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2015-

28

7 D66, GL Innovatieatelier in het 

Sociaal Domein

1. om innovatie in het sociaal domein mede mogelijk te maken door het faciliteren van een innovatie-

    atelier;

2. om met een innovatieatelier goede ideeën uit de Stad op te halen en hier ook middelen uit het 

    innovatiebudget tegenover te zetten.

O&W/

W&I

Cbrf. 16-11-16 info. volgt 

najaar '17

motie voorjaarsbrief Schroor

2017-

17

6 PvdA, SP, 

CDA, CU

Bemiddelen in 

conflict 

winkelcentrum 

Paddepoel

1.  mee te bemiddelen in het conflict tussen betrokkenen bij het winkelcentrum Paddepoel inzake de

     openingstijden, de opgelegde boetes en de oprichting van een winkeliersvereniging met het doel de

     rust in Winkelcentrum Paddepoel te herstellen;

2.  hierbij als uitgangspunt te hanteren dat het opleggen van boetes in principe geen adequaat middel 

     om tot een oplossing van het conflict te komen;

3.  de raad vóór 1 oktober 2017 te berichten over de voortgang van de bemiddeling.

W&I Cbrf. 22-11-2017 

Toegezegging op 13-12; zsm 

beantwoording juridische 

vragen

motie Interpellatie-

verzoek

Van Keulen

2017-

27

7 PvdA, D66, 

VVD, GL

Begeleiding naar 

werk begint in de wijk

1.  voor 2018 te onderzoeken hoe de begeleiding naar vrijwilligers en werk op wijkniveau een impuls 

     kan krijgen, waarbij de kansen en mogelijkheden van de werkzoekende leidend zijn ongeacht welke

     uitkering ze al dan niet ontvangen;

2.  hierbij voor te borduren op de ervaringen uit de diverse pilots en best practices te formuleren.

W&I motie voorjaarsbrief Gijsbertsen

2017-

33

7 S&S Verlaaaaat mij niet 1.  een eenmalig onderzoek uit te voeren, in combinatie met O&S, waarmee het vertrek van

     afgestudeerden naar buiten Groningen in kaart worden gebracht;

2.  de uitkomsten hiervan terug te koppelen aan de raad.

W&I motie voorjaarsbrief Van Keulen

2017-

35

7 PvdD, GL, 

PvdA

Convenant gebruik 

terrasverwarmers

in gesprek te gaan met afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland om te verkennen of er 

mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het 

vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming.

B&V/

W&I

In januari 2018 meegenomen 

in brief over EZ-moties

motie voorjaarsbrief Van Keulen

2017-

40

11 PvdA, SP, 

GL, PvdD

Onderzoek 

mogelijkheden 

invoeren Basisbaan

1.  in het voorjaar van 2018 onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie

     instrument in onze gemeente in te voeren;

2.  bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de basisbaan

     moet worden voorkomen;

3.  de raad voor 1 juni 2018 te rapporteren over de bevindingen.

W&I motie Begroting van 2018 Gijsbertsen

In groen is verzoek aan griffie 1/2 2-2-2018
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2017-

60

12 SP Werkgelegenheid 

Vliegveld Eelde

1.  in gesprek te gaan met de gezamenlijke aandeelhouders die bereid zijn te investeren in Groningen

     Airport Eelde over een minimum percentage werkgelegenheid of een minimum aantal werkplekken

     die ingevuld dienen te worden door mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het 

     vinden van werk;

2.  de raad over de voortgang en uitwerking hiervan vóór 1 juli 2018 te informeren.

W&I motie Uitwerking 

voorkeurs-

alternatief - 

Investeren 

Groningen Airport 

Eelde (GAE)

Van Keulen

In groen is verzoek aan griffie 2/2 2-2-2018


