Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - M Indieners
Nr
nd

Dictum

cie

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

O&W

motiebrief 25-5-16: overleg
met stakeholders, rond de
zomer concreet voorstel.
Raad wordt hierover
geïnformeerd. Zie cbf 5-1017, resultaten voor zomer
2018

O&W

verzoekt het college:

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

Voorjaars-brief

Gijsbertsen

Aftrap met symposium 19
april 2018 met
Hanzehogeschool over
ouderbetrokkenheid op
school, n.a.v. initiatieven
intensivering middelen leren.
Daarna overleg met
medezeggenschaps-raden
over wenselijk heid van
periodiek overleg
(mededeling Schroor in cie.
13-9-17)

motie

Voorjaarsnota 2016 Schroor

201535

7

GL, PvdA, Bundel de krachten
S&S, CU, rond suïcidepreventie
CDA,
Stadspartij,
PvdD, SP

201617

7

D66, VVD, Onderwijsraad voor 1. met ingang van het nieuwe schooljaar minimaal jaarlijks een overleg te organiseren met
(vertenwoordigers van) de GMRs van de onderwijsstichtingen, medezeggenschapsraden van de
PvdA, S&S Groningen

201630

7

GL, PvdA, Zorg voor ggzpatiënten
CU, D66

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

Afronding pilot in oktober
2018, daarna evaluatie. Aks
vervolg duidelijk is, dan info
naar de raad. Uitkomsten
Regionale tafel landen in
regionaal plan samen met
Menzis. Beide worden
opgenomen in brede brief
over ontwikkelingen GGZ
voor nieuwe raad. (ambt.
Info 7-9-18)

motie

Voorjaarsnota 2016 Schroor

201639

7

PvdD, S&S, Samen wonen
GL, D66,
PvdA

in samenwerking met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars, bezitters en investeerders te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een pilot samen wonen te starten voor specifiek deze
doelgroepen (verschillende jongeren zoals; studenten, startrers en statushouders).

R&W/ Cbrf. 9-11-2016 aantal
O&W lopende projecten achten we

motie

Voorjaarsnota 2016 Van der Schaaf

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

MBO's, HMR van de Hanzehogeschool en universiteitsraad;
2. de raad te informeren over de uitkomsten van dit overleg.

In groen is verzoek aan griffie
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hiervoor kansrijk, gesprek
wordt aangegaan met
genoemde partijen. Cbrf.
verwacht okt.17 Cbrf
verwacht okt '18 staat op
LTA
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overige
opmerkingen

verzoekt het college:

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

VVD,
PvdA, GL

Sterkere
samenwerking voor
een sterkere
cultuursector

1. een gesprek te starten met en tussen de door de cultuurnota genoemde culturele instellingen om te
verkennen hoe betere ondersteuning en kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden door betere
samenwerking;
2. de raad 4e kwartaal 2017 te informeren over het verloop en de eerste uitkomsten van deze
gesprekken.

O&W

komt in juni '18, bij evaluatie
cultuurpijlers (n.a.v. LTAgesprek 6-12-17)

motie

Cultuurnota 20172020

de Rook

3

D66

Voet aan de grond
voor Daily Mile

scholen die geholpen willen worden bij het maken van een Daily Mile-route hierin waar mogelijk te
faciliteren.

O&W

Info bij evaluatie
meerjarenprogr. sport en
bewegen (update in okt. '18)
Op LTA.

motie

Bewegende stad

De Rook

3

Op naar zorgeloos
CDA,
Stadspartij, kunstgras
PvdD, SP,
D66, CU,
VVD, GL,
100%,
S&S, PvdA

1. in VNG-verband en bij producenten van rubbergranulaat het belang van infill die geen zorgen meer
oproept over volksgezondheid en milieueffecten aan te kaarten en te benadrukken;
2. in lijn met de ingezette koers de ontwikkelingen naar alternatieve infills nadrukkelijk te blijven
volgen en de raad hiervoer tijdig te informeren, zodat de raad ook tijdig een afweging kan maken bij
de aanleg van nieuwe velden.

O&W

loopt . Zie raadsvoorstel 139-18, Voorstel: op
afgehandeld zetten

motie

Ontwikkelingen
rondom
kunstgrasvelden

De Rook

201662

11

20173

20174

In groen is verzoek aan griffie
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afhandeling /
overige
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O&W

loopt, update (mondeling?)
jan. '18 (n.a.v. LTA-gesprek
6-12-17) Zie memo weth. De
Rook, 19-9-18 (via dagmail).
Voorstel: op afgehandeld
zetten.

O&W

verzoekt het college:

201710

3

1. het standpunt van de raad 'dat het onwenselijk is dat een (onomkeerbaar) besluit van de Provincie
Provincie en stad
VVD,
samen voor de roeiers
en Waterschap over de damwanden in het Noord-Willemskanaal teveel golfslag in het kanaal
PvdA,
veroorzaakt en zo het kanaal onveilig en/of niet goed bevaarbaar maakt' over te brengen aan de
CDA, SP,
Provincie;
S&S, 100%
2. de raad op de hoogte te houden van de voortgang in de (besluitvorming over de) aanleg van de

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

Locatie-onderzoek
watersportbaan en
roeisport

De Rook

afhankelijk van bevindingen
gemeente Meppel (ambt.
Info 8-2-18)

motie

voorjaarsbrief

Schroor

damwanden en de oplossingen om het kanaal te behouden als geschikt roeiwater;
3. zich (binnen financiële kaders) maximaal in te spannen om ervoor te zorgen dat de golfslag in het
Noord-Willemskanaal niet te groot wordt, zodat er ook in de toekomst door alle roeiers goed
geroeid kan worden;
4. met de Provincie en Waterschap mee te denken over hoe gemeente en verenigingen bij (kunnen)
dragen aan het behoud van het kanaal als geschikt roeiwater;
5. er bij Provincie en het Waterschap op aan te dringen dat De Hunze en Gyas tijdig schriftelijk
bekend worden gemaakt met de stappen in de besluitvorming zowel als scenario's, keuzes,
overwegingen, voorgestelde aanpak en de investerings- en onderhoudskosten van opties.

201721

7

201738

201746

D66, PvdA, Minder papier meer
VVD, GL regie

1. te onderzoeken of een gezins PGB met een coordinerende ambtenaar mogelijk is in Groningen;
2. en zo ja, een voorstel te doen om te starten met een pilot.

11

De Cultuurhopper
D66, SP,
CDA, GL,
CU, PvdA,
S&S

te onderzoeken met verschillende organisaties op het gebied van Kunst en Cultuur of er ook een
O&W
cultuurhopper geïntroduceerd kan worden waarmee kinderen laagdrempelig in contact kunnen komen met
Kunst en Cultuur. En waarbij de ervaringen van Sporthopper meegenomen kunnen worden in de
ontwikkeling en de raad hierover te informeren.

Uitvoering motie op LTA
voor sept '18 .Zie
collegebrief 19-9-18,
voorstel: op afgehandeld
zetten

motie

Begroting van 2018 De Rook

11

GL, PvdA

te onderzoeken dat een Gezonde voeding campagne gestart kan worden om scholen en sportverenigingen
bewust te maken van het belang van gezonde voeding in kantines en automaten en hier de raad over te
informeren.

presentatie op 19-9-18 in FC
Groningen stadion. Voorstel:
op afgehandeld zetten

motie

Begroting van 2018 Gijsbertsen

Campagne Gezonde
voeding

In groen is verzoek aan griffie

3/6

O&W

28-9-2018

Moties en initiatiefvoorstellen
Jaar - M Indieners
Nr
nd

Dictum

cie

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

O&W

zie collegebrief 5-10-17,
resutlaten voor zomer '18

verzoekt het college:

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

Suïcidepreventie

Gijsbertsen

motie

Principebesluit
De Rook
verzelfstandiging
Centrum Beeldende
Kunst

motie

Kredietverstrekking
t.b.v. OPSB en plan
van aanpak
Oosterpoort

De Rook

201754

11

S&S, GL, Suïcidepreventie
PvdA,
100%, CU,
Stadspartij,
PvdD

201756

12

PvdA, D66, Primaire doelstelling 1. zorg te dragen dat èn in de statuten van een nieuw op te richten stichting èn in de subsidiebeschikking aan het CBK als doelstelling opgenomen wordt dat de publieke taak op het gebied van
PvdD, GL Centrum Beeldende

O&W

20188

2

SP, CDA en Geen uitzicht zonder 1. in het vervolgtraject inzichtelijk te maken wat de kosten voor 'De Nieuwe Oosterpoort' op de
inzicht
huidige locatie zijn;
Stad en
2. nader te onderzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn van het huidige gebouw en wat dit
Ommeland

O&W

O&W

motie

Kredieten
vervangingsinvesteringen en coinvesterings-fonds
Sport 050

De Rook

In de verdere uitwerking van de adviesstructuur van Stadadviseert op te nemen dat:
- uitgebrachte adviezen te vinden zijn voor inwoners en de gemeenteraad;
- beleidsvoorstellen van het college of raadsvoorstellen in het sociaal domein altijd wordt vermeld of/
hoe Stadadviseert om advies is gevraagd;
- en dat het college gemotiveerd aangeeft indien zij de adviezen niet opvolgt.

O&W

motie

Evaluatie
Stadadviseert

Schroor

1. te zorgen voor expliciet toetsbare criteria in de aanbestedingseisen en gunningsvoorwaarden waarop
de gemeenteraad en de stakeholders een rol kunnen spelen bij de monitoring, evaluatie bij de
(invoering van) het GON, waarbij reële ruimte blijft voor bijsturing;
2. deze beschreven criteria en sturingsruimte terug te koppelen aan de raad.

O&W

motie

Aanbesteding
Gebieds
Ondersteunings
Netwerk

Schroor

Kunst

1. om de aanpak suïcidepreventie uit te breiden naar jongeren en studenten van 12 tot 26 jaar;
2. om onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en verenigingen bij deze uitbreidingen te betrekken
om samen te werken aan de preventie van suïcide;
3. om de raad voor de zomer op de hoogte te brengen van de resultaten.

beeldende kunst is:
1. het bereiken van een brede doelgroep, waarbij met name inwoners die niet vanzelfsprekend met
beeldende kunst in aanraking komen de focusgroep zijn;
2. de talentontwikkeling van beeldend kunstenaars en;
3. het faciliteren van de beeldende kunstsector.

loopt

betekent voor het ambitieniveau.

201811

3

VVD, CU, Open data in de sport 1. te onderzoeken of en hoe de gevraagde informatie zo open mogelijk kan worden gedeeld;
2. vóór eind juni 2018 de raad hierover te informeren.
D66, CDA,
Stad en
Ommeland
en 100%

201813

4

CDA, SP, Verbeter
Stadadviseert
PvdA,
100%,
S&S, PvdD,
VVD en
CU

201817

4

GL, CU

GON evaluatie en
bijsturing

In groen is verzoek aan griffie
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cie. O&W 18-9-18
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201818

4

GL

201819

4

GL

201820

4

Een goed begin is het 1. de komende maanden actief in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door middel van een oploop, met de
Stad en
kleinere aanbieders cliëntenorganisaties en bewonersinitiatieven om iedereen van de meest actuele
Ommeland, halve werk
informatie te voorzien over de vorming van het GON;
CDA, CU

201821

Uitwerking besteding 1. in de aanbestedingsvoorwaarden en/of de gunningscriteria de bieders in een pan te laten beschrijven
innovatiegelden
op welke wijze in de lumpsum opgenomen innovatiemiddelen van (jaarlijks) 700.000 euro te zullen
gaan inzetten voor transformatie en innovatie;
2. daarbij expliciet aandacht te laten besteden aan, de wijze waarop kleine laagdrempelige initiatieven
daarbij betrokken worden;
3. deze voorwaarden in mei 2018 terug te koppelen aan de raad.
Ondersteuning voor 1. kleine organisaties en lokale initiatieven gedurende de overgangsperiode naar het GON actief met
kleine organisaties en
raad en daad bij te staan;
lokale initiatieven
2. de raad na aanbesteding te informeren over de wijze waarop deze kleine organisaties en lokale
initiatieven zullen worden ondersteund.

2. de uitkomsten mee te nemen bij het voorbereiden van een discussie over de gewenste toekomstige
opzet begin 2019.
4 D66, Stad
Continuïteit en advies 1. te garanderen dat bewoners continuïteit van ondersteuning houden waar dit nodig is tijdens de
waar nodig
overgang van het 'open house' systeem naar het Gebieds Ondersteunings Netwerk;
en
2. voor de duur van een jaar een telefoonnummer te openen, net als tijdens de overgang van aanbieders
Ommeland,
van huishoudelijke ondersteuning, waar bewoners naar toe kunnen bellen als ze eventueel vragen/
CDA, CU
klachten hebben en deze bereikbaarheid te continueren mocht hier aanleiding voor zijn;
3. dit telefoonnummer ook beschikbaar te stellen aan 'kleine aanbieders en bewonersinitiatieven' met
vragen;
4. steekproefsgewijs, naast de structurele klanttevredenheidsmetingen en net als bij de overgang HHT
te peilen bij bewoners die ondersteuning van het GON ontvangen of ze tevreden zijn.

201830

6

PvdA, SP,
GL, CDA,
CU

1. bij de inzet van de intensiveringsmiddelen expliciet aandacht te besteden aan het vergroten van
Meer
kansengelijkheid door
kansengelijkheid binnen het Groningse onderwijs;
innovatie
2. hierbij de keuzevrijheid van ouders te waarborgen;
3. met betrekking tot de inzet van de middelen aan te geven en meetbaar te maken hoe deze middelen
een bijdrage leveren aan het vergroten van de kansengelijkheid binnen het onderwijs in Groningen;
4. de raad voor 1 september 2018 hierover te informeren.

201831

6

D66, S&S

Internationale
inspiratie voor een
insternationale
kennisstad

In groen is verzoek aan griffie

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

O&W

motie

Aanbesteding
Gebieds
Ondersteunings
Netwerk

Schroor

O&W

motie

Aanbesteding
Gebieds
Ondersteunings
Netwerk

Schroor

O&W

motie

Aanbesteding
Gebieds
Ondersteunings
Netwerk

Schroor

O&W

motie

Aanbesteding
Gebieds
Ondersteunings
Netwerk

Schroor

Rapportage volgt in 2019
waarin tekstrueel
kansengelijkheid als
aandachtspunt wordt
meegenomen en beredeneerd
hoe de inzet van de middelen
bijdraagt aan
kansengelijkheid

motie

Groningen de
onderwijsinnovatiestad van
Nederland

Schroor

Rapportage volgt in 2019

motie

Groningen de
onderwijsinnovatiestad van
Nederland

Schroor

O&W

internationale studenten te zien als stakeholder bij onderwijsinnovatie en waar mogelijk te betrekken bij de O&W
verdere invulling en uitvoering van de plannen
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Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen
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201844

7

PvdA, D66, Vier de liefde in
GL, VVD, Groningen
SP, Stad en
Ommeland,
CDA, S&S,
PvdD,
100%

In groen is verzoek aan griffie

In de komende maanden samen met de initiatiefnemers en andere maatschappelijke organisaties een
Groningse variant op de campagne 'Celebrate Love' uit te werken, met als streven om deze campagne te
lanceren op 11 oktober 2018.
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O&W

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

Afgehandeld Soort

motie

Agendapunt

Portefeuille
houder

Motie vreemd aan
de orde van de dag

Gijsbertsen
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