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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 onderzoeksrapporten op 
agenda O&W 15 juni 2016 
ter bespreking. Motie is 
hiermee afgehandeld. 
Voorstel: afvoeren

motie Martiniplaza v. Keulen

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-
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 Meegenomen in 
Meerjarenprogramma Sport 
en bewegen 2016-2020 . 
Motie is hiermee 
afgehandeld. Voorstel: 
afvoeren

motie Begroting 2015 Schroor

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

2015-
35

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 25-5-16:  
Meerjarenprogramma Sport 
en bewegen 2016-2020, 
investeringsfonds voor (co-
)financiering wordt 
gecreëerd. Motie is hiermee 
afgehandeld.
Voorstel: afvoeren  

motie Voorjaars-brief
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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 zie brief 11 mei 2016 Motie 
is hiermee afgehandeld 
Voorstel:afvoeren

motie Begroting 2016 Schroor

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 zie cbrf. 24-11-15.  Motie is 
hiermee afgehandeld  
Voorstel: afvoeren

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 motiebrief 18-02-16: 
richtiggevende notitie volgt, 
daarna samenwerkingsnotitie 
met actiepunten. 

motie Begroting 2016 Schroor

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 motiebrief 25-5-15: 
schoolbesturen hebben geen 
behoefte aan presentatie van 
de lesmethode. Motie is 
hiermee afgehandeld. 
Voorstel: afvoeren 

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 motiebrief 25-5-16: OOG 

is platform voor 

talentontwikkeliing, in 

PvE vastgelegd. Motie is 

hiermee afgehandeld.

Voorstel: afvoeren 

motie de Omroepnota 
2016-2019

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
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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 motie Programma 
intensiveringsmidde
len leren

Schroor
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