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Ingediende vragen voor het vragenuur van woensdag 8 april om 16.30 uur 

 

I. Vragen van de SP over bedreigende thuissituaties voor kinderen 

Bij de sluiting van de scholen is er in de media aandacht voor het risico dat kinderen geconfronteerd 

worden met bedreigende thuissituaties. 

Vragen: 

1. Op welke wijze, ook omdat de WIJ medewerkers beperkt zijn in hun handelsruimte en 
scholen niet kunnen signaleren, wordt de veiligheid van kinderen in de gaten gehouden en 
onverhoopt handelend opgetreden? 

2. Nu gezinnen meer op elkaar en het huis zijn aangewezen is de kans op huiselijk geweld met 
vrouwen als (nieuw) slachtoffer groter. Is er speciale aandacht voor dit risico? Is de capaciteit 
van Veilig Thuis en de politie afdoende? Zijn er genoeg plekken in de vrouwenopvang?  

 

Aanvullende/vergelijkbare vragen van de ChristenUnie over hetzelfde onderwerp: 

Wat doen gemeente, onderwijs en kinderopvang concreet voor kinderen in kwetsbare 
thuissituaties? 

o Lukt het om in contact te komen met al deze kinderen/ouders? 
o Kunnen deze kinderen naar school of kinderopvang? 
o Kunnen in sommige gevallen ‘sterke’ gezinnen een (tijdelijke) oplossing zijn voor 

‘kansarme’ kinderen door een kind voor een paar dagen per week op te vangen? 
(van schooldirecteur gehoord dat dit gebeurt) 

o Naarmate kinderen langer thuis moeten blijven komen er ook gezinnen bij die het 
een tijdje wel vol kunnen houden, maar waar het op den duur toch gaat piepen en 
kraken. Deze gezinnen/kinderen zijn (vaak) niet in zicht bij zorginstanties. Is hier ook 
aandacht voor? Zo ja, welke maatregelen worden hier genomen? 

o Biedt elke school een korte lijn (bijv. telefoonnummer) aan ouders om eenvoudig in 
contact te kunnen komen met bijv. een pedagogisch medewerker waar ze terecht 
kunnen met vragen en/of zorgen? (gehoord dat in ieder geval één scholenvereniging 
in het PO dit heeft georganiseerd voor ouders) 

o Lukt het scholen om ouders in voldoende mate te faciliteren in digitale 
ondersteuning voor het thuisonderwijs (laptops, tablets)? Wat doet de gemeente 
hier concreet aan? 

o Is er een verschil tussen het PO en het VO als het gaat om zicht op kwetsbare 
gezinnen, ondersteuning voor ouders/kinderen, etc.? Zo ja, waardoor komt dit en 
wat wordt er geprobeerd aan te doen? 

Aanvullende/vergelijkbare vragen van de PvdA-fractie over hetzelfde onderwerp: 

Zorgen om- en voor veilig thuis  
Helaas is huiselijk geweld van alle tijden, maar juist in deze tijd met corona maken wij ons als 

PvdA extra zorgen. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen niet langer even ontsnappen aan 

de mishandeling, het misbruik of de verwaarlozing op school, bij het werk of in de sportclub.  
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Wij zijn benieuwd hoe het staat met de opvang van volwassenen en ouderen in onveilige 

thuissituaties. Voor kinderen in moeilijke thuissituaties is er gelukkig opvang. Wij horen wij 

graag van u als college of de gemeente, samen met scholen en andere instanties in beeld 

heeft gebracht voor welke kinderen dit van belang kan zijn en of het lukt deze kinderen 

ook daadwerkelijk bij de opvang terecht te laten komen? Aansluitend zijn wij benieuwd of 

opvangorganisaties erin slagen om de juiste opvang te bieden en het bijvoorbeeld ook 

kunnen bolwerken om kinderen buiten reguliere werktijden op te vangen. Bijvoorbeeld 

kinderen van ouders in vitale beroepen die (nu wellicht meer dan anders) in de nacht 

werken?  

Daarnaast vragen wij ons af, of mensen die in beeld waren, zijn of mogelijk kwetsbaar zijn 

voor huiselijk geweld actief worden benaderd? Tuurlijk kunnen mensen zelf ook contact 

zoeken, maar als het water tot aan je lippen staat dan kunnen mensen vaak niet meer zelf 

het initiatief nemen om contact of hulp te zoeken. Naast actief contact zoeken, is actief 

communiceren van de mogelijkheden voor hulp bij huiselijk geweld ontzettend belangrijk. Op 

dit moment worden via allerlei verschillende kanalen van de gemeente en veiligheidsregio 

berichten, richtlijnen en maatregelen t.a.v. corona gecommuniceerd. Ziet u als college 

mogelijkheden via deze kanalen (bijv. sociale media) te communiceren over wat te doen bij 

(vermoedelijke) situaties van huiselijk geweld?  

 

Aanvullende /vergelijkbare vragen van PvdA over onderwijs: 

Kinderen kunnen voorlopig niet naar school, gelukkig proberen vele docenten op afstand en 

ouders thuis kinderen toch onderwijs te geven. Daarvoor is een laptop en internet nodig, niet 

ieder kind beschikt hierover. In sommige gevallen is er geen laptop aanwezig in een 

huishouden, in andere gevallen heeft een van of beide ouders de laptop(s) nodig voor werk. 

Kan u als college aangeven of dit een probleem vormt in Groningen en zo ja of en wat u 

voornemens bent hier iets aan te doen?  

Daarnaast lopen leerlingen het risico een achterstand op te bouwen. Met name leerlingen 

die thuis meer begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ouders de Nederlandse taal 

niet goed beheersen of niet de goede begeleiding kunnen bieden. Voor deze leerlingen is 

extra leer/ onderwijsondersteuning in de thuissetting wenselijk om (grote) achterstanden te 

voorkomen. Kunt u als college i.s.m. de scholen kijken voor welke leerlingen extra 

maatregelen nodig zijn en deze uitvoeren?  

 

  

II. Vragen van D66 betreffende cultuur en armoedebeleid: 

• zijn er afspraken gemaakt met de cultuursector hoe we op gemeentelijk niveau  dit corona  
tijdperk financieel kunnen overbruggen en zo ja welke?  

• Veel respect voor die medewerkers die de extra aanvragen tijdelijke inkomensondersteuning 
moeten verwerken. Maar ik maak me zorgen over  de afdeling schuldhulpverlening. Zijn zij in 
staat om de toenemende werkdruk  van mensen met financiële problemen volgens afspraak 
op te pakken? 
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III. Vraag van het CDA over dorpshuizen (100%Groningen sluit zich aan bij de vragen die door het 

CDA zijn gesteld) 

Gisteren in het Dagblad een noodkreet van de dorps- en buurthuizen (die geen inkomsten 

meer hebben nu ze gedwongen dicht zijn). Nu zal dat voor veel niet spelen omdat dat in de 

oude gemeente Groningen wat anders geregeld is, maar voor dorpshuis Thesinge 

bijvoorbeeld kan het wel een probleem worden zoals in het artikel omschreven. Krijgen deze 

besturen, net als de sportverenigingen een bericht/uitstel van betaling e.d.?  

 

IV. Vragen van GroenLinks en PvdA over herindicaties huishoudelijke hulp  

Zoals bekend vinden in het kader van de omschakeling van een algemene voorziening naar een 

maatwerkvoorziening gesprekken plaats over de inzet van huishoudelijke hulp bij mensen die 

daartoe zelf niet of onvoldoende in staat zijn. 

Vanwege de maatregelen die rond Corona zijn afgekondigd zijn wij benieuwd hoe die gesprekken nu 

verlopen. Overigens gelden onderstaande vragen ook voor alle andere keukentafelgesprekken.  

Vaak gaat het om ouderen, die immers kwetsbaar zijn in deze pandemie. 

1. Vinden alle keukentafelgesprekken nog steeds plaats bij mensen thuis? 

 
2. Als dat niet (in alle gevallen) zo is, in welke vorm wordt dat dan wel gedaan? 

 
3. Is er sprake van dat gesprekken telefonisch worden gedaan?  

a. Zo ja, wordt de onafhankelijke cliëntondersteuner hierbij betrokken en zo ja op 

welke wijze? 

b. Zo ja, vindt het College telefonisch contact passend bij de aard van het 

keukentafelgesprek? 

 
4. Overweegt het College de herindicatiegesprekken te stoppen en in afwachting van de 

Coronamaatregelen de cliënten hun huidige aantal uren te laten behouden, tenzij er wordt 

verzocht om uitbreiding? 

 
5. Gelden de antwoorden van het college voor alle keukentafelgesprekken? Zo nee, zijn er 

groepen en/of soorten aanvragen waar uitzonderingen voor gemaakt worden?  

 

V. Vragen van de ChristenUnie over dak- en thuislozen  

Hoe is de situatie van dak- en thuislozen? Open Hof is bijv. voor minder mensen open. Wordt 
elders ook extra capaciteit gecreëerd? Bijv. in kerken, scholen, hotels of evenementenhallen 
die nu tijdelijk (deels) leeg staan? 

o Zijn er nog meer kwetsbare groepen inwoners waarvoor tijdelijk (deels) leegstaande 
kerken, scholen, hotels of evenementenhallen een uitkomst kunnen bieden? Zo ja, 
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aan welke kwetsbare groepen denkt het college? Welke maatregelen wil het college 
daarvoor nemen? 

o Hoe is in algemene zin op dit moment i.r.t. de coronacrisis het contact vanuit de 
gemeente met kerken, hotels en evenementenhallen (bijv. MartiniPlaza)? 

Aanvullende/vergelijkbare vragen van de PvdA-fractie:  

Wonen, opvang daklozen  
Te alle tijden is goede huisvesting van belang, maar zeker in deze tijd is het belangrijk dat 

iedereen een dak boven het hoofd heeft en houdt.  Het is goed om te zien dat u als college er 

alles aan doet om in deze tijd huisuitzettingen te voorkomen. Wel maken wij ons als PvdA 

zorgen over de opvang van daklozen. Ook voor de daklozenopvang is het van belang de 

richtlijnen van het RIVM te volgen en om zieke daklozen apart te kunnen opvangen. Dat 

vraag om meer ruimte en mogelijkheden voor opvang. Op verschillende plekken in 

Nederland worden daklozen onder andere opgevangen in hotels, waar juist in deze tijd meer 

ruimte is. Ziet u als college hiervoor ook noodzaak en mogelijkheden in Groningen?   

 

VI. Vragen van de Christenunie over prostituees 

Wat doet de gemeente voor prostituees die opeens hun klanten zien wegblijven terwijl de 
hoge huur wel betaald moet worden? 

o Is er voldoende zicht op deze vrouwen (en mannen)? 
o Hoe wordt deze groep ondersteund? 
o Op welke manier wordt de gemeente/deze vrouwen door het Rijk ondersteund? 
o Is er voldoende zicht op vrouwen die deze periode willen aanpakken om een ander 

bestaan op te bouwen en hoe worden deze ondersteund? 
o Zijn er nog zorgen/aandachtspunten waar het college momenteel aan werkt? 

 

VII. vragen van de ChristenUnie over afstemming overheidsniveaus 

Op alle overheidsniveaus (Rijk, provincie, gemeente) worden maatregelen genomen om de effecten 
van de coronacrisis te beperken. Wordt er daar waar mogelijk/nodig samen 
opgetrokken/afgestemd? 

o Gemeente en provincie (en soms ook het Rijk) zijn voor verschillende culturele 
instellingen, evenementen en festivals subsidiegevers. Worden maatregelen tussen 
gemeente(n) en provincie afgestemd, zodat het voor een culturele instelling, 
evenement of festival zo eenvoudig en duidelijk mogelijk wordt gemaakt? 

o Doordat culturele instellingen, evenementen en festivals inkomsten mislopen kan er 
een groot gat geslagen worden in begrotingen. Heeft het college al bedacht hoe 
hiermee om te gaan? Daar waar verschillende overheden subsidiegevers zijn, wordt 
daar onderling afgestemd hoe om te gaan met gaten die in begrotingen van culturele 
instellingen, evenementen en festivals vallen? 

o Wordt er gezamenlijk gelobbyd richting Den Haag door gemeenten en provincie als 
bepaalde regelingen van het Rijk naar het oordeel van het college beter moeten of 
kunnen? 
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VIII. Vraag van de Partij voor de Dieren:  

Hoe zit het met de communicatie naar laaggeletterden en anderstaligen in onze gemeente in 

deze tijden? Die persconferenties met gebarentaal zijn voor de meesten van ons goed te 

volgen, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen het ook niet helemaal snappen, en niet 

goed weten wat ze nou nog wel en niet kunnen en mogen. Is hier vanuit het ambtelijk 

apparaat extra inzet op om de bij hen bekende mensen die het Nederlands niet volledig 

machtig zijn op een andere manier te informeren?  

 

IX. Vraag van de PvdA-fractie over Werk en inkomen   
 

Veel mensen zijn van de ene op de andere dag al hun zekerheid verloren. In het bijzonder ZPP’ers en 

mensen met een nulurencontract, goed dat daar al verschillende maatregelen voor zijn. Wij vragen 

ruimhartigheid en medewerking bij aanvragen voor inkomensondersteuning. In het bijzonder horen 

wij graag of u mogelijkheden ziet om in navolging van Rotterdam de verplichte zoekperiode voor 

jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor een bijstandsuitkering te schrappen? 

Nu is de regel dat jongeren pas na een maand een bijstandsuitkering krijgen, bedoeld om de druk op 

jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) te vergroten in de hoop dat ze binnen een maand alsnog werk 

vinden, dat is gelet op de huidige situatie niet realistisch. Veel van hen hebben een flexibel 

dienstverband, een nulurencontract, in bijvoorbeeld de horeca. Met de afschaffing zouden we 

jongeren eerder inkomenszekerheid kunnen geven die hard nodig is.  

Tevens horen wij graag of u in zijn algemeenheid, juist nu de vraag toeneemt, maatregelen heeft 

getroffen of mogelijkheden ziet om procedures voor inkomensondersteuning te versnellen? 

 

X. Vraag van de VVD-fractie over sportclubs 

Het is prettig te merken dat het college het besluit heeft genomen om de betaling van de 

huurpenningen op te schorten voor de sportclubs. Hiermee is het acute liquiditeitsprobleem voor 

veel sportclubs iets minder nijpend geworden. 

Het is jammer dat er nog geen definitieve oplossing is voor de ze problematiek van de sportclubs (en 

mogelijk ook andere huurders van de gemeente). 

Ik lees dat er mogelijk een landelijke deal via VNG zal komen voor deze problematiek, maar daar is 

geen enkele termijn en zekerheid over gegeven. 

De vraag aan het college is dat voor veel verenigingen nu een boeggolf wordt gecreëerd waarbij de 

huurkosten uiteindelijk alsnog betaald moeten worden. Dit tast de solvabiliteit van veel sportclubs 

aan. Voor de sportverenigingen is het van belang im zekerheid te hebben over het niet hoeven 

betalen van huur over de periode dat er geen gebruik gemaakt wordt van de gehuurde velden en 

accommodaties...Hierover geeft de brief van 3 april jl geen uitsluitsel. 

Heeft het college al scenario’s uitgewerkt (of is dat van plan) waarbij voor na de huidige crisis helder 

is wat de kosten zijn van een ‘kwijtschelding’ van de huurpenningen (per maand of in geheel), zodat 

door de raad beoordeeld kan worden welke kosten hiermee gemoeid zijn en in welke mate (als er 
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vanuit het Rijk niet of gedeeltelijke tegemoet komt aan een tegemoetkoming van de huurkosten) we 

deze kosten kunnen en willen dragen als gemeente. 

Op deze wijze kunnen wij als raad ook beter beoordelen welke kosten voor sport en breder er voor 

de gemeente zijn en gemaakt worden en welke andere investeringen dan nog mogelijk zijn. 

 

XI. vragen van de SP-fractie over OV 

Het CNV maakt melding (bron: rtv noord) van groeiende agressie in het busvervoer en onvoldoende 

bescherming van de buschauffeurs. Een aantal passagiers grijpt de anti corona maatregelen (achterin 

instappen waardoor geen losse kaartjes gekocht kunnen worden) in de bussen aan om zwart te 

rijden en daar vervolgens agressief op te rijden als zij worden aangesproken door de chauffeurs. De 

bond pleit voor het snel aanbrengen van beschermingsschermen bij de chauffeursplek zodat 

passagiers weer voor kunnen instappen, losse kaartjes gekocht kunnen worden en toezicht veiliger 

kan plaats vinden. Qbuzz weigert snelle plaatsing en stelt dit afhankelijk van landelijke doorvoering. 

Vragen: 

- Wordt de toename van agressiviteit naar chauffeurs toe herkend door het college? 
- Erkent het college dat het plaatsen van schermen (net zo als bijv. bij veel winkels) een voor 

de hand liggende beschermingsmaatregel is? 
- Is het college met de CNV van mening dat voor de veiligheid van de chauffeurs en ook gezien 

de lage kosten, het plaatsen van schermen met voorrang nu moet worden gedaan? 
- Onderneemt het college actie naar het OV bureau om plaatsing voor elkaar te krijgen? 
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Vragen van de ChristenUnie die niet beslist komende woensdag aan de orde hoeven te komen, 

maar die ook later schriftelijk of bij het eventuele volgend vragenuur op 15 april kunnen worden 

beantwoord:  

1. Er komt een moment dat de gemeente ook moet gaan nadenken over de periode na de 
crisis. Heeft het college hier al ideeën over, of gebeurt het wellicht al? Zo ja, welke ideeën of 
activiteiten zijn dit? Wordt hierin ook regionaal opgetrokken? Zo ja, op welke manier en met 
wie? Zo nee, waarom niet? 

 

2. In tijden van economische teruggang kan de overheid juist kiezen om te blijven investeren, 
daar waar marktpartijen pas op de plaats maken, het zogenaamde anticyclisch 
investeren/begroten. Hierdoor wordt werkgelegenheid behouden/gecreëerd. Heeft het 
college al een visie op zijn eigen positie in deze? Deze vraag sluit enigszins aan bij vraag 5. 

 

3. Het college heeft de raad geïnformeerd over de komst van een extra slaapboot voor de 
mensen in de LVV. Het college geeft aan dat de boot z.s.m. zal komen. Is bekend wanneer de 
boot komt? Is er al een geschikte boot gevonden? Is deze al onderweg naar Groningen? 

 

4. De verkeersintensiteit is fors afgenomen door alle coronamaatregelen. Dit betekent ook dat 
het op sommige kruisingen met verkeerslichten nu een stuk rustiger is dan normaal. Is er 
een mogelijkheid om verkeerslichten verantwoord uit te schakelen op die kruisingen waar de 
verkeersintensiteit nu fors is afgenomen? Drie voorbeelden van kruisingen waar het nu 
(volgens mij) een stuk rustiger is: 

o Ebbingebrug - Turfsingel (beide kanten van het diep) 
o Westersingel - Verlengde Visserstraat 
o Paterswoldseweg - Leonard Springerlaan 

 

5. Dorps- en buurthuizen zijn op dit moment gesloten. Dit heeft een fors effect op hun rol in 
het dorp of de wijk. Daarnaast lopen ze omzet mis wat een gat slaat in hun begroting. 

o Welke signalen krijgt de gemeente van de dorps- en buurthuizen? 
o Welke risico’s ziet het college voor deze accommodaties? 
o Op welke manier probeert het college de negatieve effecten voor deze 

accommodaties te verkleinen? 
o Heeft het Rijk ook maatregelen getroffen om de negatieve effecten van alle 

coronamaatregelen te verminderen? Zo ja, welke rol speelt de gemeente hierin 
(informeren, adviseren, lobby, etc.)? 

 

6. Sportverenigingen hebben hun activiteiten moeten staken door de coronamaatregelen. 
Deze maatregelen hebben effect op de financiële positie van de verenigingen. 

o Welke signalen krijgt de gemeente van de sportverenigingen? 
o Welke risico’s ziet het college voor deze verenigingen? 
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o Op welke manier probeert het college de negatieve effecten voor deze 
sportverenigingen te verkleinen? 

o Heeft het Rijk ook maatregelen getroffen om de negatieve effecten van alle 
coronamaatregelen te verminderen? Zo ja, welke rol speelt de gemeente hierin 
(informeren, adviseren, lobby, etc.)? 

 


