begroting 2020
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