
Moties en initiatiefvoorstellen
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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-

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

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
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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:  28-11-2019 

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 Gesprek met FC is 

geweest. Mocht 

vrouwenvoetbal worden 

opgestart in Groningen, 

dan denkt de gemeente 

hierin mee. (melding in 

cie. 9-10-19). Voorstel: op 

afgehandeld zetten. 

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)

2019-

34

9 D66, PvdA, 

GL, CU, SP

Fijn op de fiets naar 

school in Haren

1. bij de uitwerking van de plannen in overleg met de scholen in te zetten op een verdere vermindering

    van het aantal parkeerplaatsen ten gunste van meer groen en meer speelruimte;

2. de openbare ruimte en de verkeersmaatregelen op de route naar en van de school zodanig vorm te 

    geven dat:

    a. ouders op een prettige en veilige manier met hun kind naar school kunnen fietsen of lopen;

    b. het op de fiets of te voet brengen van kinderen wordt gestimuleerd en;

    c. er geen maatregelen worden getroffen die ouders juist stimuleren om hun kind met de auto naar 

        school te brengen.

O&W motie Herhuisvesting obs 

Brinkschool en 

Peter 

Petersenschool 

Haren
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2019-

35

9 VVD, 

CDA, D66, 

PVV, CU, 

GL, PvdA, 

S&S, 

100%, 

Stadspartij, 

SP

Ruimte voor én in de 

toekomstige gymzaal 

Rummerinkhof voor 

school en sport

in de planuitwerking ook nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid (financieel en ruimte-

technisch) om de gymzaal zodanig in te richten, dat buiten de schooluren de gymzaal aan de Rummerinkhof 

8 mede geschikt is en gebruikt kan worden voor (zaal)sportverenigingen (door 

bijvoorbeeld voldoende uitloopruimte in de hal en een eigen ingang voor de sportverenigingen)

O&W motie Herhuisvesting obs 

Brinkschool en 

Peter 

Petersenschool 

Haren

2019-

36

9 CDA, 

100%, D66, 

VVD

Monitoren 

verkeersveiligheid 

Rummerinkhof

1. na afronding van de nieuwbouw en inrichting van het gebied de verkeerssituatie goed te monitoren

    en te evalueren met alle betrokkenen;

2. bij het uitwerken van de infrastructurele maatregelen rekening te houden met de mogelijkheid in de 

    toekomst alsnog gescheiden fiets en autoroutes te kunnen aanleggen.

O&W/

B&V

motie Herhuisvesting obs 

Brinkschool en 

Peter 

Petersenschool 

Haren

2019-

40

10 SP, PvdD, 

CU, 100%

Uitwerkingsplan 

cultuur voor iedereen

1.  de mogelijkheden om (financiële) drempels voor minima weg te nemen en samen met alle instellingen 

     te onderzoeken;

2.  hierbij instellingen als de Stadjerspas en de Voedselbank te betrekken;

3.  met een uitgewerkt plan te komen en de raad hier bij het uitwerkingsprogramma over te informeren.

O&W motie Kadernota Cultuur 

2021-2028

2019-

50

11 SP, D66, 

PvdD, PVV

Vakantie-activiteiten 

in alle wijken

1. voor komende zomerperiode bij de WIJ teams en Speeltuincentrale aan te dringen op de

    programmering van kindervakantie activiteiten door (wijk-) vrijwilligers, zo nodig ondersteund 

    door medewerkers van deze organisaties in aanvulling op bestaande activiteiten van inwoners, 

    kerken en maatschappelijke organisaties;

2. via de wijkwethouders wijken de suggestie te doen uit de wijkbudgetten middelen vrij te maken 

    waaruit deze activiteiten, naast sponsoring, ginancieerd kunnen worden.

O&W motie Begroting 2020
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