
Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 
Nr

M
nd 

Indieners Titel Dictum

verzoekt het college:

& Geplande 
afhandeling / 
overige 
opmerkingen

Afgehandel
d

Soort Agenda-
punt 

Porte-
feuille 
houder

2013-
28

6 VVD Eigendom grond 
onder club-
gebouwen 

1.   onderzoek te doen naar de eigendomsstatus van clubgebouwen op 
      gemeente grond;
2.   naar aanleiding daarvan de financiële en juridische gevolgen voor de
       gemeente in kaart te brengen;
3.   te onderzoeken of de problemen van financiering, zoals in het geval 
       van GHBS, ook voor andere sportclubs gelden als zij zouden willen
       (ver-)bouwen en/of uitbreiden.

O&W Wordt betrokken bij de 
actualisatie van de 
Sportvisie: het 
Meerjarenprogramma Sport  
(zie stavaza moties, cbrf  29 
mei 2015) voorstel: afvoeren  

motie Voorjaarsbrief De Rook

2013-
85

12 VVD Onderwijs-
propeller

1. alle projecten in kaart te brengen die door scholen zouden kunnen worden geadopteerd
    ter versterking van (de instroom in) het beroepsonderwijs;
2. in overleg te treden met het scholenveld teneinde tot een protocol te komen voor
    systematische uitwisseling en samenwerking op grote projecten;
3. voorstellen te doen voor een lancering en evaluatie met betrokken scholen, projecten
    en bedrijfsleven, bijvoorbeeld in werkconferenties;
4. de raad begin 2014 te informeren over de uitwerking van dit voorstel en de
    implementatie daarvan.

O&W/
W&I

Voorstel: afvoeren Initiatiefv
oorstel

v. der 
Schaaf/     
Schroor?

2014-
17

5 CDA, CU, 
SP, S&S, 
Stadspartij 
en PvdD

onderzoek 
Martiniplaza

om in het onderzoek naar de beste locatie voor MartiniPlaza ook te kijken naar onder andere de interne 
bedrijfsvoering, de mogelijkheden van verkoop, de verbetering van de bereikbaarheid om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de situatie en de mogelijkheden.

O&W Resultaten onderzoeken eind 
2015 (zie stavaza moties, 
cbrf 2 okt. 2015), daarna 
onderzoek governance 

motie Martiniplaza v. Keulen

2014-
37

6 VVD Verantwoorde 
kosten-
dekkendheid 
sporttarieven

bij het opstellen van de tarieven de volgende volgorde aan te houden:
 - eerst kijken naar de mogelijkheden om de kostendekkendheid te verbeteren door de kosten
    te verlagen;
- vervolgens in overleg met de sportverenigingen te gaan over wat zij in eigen beheer zouden 
   kunnen doen en hen daarbij tegemoet te komen in de tarieven.

O&W wordt meegenomen in 
Meerjarenprogramma Sport, 
1e kw. 2016 (zie stavaza 
moties 2 okt. 2015) Voorstel: 
afvoeren 

motie Voorjaarsdebat De Rook

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

2014-
74

10 GL, CDA, 
PvdA, CU, 
PvdD, 
Stadspartij

Experiment 
huishoudelijke 
hulp

samen met stadjers en betrokkenen, zoals wijkorganisaties en woningbouwverenigingen, te gaan 
experimenteren met andere organisatievormen van huishoudelijke hulp, zoals wijkcorporaties of vouchers. 
(Http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3375825/2014/10/25/Hulp-in-huis-en-banen-
gered-met-dienstenchecque-gemeenten.dhtml)

O&W/
W&I

Loopt, college houdt raad op 
de hoogte (zie stavaza 
moties, cbrf 2 okt. 2015) 

motie Beleids- en 
uitvoeringsplan 
Vernieuwing 
Sociaal Domein 
(VSD)

Schroor

2014-
76

10 GL, PvdA, 
S&S, PvdD, 
CU

De stem van 
jongeren

1.  de nieuwe jeugdhulp samen met kinderen en jongeren vorm te geven en een manier te 
     vinden daarover met hen in gesprek te gaan;
2.  daarbij gebruik te maken van ervaringen elders in het land.
     (bestaande initiatieven en methoden om jongeren te betrekken)

O&W/
W&I

Info in 3e 
kwartaalrapportage 2015 (zie 
motiebrief 2 okt. 2015) 
Voorstel: afvoeren 

motie Beleids- en 
uitvoeringsplan 
Vernieuwing 
Sociaal Domein 
(VSD)

Gijsbertsen

In groen is verzoek aan griffie 1/3 22-1-2016



Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 
Nr

M
nd 

Indieners Titel Dictum

verzoekt het college:

& Geplande 
afhandeling / 
overige 
opmerkingen

Afgehandel
d

Soort Agenda-
punt 

Porte-
feuille 
houder

2014-
87

11 D66, GL, 
PvdA, CU, 
PvdD, 
Stads-partij

Sport maakt 't 
beter

1.  om sportverenigingen te betrekken bij de gebiedsgebonden aanpak;
2.  om vanuit sociale wijkteams nadrukkelijk contact te leggen met sportverenigingen.

O&W Wordt meegenomen in 
voortgangsrapp. over soc. 
wijkteams na zomer 2015 
(zie stavaza moties, cbrf 2 
okt. 2015) 

motie Begroting 2015 Schroor

2015-
6

3 S&S, D66 Shelter City 1.  om in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitia et Pax en de 
     maatschappelijke partners tot de uitvoering te komen van een 1 jarige pilot Shelter City 
     Groningen voor de opvang van minimaal twee mensenrechtenverdedigers waarin de 
     volgende doelen in ieder geval worden nagestreefd:
     a.  zorg voor opvang en bescherming van mensenrechtenverdedigers;
     b.  zorg voor capaciteitsopbouw van mensenrechtenverdedigers;
     c.  betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het 
          stimuleren van kennisoverdracht;
     d.  zorg voor imagoversterking van Groningen als stad met een internationale visie op 
          vrede en mensenrechten.
2.  organisaties, bedrijven en particulieren de mogelijkheid te bieden om een bijdrage    
     (financieel of in natura) te leveren aan Groningen Shelter City;
3.  in 2015 een eenmalig bedrag van €40.000,-- te reserveren als bijdrage van de gemeente 
     Groningen aan de pilot Shelter City Groningen;
4.  in 2016 een evaluatie uit te voeren met de betrokken partners bij Shelter City Groningen
     en aanbevelingen te doen voor eventuele voortzetting van het initiatief, al dan niet met 
     structurele (financiële) steun van de gemeente Groningen.

O&W Plan van aanpak in de maak, 
eind 2015 klaar. 
Uitvoeringsplan volgt in 
2016 . Brief volgt in februari 
'16.

Initiatief-
voorstel

initiatief-voorstellenSchroor

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 9/7/15: 
bijeenkomsten met betrokken 
partijen, uitkomsten worden 
gedeeld met de raad 

motie Voorjaars-brief

2015-
36

7 CDA, 
Stadspartij, 
VVD, D66, 
S&S, CU, 
PvdA

Cofinancierings- 
fonds 
breedtesport

om voor de begroting 2016 de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een cofinancieringsfonds 
voor de breedtesport en dit in samenspraak te doen met de Sportkoepel en andere belanghebbenden.

O&W motiebrief 9/7/15: 
uitkomsten via 
meerjarenprog. Sport en 
bewegen, 4e kw. 2015 

motie Voorjaars-brief

2015-
49

11 SP Ouderbijdrage 
schoolkosten

1.  een inventarisatie te maken van de ouderbijdrage en kosten schoolreisjes bij alle O2G2-scholen in 
     het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en deze te vergelijken met de hoogte
     van de vergoeding ouderbijdrage schoolfonds;
2.  eventueel een voorstel te doen over de wijze waarop de ouderbijdrage en kosten schoolreisje en de 
     vergoeding ouderbijdrage schoolkosten met elkaar in lijn kunnen worden gebracht;
3.  de gemeenteraad daarover vóór 1 maart 2016 te informeren.

O&W motiebrief 26/11/15: iraad 
wordt voor 1 maart 2016 
geïnformeerd 

motie Begroting 2016 Schroor
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2015-
52

11 PvdA, GL, 
D66, CU, 
Stadspartij

Continuïteit van 
zorg en werk

1.  op korte termijn de raad te informeren welke keuze wordt gemaakt, of er budget overgeheveld 
     wordt en wat de consequenties zijn voor werkgelegenheid en zorg;
2.  cliënten die (nog) niet een aanvraag hebben ingediend, ondanks dat zij tot de doelgroep behoren, samen 
met Thuiszorgaanbieders opnieuw te benaderen. 

O&W Mededeling in cie. O&W 20 
jan. 2016 + toezegging: in 
febr. 2016 nieuwe stavaza 
afwikkeling ingediende 
aanvragen voor 
tegemoetkoing HH

motie Begroting 2016 Schroor

2015-
54

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

Kansen in beeld 1.  de (on)mogelijkheden die vreemdelingen hebben om in Groningen van vrijwilligerswerk, arbeid, 
     scholing en zorg gebruik te maken in kaart te brengen;
2.  de raad daarover te rapporteren in het eerste kwartaal van 2016.

O&W motie Begroting 2016 Schroor

2015-
56

11 VVD, 
PvdA, 
CDA, D66

Aanpak 
(functioneel) 
analfabetisme

1.  aan de raad een plan voor te leggen hoe in het nieuwe educatiebeleid naast analfabetisme ook 
     functioneel analfabetisme aangepakt zal worden;
2.  het voorstel aan de raad binnen de gestelde begrotingskaders te plaatsen.                                                                                                                                                         

O&W motiebrief 26/11/15: wordt 
betrokken bij inzet  en 
uitvoering WEB 

Afgehandeld motie Begroting 2016 Van der Schaaf

2015-
57

11 Stadspartij Beter presteren 
op bewegend 
leren

de lesmethode 'Fit en vaardig op school' en de resultaten van het onderzoek onder de aandacht te brengen 
van alle betrokkenen scholen in onze gemeente.

O&W motie Begroting 2016 Schroor

2015-
60

12 D66, PvdA, 
SP, CU

Oog voor talent 1.  deze ambitie een plaats te geven in het Programma van Eisen;
2.  waar nodig en waar mogelijk verbinding te leggen tussen OOG, de partners in het Akkoord van 
Groningen en de partners in het College van Onderwijs.

O&W motie de Omroepnota 
2016-2019
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