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Afgehandeld Soort Agenda-
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Porte-

feuille 

houder

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 8-2-2018, cie. wil 

periodiek informatie tot 

oplossing conflict

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

2018-

15

4 S&S, GL, 

PvdD, D66, 

PvdA

Ik lig gebroken in m'n 

bed, waar is die 

toeslag neergezet

1.  in gesprek te gaan met de DUO, MBO-instellingen, hogescholen en de universiteit met als insteek

     actief naar elkaar te verwijzen als een student zich meldt;

2.  duidelijk te maken voor wie het budget vindbaar te maken;

3.  de procedure duidelijker en beter vindbaar te maken;

4.  de raad in het najaar 2018 te informeren over de voortgang.

W&I motie Plan 'Extra Inzet 

Scholing 

Participatie 2018'

Gijsbertsen

2018-

28

5 Stad & 

Ommeland, 

CU

Laad- en losplekken 

ondernemers 

binnenstad

1.  om in samenspraak met ondernemers in en rondom de binnenstad de behoeften in kaart te brengen;

2.  te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te kunnen aansluiten bij behoeften, kansen en 

     mogelijkheden op lokaal (gebieds-)niveau om flexibel in te kunnen spelen op de laad- en los behoefte

     van ondernemers in en rondom de binnenstad.

W&I/ 

B&V

motie Parkeervisie 2018-

2025
De Rook

2018-

42

7 PvdA, SP, 

GL, VVD

Van bijstand naar 

baan

1.  te onderzoeken welke extra inzet nodig is om de komende jaren meer mensen van bijstand naar een

     baan te begeleiden;

2.  hierbij een ambitieuze streefnorm te formuleren, waarbij het aantal mensen dat nu langdurig is 

     aangewezen op een bijstandsuitkering daalt en een grotere groep duurzaam betaald werk vindt, 

     waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de groep 50-plussers, en...

3.  de raad hierover in het najaar te informeren.

W&I motie Gemeente-rekening 

2017
Gijsbertsen

In groen is verzoek aan griffie 1/2 8-10-2018
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45

6 D66, 

PvdA,GL, 

VVD,CDA, 

CU en S&S

Groningen Circulair 1. een circulaire ‘kapstok’ nota/visie te maken waarin, ten behoeve van het ontwikkelen van beleid, een

    aantal kaders kan worden meegegeven omtrent circulariteit en deze zo snel mogelijk voor te leggen 

    aan de raad;

2. een inventarisatie te maken van mogelijkheden waarin de gemeente haar voorbeeldfunctie kan tonen

    op het gebied van circulair handelen op de sporen van inkoop en bouw en hier beleids-

    uitgangspunten op te formuleren en deze eind 2018  te delen met de raad;

3. bij de voorbereidingen voor het nieuwe aanbestedingstraject op gebied van afval rekening te houden 

    met het streven naar circulariteit;

4. samen met onderwijspartners en bedrijfsleven een een programma te ontwikkelen waarin het 

    verzamelen, delen en beschikbaar stellen van kennis over CE centraal staat en waarvan bedrijfsleven,

    onderwijs, inwoners en overheid kunnen profiteren;

5. bij reeds aanbestede projecten, zoals de zuidelijke ringweg, met de partners in gesprek te gaan en de 

    mogelijkheden tot hergebruik van restmaterialen te bespreken.

W&I Planning 4e kwartaal 

2018

Initiatief-

voorstel

Initiatiefvoorstel v. Keulen

2018-

46

9 SP Onderzoek risico's 1.  te onderzoeken welke risico's er bestaan met betrekking tot de zogeheten armoedeval 

    (dat werknemers met een dergelijke basisbaan in de situatie komen dat de regelgeving rondom 

     bijstand e.a. inkomensondersteunende maatregelen (waaronder toeslagen en kwijtschelding lokale 

     heffingen) er voor zorgt dat met gaat werken voor minder of evenveel als de hoogte van een 

     bijstandsuitkering);

2.  te onderzoeken op welke wijze deze risico's weggenomen of beperkt kunnen worden.

W&I motie Haalbaarheids-

onderzoek 

basisbaan in 

Groningen

In groen is verzoek aan griffie 2/2 8-10-2018


