
Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 

Nr

M

nd 

Indieners  Dictum

verzoekt het college:

cie Geplande 

afhandeling / 

overige 

opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-

punt 

Porte-

feuille 

houder

2018-

47

10 GL, PvdD, 

CU, S&S

Motie vuurwerkshow 

jaarwisseling

1.  te onderzoeken hoe een vuurwerkshow tijdens de viering van de jaarwisseling zou kunnen worden

     georganiseerd;

2.  de raad aan de hand van dit onderzoek in de gelegenheid te stellen om afweging te maken over de 

     haalbaarheid en wenselijkheid van het organiseren van een vuurwerkshow;

3.  in het onderzoek een inschatting te geven van het effect dat een vuurwerkshow zou hebben op de

     hoeveelheid vuurwerk die afgestoken wordt tijdens de jaarwisseling.

F&V september 2019 motie Herstemming motie 

4 (van raads-

vergadering 26 

september 2018)

Den 

Oudsten

2019-

04

3 CDA, SP, 

VVD, Stad 

en 

Ommeland, 

100%, S&S

Het eerlijke verhaal in haar toekomstige raadsvoorstellen en collegebrieven geen stellingen op te nemen die zij niet kan 

onderbouwen of aantonen.

F&V motie Onroerende 

zaakbelastingen 

2019

de Rook

2019-

05

3 SP ID-kaart of paspoort is 

een stempas

1.  in de VNG en met de minister een gesprek aan te gaan of in Groningen geëxperimenteerd kan 

     worden op één of meerdere stembureaus met de mogelijkheid om te stemmen zonder de stempas,

     maar met legitimatie en digiD;

2.  om op deze wijze de opkomst te bevorderen in Groningen;

3.  hierin voorop te stellen dat er zoveel mogelijk gedaan moet worden om mogelijke drempels voor 

     kiesgerechtigden weg te nemen;

4.  de raad hierover wanneer mogelijk te informeren.

F&V december 2019 motie Gemeenteraads-

verkiezingen 2018
den 

Oudsten

2019-

06

3 PvdD, S&S Wijs Groningers die 

geen Nederlands 

spreken op hun 

stemrecht

te onderzoeken op welke wijze mensen, die het Nederlands niet machtig zijn, beter over hun kiesrecht 

geïnformeerd kunnen worden.

F&V december 2019 motie Gemeenteraads-

verkiezingen 2018
den 

Oudsten

2019-

07

4 PvdA, GL Een NPG voor, door 

en met inwoners

1.  inwoners van dorpen en wijken te betrekken bij de planvorming en uitvoering van 

      het NPG;

2.  de raad te informeren over de wijze waarop inwoners betrokken worden;

3.  inwoners van dorpen en wijken te faciliteren in het maken van deze 

      toekomstplannen;

4.  deze plannen als uitgangspunt te nemen voor de uitvoering van het NPG.

F&V motie Nationaal 

Programma 

Groningen

den 

Oudsten

2019-

22

6 CU, GL, 

PvdA, S&S

Differentiatie 

Logiesbelasting

1.  ook andere manieren van tariefstelling uit te werken, niet zijnde een percentageregeling, die 

     uitvoering geven aan het principe dat de tariefstelling een afspiegeling is van het verschil in 

     overnachtingsprijzen;

2.  de raad hierover te informeren zodanig dat de resultaten betrokken kunnen worden bij de 

     behandeling van de tarievennnota later dit jaar.

F&V motie Logiesbelasting
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2019-

23

6 PvdD, D66, 

GL

Belast toerist op 

ecologische voetafdruk

mede de mogelijkheden te onderzoeken in de logiesbelasting te differentiëren op basis van ecologische 

voetafdruk o fduurzaamheidslabel.

F&V motie Logiesbelasting

2019-

28

7 PvdA, 

CDA, SP, 

PVV, 

100%,S&S, 

GL, CU, 

VVD, D66, 

Stadspartij

NPG concreet en breed 

gesteund 

1.  er bij het programmabureau en bestuur van NPG op aan te dringen om het advies van Deetman en

     Pastors ter harte te nemen en het programmakader verder te concretiseren. Daarbij in ieder geval,

     maar niet beperkt tot, aan te dringen op:

     - het ambitieniveau voor 2028 en 2040 inclusief meetbare doelen in de komende maanden concreet

       te maken en daarbij een zo groot mogelijk maatschappelijk en politiek draagvlak na te streven;

     - inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van het ambitieniveau 2028 en 2040 en bij de 

       uitwerking van verdere doelstellingen en plannen, Hiervoor een strategie uit te werken;

     - druk op de ketel te zetten richting Den Haag om zicht te committeren aan het concrete 

       ambitieniveau en daaruit voorkomende doelen.

2.   de raad op de hoogte te houden t.a.v. bovenstaande punten.

F&V Programma-kader 

NPG

2019-

29

7 CDA, 

100%, 

S&S, VVD, 

Stadspartij, 

PVV, SP, 

PvdA, D66 

en CU

Betrek gemeenteraad 

vroegtijdig

de gemeenteraad in staat te stellen zijn kaderstellende rol maximaal te kunnen vervullen door tijdig 

overzicht te verschaffen in de afwegingen, alternatieven en de financiële impact van de diverse maatregelen 

die het college besproken heeft in het proces om te komen tot een sluitende conceptbegroting 2020 en 

financieel Meerjarenbeeld.

F&V Financieel 

Meerjarenbeeld 

2020-2023
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