
Moties en initiatiefvoorstellen

Jaar - 

Nr

M

nd 

Indieners  Dictum

verzoekt het college:

cie Geplande 

afhandeling / 

overige 

opmerkingen

Afgehandeld Soort Agenda-

punt 

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. 

periodiek informeren tot 

oplossing conflict. Cbrf 13-

12-2018. Nav Cie 9 mei 

W&I: nog niet afvoeren 

wegens uitvoering lid 1. 

Voorstel:  op afgehandeld 

zetten 

motie Interpellatie-

verzoek

De Rook

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 wordt behandeld bij de 

gemeenterekening 2018

motie voorjaarsbrief Bloemhoff

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.

B&V/

W&I

motie Parkeervisie 2018-

2025
Broeksma

2018-

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 tussenstand juni 2019, 

beleid 4
e
 kwartaal 2019

Initiatief-

voorstel

Initiatiefvoorstel Chakor

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 collegebrief Experiment 

Basisbaan 22-05-2019 

ontvangen; voorstel = 

afvoeren

motie Haalbaarheids-

onderzoek 

basisbaan in 

Groningen
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2018-

55

10 GL, PvdA, 

SP

Short stay of het kan 

ook anders

1.  om te onderzoeken of er alternatieven voor short stay contracten zijn en in welke mate er behoefte

     is aan verhuur van kamers voor een kort verblijf of alternatieven daarvan;

2.  daarbij in mee te nemen wat een short stay beleid zou kunnen zijn en hoe de positie van de huurder

     in short stay voorzieningen te versterken;

3.  de raad vóór 1 maart te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.

R&W/

W&I

Voortgang  Collegebrief 

12-3-2019 LTA overleg 28-

3-'19 Planning voor 4e 

kw. op LTA dec'19

motie Huisvesting 

internationale 

studenten

v. der 

Schaaf / De 

Rook

2019-

11

5 SP Tien keer beter: 

Loonstrijd

1.  om met werkgeversorganisaties en vakbonden in gesprek te gaan over de loonontwikkelingen in 

     Groningen (en het Noorden);

2.  hierbij als doel te stellen dat de lonen voor de laagste en lagere middeninkomens verhoogd worden;

3.  de raad over de uitkomsten hiervan voor 1 november 2019 te informeren.

W&I mondelinge informatie in 

cie. na de zomer

motie Begroting 2019 Bloemhoff

2019-

12

5 VVD, 

PvdD, Stad 

en 

Ommeland.

Maak werken 

makkelijker

1.  samen met de Belastingdienst en/of andere relevante instanties en de mensen om wie het gaat te 

     komen tot een efficiëntere mannier van het verrekenen van inkomsten met een uitkering. 

     Bijvoorbeeld in de vorm van een kleine proef en hier rekening mee te houden bij het opstellen van 

     de begroting voor 2020;

2.  de raad hierover op de hoogte te houden.

W&I motie Begroting 2019 Bloemhoff/

Gijsbertsen

2019-

14

5 CU Extra aandacht na 

schooluitval

1.  de gesignaleerde uitval van de jongeren met een asielachtergrond te bespreken met de MBO's;

2.  gezamenlijk met de MBO's te kijken of er een sluitende aanpak te maken is voor deze doelgroep, 

     waarvan de begeleiding naar werk onderdeel uitmaakt;

3.  de raad te informeren over de uitkomsten.

W&I motie Begroting 2019 Bloemhoff

2019-

15

5 CU, CDA, 

S&S

Maatschappelijke 

Diensttijd

de maatschappelijke diensttijd voor september 2019 onder de aandacht te brengen bij verenigingen en 

organisaties en bij de jongeren zelf, zodat er voldoende aanbod van en vraag naar plekken is waar de 

maatschappelijke diensttijd uitgevoerd kan worden.

W&I motie Begroting 2019 Bloemhoff

2019-

16

5 PvdD, GL Dierenhulp bij Minima in het nieuwe armoedebeleid de mogelijkheden voro ondersteuning voor dierenartskosten mee te nemen en 

de kosten daarvan inzichtelijk te maken, zodat de raad ter zake keuzes kan maken.

W&I Wordt meegenomen in 

Armoedebeleid (op LTA 

sept. 2019)

motie Begroting 2019 Gijsbertsen
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