
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-

47

6 CU Meer kansen voor 

langdurig 

werkzoekenden

te onderzoeken in hoeverre de programma's van de ROC's een bijdrage kunnen leveren aan het scholen van 

langdurig werkzoekenden om zo hun kansen op werk te vergroten en de raad hierover uiterlijk bij de 

behandeling van de begroting 2015 te rapporteren.

O&W/

W&I

Motiebrief 2-10-15 mee in 

reg. Educatieplan november 

'15

motie Voorjaarsdebat van der 

Schaaf

2015-

35

7 GL, PvdA, 

S&S, CU, 

CDA, 

Stadspartij, 

PvdD, SP

Bundel de krachten 

rond suïcide-

preventie

1.  te onderzoeken hoe we een verbetering kunnen aanbrengen in suïcidepreventie en daarin 

     bovenstaande overwegingen mee te nemen;

2.  daarbij samen met andere aanbieders de mogelijkheden te verkennen om voor kwetsbare

     doelgroepen, zoals jongeren, gerichte preventieactiviteiten, zoals een campagne, te starten

O&W motiebrief 25-5-16: overleg 

met stakeholders,  rond de 

zomer concreet voorstel. 

Raad wordt hierover 

geïnformeerd.

motie Voorjaars-brief

2016-

6

1 D66, SP Medezeggen-schap 

Moet

bij volgende raadsvoorstellen aangaande deze besluitvorming rond scholen het formele advies van de 

Medezeggenschapsraad mee te sturen.

O&W motie Voorgenomen 

sluiting OBS de 

Expeditie

Schroor

2016-

8

4 CDA, SP, 

Stadspartij, 

CU

Betrek docent en 

ouders bij 

verdeling 

onderwijsgeld

een representatief aantal docenten en medezeggenschapsraden een grote rol te geven bij de komende 

onderwijsateliers, zodat de inzet van het resterend budget kan rekenen op draagvlak van docenten en 

medezeggenschapsraden.

O&W motie Programma 

intensiveringsmidde

len leren

Schroor

2016-

9

4 VVD, 

PvdA

Bestendige, brede 

vernieuwing 

onderwijs

1.  nader in te gaan op de wijze waarop de initiatieven van 'de intensiveringsmiddelen leren' bijdragen

     aan een bestendige vernieuwing van het onderwijs.

2.  ook nader in te gaan op hoe de ervaringen uit de initiatieven tijdens en na de pilotfase beschikbaar 

     worden gesteld aan het bestaande onderwijs, bijvoorbeeld door kennisdeling en monitoring.

O&W collegebrief 19-10-2016: 

ontwikkelingen en eerste 

ervaringen in 

voortgangsrapportage, volgt 

3e kwartaal 2017 

motie Programma 

intensiveringsmidde

len leren

Schroor

2016-

13

6 SP, D66, 

GL, CU, 

PvdA

WIJ dichtbij 1. om in de uitwerking een compleet beeld te schetsen op welke wijze bovenstaande onderwerpen 

    vorm gegeven kunnen worden in de nieuwe WIJ organisatie;

2. de uitwerking in nauwe samenspraak te ontwikkelen met Stadadviseert, bewonersorganisaties en 

    andere in wijken actieve bewoners en groepen.

O&W/

W&I

motie Kadernota 

uitvoering 

organisatie regie 

WIJ

Schroor
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2016-

17

7 D66, VVD, 

PvdA, S&S

Onderwijsraad 

voor Groningen

1. met ingang van het nieuwe schooljaar minimaal jaarlijks een overleg te organiseren met 

   (vertenwoordigers van) de GMRs van de onderwijsstichtingen, medezeggenschapsraden van de

    MBO's, HMR van de Hanzehogeschool en universiteitsraad;

2. de raad te informeren over de uitkomsten van dit overleg.

O&W Informatie in voorjaar 2017 

(zie motiebrief 20-9-16)

motie Voorjaarsnota 2016

2016-

18

7 D66, 

Stadspartij, 

PvdA

Geef 

accommodaties een 

positie

om met een geactualiseerde visie op het accommodatie beleid in relatie tot ontwikkelingen in de wijk te

komen, en tevens te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden bestaan om aan de vraag naar 

gebruiksruimte voor initiatieven uit de wijk te kunnen voldoen.

O&W Accommodatiebeleid wordt 

onderdeel van brede 

programma voor 

voorliggende veld i.r.t. de 

opgave voor WIJ-teams en 

gebiedsteams (zie motiebrief 

20-9-16) 

motie Voorjaarsnota 2016

2016-

19

7 D66, VVD Elke school een 

vakdocent

1. met verschillende partijen te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is om de genoemde ambitie

    op elke basisschool te realiseren;

2. indien voorgaande mogelijk is, voor de mogelijke financiële consequenties hier van bij de begroting

    van 2017 een voorstel te doen.

O&W In najaar, bij begroting 2017, 

komt college hierop terug  

(zie motiebrief 20-9-16) 

motie Voorjaarsnota 2016

2016-

20

7 D66, CDA Aanbestedingen in 

het Sociaal Domein

1. om middels een digitaal platform (een website) de genoemde inzage in de huidige aanbestedingen

    beschikbaar te stellen op een toegankelijke en laagdrempelige manier;

2. om op dezelfde wijze de doelstellingen, voorwaarden en eisen voor deelname en bijbehorende 

    budgetten inzichtelijk te maken in aanloop naar de aanbestedingen van 2018.

O&W Info is medio oktober 2016 

beschikbaar op website. 

Bovendien publicatie op 

www.Tenderned.nl (zie 

motiebrief 20-9-16) 

motie Voorjaarsnota 2016

2016-

23

7 PvdA, D66 On the Road 1. met onze culturele instellingen en met Marketing Groningen en de Provincie Groningen een plan te 

    maken om enerzijds het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad te ondersteunen en 

    anderzijds een Gronings programma daaraan toe te voegen;

2. daarover te rapporteren bij de Cultuurnota 2017-2020 en de Voorjaarsnota 2018.

O&W Wordt opgenomen in 

Cultuurnota 2017-2020. Ook 

overleg met Leeuwarden 

Culturele Hoofdstad 2018 

(zie motiebrief 20-9-16) 

motie Voorjaarsnota 2016

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

Het plan Inkoop 2018 wordt 

in december 2016 ter 

vaststelling voorgelegd (zie 

motiebrief 20-9-16)  

motie Voorjaarsnota 2016 Van Keulen / 

Schroor
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punt 
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2016-

30

7 GL, PvdA, 

CU, D66

Zorg voor ggz-

patiënten

de uitkomsten uit de Pilot De Wijert en de uitkomsten uit de Regionale tafel voor te leggen aan de raad en 

overige knelpunten te melden.

O&W Evaluaties pilot eind 2016 en 

halverwege 2017. (zie 

motiebrief 20-9-16)

motie Voorjaarsnota 2016

2016-

31

7 VVD, D66, 

GL, PvdA, 

PvdD, CU, 

Stadspartij

Apart budget voor 

aanpak kinder-

mishandeling

1. bij de begroting 2017 een apart budget voor de aanpak van kindermishandeling beschikbaar te 

    maken;

2. bij de voorstellen voor de aanpak van kindermishandeling de mogelijkheid van aandachts-

    funcionarissen in het onderwijs mee te nemen.

O&W na de zomer start met pilot 

op basischolen. Info in 

najaar 2016 

motie Voorjaarsnota 2016

2016-

32

7 CDA, SP, 

CU 

Verbind de 2 

gezichten

1. de mogelijkheid te onderzoeken om vanuit meerdere begrotingsprogramma's integraal in te zetten op 

    de gewenste verbinding en de raad hierover voorafgaand aan de begrotingsbespreking 2017 te 

    rapporteren;

2. de mogelijkheden van differentiatie per wijk daarin mee te nemen.

O&W/

W&I

Differentiatie wordt concreet 

zichtbaar in gebiedsgerichte 

werken en 

gebiedsprogramma's. Geldt 

ook voor inzet van de WIJ 

teams (zie motiebrief 20-9-

16) 

motie Voorjaarsnota 2016 Schroor

2016-

52

11 S&S, 100p, 

GL

Jong geleerd oud 

gedaan

1. een plan van aanpak op te stellen voor het aanstellen van een kinderburgemeester;

2. bij andere gemeenten met een kinderburgemeester te inventariseren welke taken de kinder-

    burgemeester daar uitvoert, om zo een duidelijke functiebeschrijving te kunnen maken voor de 

    kinderburgemeester in Groningen;

3. een kinderburgemeester aan te stellen voor volgend schooljaar.

O&W motie Begroting 2017
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