
Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 
Nr

M
nd 

Indieners Titel Dictum

verzoekt het college:

cie Geplande 
afhandeling / 
overige 
opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-
punt 

Porte-
feuille 
houder

2014-
100

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

Opvang vrouwen 
(gedwongen) 
prostitutie

de mogelijkheden te onderzoeken naar hulpverlening en huisvesting van slachtoffers van mensenhandel, 
vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, vrouwen uit de prostitutie die op adem willen komen, 
vrouwen uit de prostitutie die huisvesting nodig hebben en meisjes die slachtoffer zijn van loverboys en de 
raad hierover te rapporteren voor de zomer van 2015.

F&V wordt meegenomen bij 
evaluatie prostitutiebeleid, 
najaar 2017 (LTA-gesprek 
feb.'17)

motie Begroting 2015 den Oudsten

2016-
26

7 PvdA, GL, 
CU, SP

Inkoop en 
aanbestedingen 
Sociaal Domein

na de zomer een notitie voor te bereiden over de wijzigingen in het kader van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en de gevolgen voor de gemeente Groningen en waarbij aangegeven wordt op welke 
momenten de raad betrokken wordt bij de inkoopplannen Wmo en Jeugd 2018, en daarbij het Besluit 
Inkoopplan kwaliteit Wmo 2015 in acht te nemen.

F&V / 
O&W

Collegebrief  19-1-17. 
Voorstel: op afgehandeld 
zetten 

motie Voorjaarsnota 2016Van Keulen / 
Schroor

2016-
28

7 GL, PvdD, 
Stadspartij, 
S&S, D66

Stop-formulieren 
politie

1. de ontwikkelingen van de onlangs opgestarte acties rondom "stopformulieren" in Amsterdam en in 
    Utrecht op de voet te volgen;
2. de raad te informeren over de wijze waarop in Groningen etnische profileren zou kunnen worden
    tegengegaan, bijvoorbeeld door middel van stopformulieren.

F&V Afspraak in LTA-gesprek 
feb.'17 dat er z.s.m. een brief 
komt

motie Voorjaarsnota 2016Den Oudsten

2016-
29

7 GL, D66, 
Stadspartij

Wet Open 
Overheid

1. binnen de VNG haar invloed aan te wenden om de invoering van de wet open overheid te 
    bevorderen;
2. de raad van haar vorderingen op dit gebied op de hoogte te houden.

F&V collegebrief aan VNG 
ontvangen (8-3-17), reactie 
krijgt raad zodra deze binnen 
is.

motie Voorjaarsnota 2016Schroor

2016-
41

9 CDA, SP, 
CU

Scenario 3 niet 
onderzoeken

die functie uit scenario 3 te schrappen die niet gerelateerd zijn aan raad of college. F&V motie Visievorming en 
revitallisering 
Stadhuis

den Oudsten

In groen is verzoek aan griffie 1/2 29-5-2017
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2016-
44

11 D66 Doelmatigheid, 
doeltreffendheid en 
maatschappelijke 
doelstellingen 
"Reserve Stedelijk 
Investeringsfonds"

1. zo snel als mogelijk een kader voor te leggen, zodat de raad, duidelijk onderbouwd, weet hoe om te
    gaan met dit Reserve Stedelijk Investeringsfonds;
2. te verduidelijken hoe dit fonds gevuld zal worden en op welke wijze hieruit projecten zullen worden
    gefinancieerd en de resultaten worden gemeten.

F&V / 
R&W

motiebrief nov.16: 1e 
kwartaal 2017 en vervolgens 
in traject The Next City

motie Begroting 2017 Van der 

Schaaf

2016-
45

11 D66, PvdA, 
GL, SP, 
Stadspartij

Open source en 
open standaarden

1. in het licht van de aanstaande wettelijke verplichting en in samenwerking met de zgn. Dimpact-
    gemeenten en/of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich in te spannen voor een 
    gezamenlijke strategie op het gebied van Open Source en open standaarden;
2. de gemeenteraad over bovenstaand verzoekpunt op korte termijn te informeren over de voortgang.

F&V Stand van zaken komt vóór 
zomer 2017, bespreking 
mogelijk in sept.'17 (LTA-
gesprek feb.'17)

motie Begroting 2017 Schroor

2016-
48

11 PvdA, 
VVD, CU, 
S&S, 100p

Viering 1000-jarig 
bestaan

om in de meerjarenbegroting vanaf 2018 rekening te houden met de viering van het 1000 jarig bestaan van 
de stad Groningen door elk jaar een gepast bedrag te reserveren voor de festiviteiten en activiteiten in 2040.

F&V begroting 2018 motie Begroting 2017 Den 

Oudsten

2016-
49

11 GL, PvdA Anoniem 
solliciteren

een kleinschalig experiment op te starten met anoniem solliciteren binnen de gemeentelijke organisatie F&V motiebrief nov.16; in HRM-
cie sept.17 terugkoppeling 
resultaten kleinschalig 
experiment

motie Begroting 2017 Van 

Keulen

In groen is verzoek aan griffie 2/2 29-5-2017


