
Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 

Nr

M

nd 

Indieners  Dictum

verzoekt het college:

cie Geplande 

afhandeling / 

overige 

opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-

punt 

Porte-

feuille 

houder

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 Afronding pilot in oktober 

2018, daarna evaluatie. Als 

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) Zie LTA, 4e 

kw. 2019

motie Voorjaarsnota 2016 Gijsbertsen 

2017-

21

7 D66, PvdA, 

VVD, GL

Minder papier meer 

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.

O&W afhankelijk van bevindingen 

van de pilot in de gemeente 

Meppel (ambt. Info 8-2-18)

motie voorjaarsbrief Jongman

2018-

17

4 GL, CU GON evaluatie en 

bijsturing

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 LTA-gesprek juni 2019: 

ambtelijk wordt gecheckt of 

deze motie is uitgevoerd 

motie Aanbesteding 

Gebieds 

Ondersteunings 

Netwerk 

Jongman

2018-

20

4 Stad en 

Ommeland, 

CDA, CU

Een goed begin is het 

halve werk

1.  de komende maanden actief in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door middel van een oploop, met de

     kleinere aanbieders cliëntenorganisaties en bewonersinitiatieven om iedereen van de meest actuele

     informatie te voorzien over de vorming van het GON;

2.  de uitkomsten mee te nemen bij het voorbereiden van een discussie over de gewenste toekomstige

     opzet begin 2019.

O&W LTA-gesprek juni 2019: 

ambtelijk wordt gecheckt of 

deze motie is uitgevoerd 

motie Aanbesteding 

Gebieds 

Ondersteunings 

Netwerk 

Jongman

2018-

30

6 PvdA, SP, 

GL, CDA, 

CU

Meer kansengelijkheid 

door innovatie

1.  bij de inzet van de intensiveringsmiddelen expliciet aandacht te besteden aan het vergroten van

     kansengelijkheid binnen het Groningse onderwijs;

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.

O&W Rapportage volgt in 2019 

waarin kansengelijkheid als 

aandachtspunt wordt 

meegenomen en beredeneerd 

hoe de inzet van de middelen 

bijdraagt aan 

kansengelijkheid 

motie Groningen de 

onderwijs- 

innovatiestad van 

Nederland

Bloemhoff

In groen is verzoek aan griffie 1/2 6-9-2019
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2018-

31

6 D66, S&S Internationale 

inspiratie voor een 

insternationale 

kennisstad

internationale studenten te zien als stakeholder bij onderwijsinnovatie en waar mogelijk te betrekken bij de 

verdere invulling en uitvoering van de plannen

O&W Rapportage volgt in 2019 motie Groningen de 

onderwijs- 

innovatiestad van 

Nederland

Bloemhoff

2019-

03

2 SP, 100%, 

VVD, 

CDA, CU, 

PvdD, GL, 

PvdA, Stad 

en 

Ommeland, 

D66, S&S

Op naar een 

toekomstige bestendige 

jeugdhulp

1.  in april/mei 2019 een raadpleging te organiseren omtrent de oorzaken van de alsmaar toenemende

     vraag in zowel omvang als zwaarte van de jeugdhulp, de stijgende kosten en de denkbare 

     oplossingen;

2.  voor deze raadpleging een inhoudelijke bijdrage te vragen aan ouders, jeugdigen, uitvoerend 

     werkers en bestuurders van jeugdzorg- en WIJ organisaties, huisartsen, de Stad adviseert, 

     wetenschappers, andere gemeenten en financieel/organisatorische/juridische deskundigen;

3.  het presidium te verzoeken een werkgroep, bestaande uit raadsleden van verschillende fracties, 

     samen te stellen die belast is met de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van deze 

     raadpleging;

4.  de griffie te verzoeken deze werkgroep met raad en daad ter zijde te staan.

O&W Wordt later, wanneer 

onderzoeksresultaten 

bekend zijn van 3 

landelijke onderzoeken 

naar jeugdhulp. Brief met 

deze resultaten komt in 

mei naar de raad (toez. In 

cie. 10-4-19)  Planning is 

nu: oktober 2019 

motie Drie voorstellen 

voor zienswijzen 

jeugdhulp

Gijsbertsen

2019-

25

6 100%, 

PVV, 

PvdD, 

PvdA

Juich vrouwenvoetbal 

in Groningen toe

bij FC Groningen kenbaar te maken het initiatief voor het opzetten van een vrouwenvoetbalteam van harte 

te ondersteunen en het gesprek hierover terug te koppelen aan de raad.

O&W motie Vreemd aan de orde 

van de dag

2019-

26

6 PVV, 

Stadspartij 

S&O

Heel Groningen zwemt 

met Ranomi 

Kromowidjojo

1.  alles in het werk te stellen om de wens van Ranomi Kromowidjojo om in de Papiermolen een 

     wedstrijd te mogen zwemmen te realiseren;

2.  in samenwerking met de Provincie, eventueel het bedrijfsleven en de directie van de Papiermolen, 

     de wens van Ranomi Kromowidjojo te realiseren en deze wens tot een professionele, onvergetelijke

     en historische gebeurtenis te maken, zodat het zwemmen en de zwemaccommodaties in Groningen

     een enorme boost zullen krijgen.

O&W motie Vreemd aan de orde 

van de dag 

(aandacht voor 

breedte- en 

amateursport)
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