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Met deze brief informeren wij uw raad over de voortgang van de moties en 
toezeggingen die betrekking hebben op het begrotingsproces. Uitgangspunt 
daarbij zijn de zogenaamde TIM-lijsten van uw raadscommissies. Wij zullen 
de voornemens ten aanzien van de uitvoering ter afweging aan het nieuwe 
coUege meegeven. 

BEGROTING 2010 (11 november 2009) 

Motie Klimaattop 
De motie verzoekt ons birmen een halfjaar een klimaattop te organiseren 
voor ondememers waar gemeente en ondememers afspraken kunnen maken 
om de uitstoot van broeikasgassen temg te dringen. De afspraken worden 
vastgelegd in een verklaring. 

In opdracht van het Europees Parlement Nederland organiseert het 
Nederlands Debat Instituut een symposium over energie in Noord Nederland. 
Ons college heeft zich hierbij aangesloten. Op deze manier brengen we de 
lokale partners bij elkaar, in combinatie met een debatavond in gezelschap 
van Europarlementariers. Ook besteden we veel aandacht aan het thema 
energie inhet'Nederland-Rusland'jaar in 2013. 
Het klimaatsymposium vindt op 8 november 2012 plaats. 

Motie Windmolens 
Deze motie behelst een verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken hoge 
windmolens biimen de grenzen van de gemeente Groningen te plaatsen. 

In het aanvalsprogramma "Groningen geeft Energie " hebben wij opgenomen 
dat we onderzoeken hoe grote windmolens kunnen worden ingepast. Drie 
onderzoeksrichtingen worden nu uitgewerkt, welke met de provincie 
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afgestemd moeten worden. Eind 2012 kunnen de vervolgstappen in beeld zijn 
gebracht. 

REKENING 2009 (23 juni 2010) 

Motie Economische effecten Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum 
Het betreft hier een verzoek aan ons college om uw raad periodiek, specifiek 
te informeren over de economische ontwikkeling in en rond de Oostwand 
Grote Markt, naar aanleiding van de ontwikkeling van het Fonrni en de 
parkeergarage. 

Bij de herziening van de bouw- en grondexploitatie geven wij uitvoering aan 
de deze motie. Wij bieden u deze herziening uiterlijk in oktober 2012 ter 
besluitvorming aan. 

BEGROTING 2011 (24 november 2010) 

Motie Behoud gemeentelijke ombudsman 
Met deze motie spreekt uw raad uit dat er niet op de gemeentelijke 
ombudsman bezuinigd wordt. Uw raad verzoekt ons daarom een alternatief 
bezuinigingsvoorstel te maken voor de gemeentelijke ombudsman. 

Wij dragen de uitvoering van deze motie over aan het nieuwe college. 

Motie Naar een papierloze organisatie 
U wilt dat wij het principe van een papierloze organisatie als ambitie 
meenemen bij het streven naar een efficiente en op samenwerking gerichte 
organisatie. 

Uw raad heeft in mei 2012 het voorstel 'Digitale Werkplekken' -stuk nummer 
BD 12.2997224- vastgesteld. Dit voorstel beschrijft een 
n van de randvoorwaarden om tijd- en plaats onafhankelijk digitaal te 
kunnen werken De afgelopen periode hebben zijn de eerste stappen gezet in 
een digitaal besluitvormingsproces, zo is uw raad overgegaan op een digitaal 
systeem, en vergadert het college aan de hand van digitale stukken. Wij geven 
het nieuwe college in overweging het brede perspectief van 'digitalisering' 
mee te nemen in de aangepaste ICT visie. 

Laaggeletterdheid 
U verzoekt ons uw raad op de hoogte te houden van het aanvalsplan 
laaggeletterdheid en u tijdig te informeren waimeer budget ontbreekt om 
activiteiten uit het plan uit te voeren. 
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VJ 
Wij hebben in de rekening geen melding gemaakt van een tekort, omdat 
daarvan geen sprake is. 

Wubbo Ockelsprijs 
U verzoekt ons bij de discussie over het techniek- en 
duurzaamheidsonderwijs de organisatie van de Wubbo Ockelsprijs te 
betrekken en zo nodig aanvullende voorstellen te doen om een duurzaam 
goede invuliing van de organisatie van de prijs mogelijk te maken. 

Door de opheffing van de stichting is de situatie veranderd. Uw wens is om 
de juniorprijs op een of andere manier voort te zetten. 
Wij dragen de uitvoering van deze motie over aan het nieuwe college. 

Motie Druk op sportaccommodaties 
U vraagt ons voor het voorjaarsdebat te komen met een actueel beeld van de 
druk op sportaccommodaties en eventueel te komen met oplossingen voor de 
met deze dmk gepaarde kosten. 

In oktober 2012 ontvang u de uitkomsten van het Mullier-rapport 'Ruimte 
voor sport in Groningen 2012-2030. Dit rapport geeft inzicht in de aard en 
omvang van de knelpunten. 

Motie Sportief inrichten openbare ruimte 
U vraagt ons te onderzoeken of bijvoorbeeld in het Noorderplantsoen, het 
Stadspark, op het Zemike Campus en rondom het Hoomsemeer 
hardloopfaciliteiten kunnen worden ingericht 

In oktober ontvang uw raad een brief met een stand van zaken, waarmee wij 
uitvoering denken te geven aan uw motie. 

Motie Vleesconsumptie 
Deze motie bevat een verzoek tot het opnemen van een hoofdstuk over de 
mondiale gevolgen van de vleesconsumptie in de Voedselvisie. 

In onze gemeentelijke voedselvisie gaan wij nader in op het terugdringen van 
vleesconsumptie en de wijze waarop de gemeente hier invloed kan uitoefenen. 
De visie hebben we 2 oktober aangeboden aan uw raad (RO 12.3149465) 

REKENING 2010 (22 juni 2011) 

Motie Investeren in risicomanagement 
Uw raad vraagt ons bij de begroting 2012 te komen met een plan van aanpak 
voor het op niveau brengen van het risicomanagement. 



Bladzijde 4 

Onderwerp Voortgang moties en toezeggingen begroting 
2013 _ . e „ 

Bij het aannemen van de motie hebben we de afspraak gemaakt dat deze 
motie verder besproken wordt in de commissie Financien en Veiligheid om 
de precieze strekking van de motie helder te krijgen. 

We hebben een kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 
opgesteld, stuk nummer BDl 1.2618757. Deze is op 22 juni 2011 door uw 
raad vastgesteld. De indieners hebben in de raadscommissie Financien en 
Veiligheid van 6 maart 2012 aangegeven zich te beraden ofde motie 
voldoende hiermee is uitgewerkt. 

VOORJAARSDEBAT BEGROTING 2012 (29 juni 2011) 

Motie Vervanging AWBZ met Wmo-middelen 
Uw raad verzoekt ons met voorstellen te komen voor de besteding van de 
Wmo-middelen die in plaats komen van de AWBZ-zorg. Daamaast vraagt u 
ons uw raad vroegtijdig en nauw te betrekken bij de ontwikkeling van beleid 
op dit vlak en binnen enkele maanden te komen met een voorstel over hoe die 
betrokkenheid van uw raad georganiseerd wordt. 

In een gezamenlijke bijeenkomst van de raadscommissies Onderwijs en 
Welzijn en Werk en Inkomen is de integrale koers voor de drie 
decentraliseringregelingen (de AWBZ-begeleiding, de jeugdzorg en de Wet 
Werken naar Vermogen) besproken. Daarnaast is in de commissie van 9 mei 

jl. de beleidskaders van deAWBZ-Stuknummer 0S12.3024792- begeieiding 
en de jeugdzorg besproken. Het kabinet heeft in haar voorjaarsnota 2012 (25 
mei 2012) aangekondigd dat zij de geplande overheveling van de A WBZ naar 
de WMO voor 2013 heeft teruggedraaid. Op 21 juni 2012 hebben wij uw raad 
per brief (OS 12.3135405) nader gemformeerd over de 3D's. Wij hebben 
inmiddels uw raadde visienota "Groningen voor elkaar" en "Jeugd: ieders 
zorg!" ter besluitvorming voorgelegd (OS 12. 3252411). 

Motie Kinderopvang en sport 
Met deze motie vraagt u ons een plan van aanpak op te stellen om: 

• te stimuleren dat nog meer kinderopvangorganisaties sportactiviteiten 
gaan aanbieden; 

• de samenwerking tussen de kinderopvangorganisaties en de 
sportverenigingen te ondersteunen; 

• kinderopvangorganisaties te stimuleren gebmik te maken van de 
projectsubsidie en onderstetmen bij de aanvraag hiervan. 
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Wij geven het nieuwe college in overweging mee een 'beweegplan' opte 
stellen dat betrekking heeft op het bewegingsonderwijs, de tussenschoolse 
opvang en de naschoolse opvang. In dit plan zullen we ook de 
kinderopvangorganisaties meenemen. 

Motie Meatfree Monday (zie ook motie vleesconsumptie) 
U verzoekt ons een Groningse Meatfree Monday campagne te starten en een 
voorstel voor deze campagne voor te leggen aan uw raad. 

In onze gemeentelijke voedselvisie gaan wij nader in op het terugdringen van 
vleesconsumptie en de wijze waarop de gemeente hier invloed kan uitoefenen. 
De visie hebben we 2 oktober aangeboden aan uw raad (RO 12.3149465). 

Motie Strategische lange termijn agenda 
U vraagt ons een strategische agenda op te stellen in lijn met de uitkomsten 
van de raadsdiscussie 24 mei 2011 in het Newscafe. U wilt dat wij daarbij de 
uitgangspunten van de notitie Gijsbertsen meenemen en dat wij u in het 
najaar van 2011 een voorstel doen. 

Met de griffier is een plan van aanpak opgesteld met daarin een voorstel voor 
onderwerpen en een methodiek. Dit voorstel -stuk nummer GR 12.3030668-
heeft de raad vastgesteld op 25 april 2012. De griffie voert het voorstel nu 
uit. 

BEGROTING 2012 (9 november 2011) 

Motie Wijziging openingstijden Dienst Informatie en Administratie 
Uw raad vraagt ons te rapporteren over de voor- en nadelen voor een 
wijziging van de openingstijden van de DIA en te rapporteren over de voor-
en nadelen van het verplaatsen van het loket Parkeren naar de DIA. 

Wij hebben uw raad middels een brief (21 juni 2012, DI 12.3139817) 
hierover gemformeerd. Wij gaan van oktober tot en met december 2012 een 
pilot uitvoeren met gewijzigde, meer vraaggerichte openingstijden. 

Motie Groningen, kansen voor talent 
Uw raad vraagt ons met de akkoordpartners in gesprek te gaan om te kijken 
naar de mogelijkheden om samen een traineeshipprogramma te ontwikkelen. 

In onze voorgaande voortgangsbriefmeldden wij u dat wij met de Akkoord 
partners in gesprek zijn over de wenselijkheid en mogelijkheden van een 
traineeprogramma. De verdere uitwerking van deze motie dragen wij over 
aan het nieuwe college. 
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Motie Ouderen verleiden tot geschikte woning 
U vraagt ons de plannen om ouderen te verleiden te kiezen voor een voor hen 
geschikte woning concreter uit te werken in het meerjarenprogramma 
Stmctuurvisie Wonen en voor te leggen aan uw raad. 

We hebben op 14 juni 2012 de brief'woningmarktontwikkelingen en monitor 
Jongerenhuisvesting' aan uw raad gestuurd (ROI2.3102936). Hierin wordt 
deze motie beantwoord. Er wordt onderzocht welke instrumenten ingezet 
kunnen worden. Wij geven het nieuwe college in overweging dit op te nemen 
in het meerjarenprogramma Wonen 2013. 

Motie Onderhoud Kruithuis en Stadsschouwburg 
Uw raad verzoekt ons te onderzoeken wat de precieze kosten zijn en de 
uiterlijke uitvoeringstermijn van het benodigde onderhoud van het Kruithuis 
en de Stadsschouwburg. U wilt dat wij u deze bevindingen presenteren voor 
de vaststelling van de Kademota Cultuur. 

In de aanbiedingsbrief bij de cultuurnota (20 juni 2012, OS 12.3123274) zijn 
wij hier expliciet op ingegaan. Wij volgen het voorstel van de Kunstraad om 
het Kruithuis te sluiten en de programmering over te hevelen naar het Grand 
Theatre. In de concept cultuurnota zijn geen middelen gereserveerd voor de 
aanpak van het casco van de Stadsschouwburg. 

Motie Nationale Sportweek @Groningen 
Uw raad verzoekt ons vanaf volgend jaar, jaarlijks deel te nemen aan de 
Nationale Sportweek en dit samen met lokale sportaanbieders en andere 
partners vorm te geven en na afloop te evalueren. U vraagt ons te 
onderzoeken of het haalbaar is om in deze collegeperiode een opening of 
sluiting van de Nationale Sport Week te organiseren, zodanig dat het een 
landelijke uitstraling heeft en uw raad hierover te informeren. 

In onze briefvan 5 juli (OS 12.3127481) gaven wij een eerste reactie op deze 
motie. Een nationale opening vraagt echter een forse investering in financiele 
middelen (minimaal 100 duizend euro) en personele inzet. Dit zal dan ten 
koste gaan van de sport- en beweegactiviteiten die we in de stad organiseren. 

Motie De openbare ruimte als sportaccommodatie 
Uw raad vraagt ons op de gemeentesite een overzicht te publiceren van alle 
openbare mimte die voor sport en spel gebmikt kan worden. Daarbij een lijst 
te publiceren van paden en wegen waar in een bepaalde periode onderhoud 
wordt gepleegd en deze lijst zo vaak als nodig te updaten. 



Bladzijde 7 

Ondenwerp Voortgang motics en toezeggingen begroting 
2013 \jrorHngen 

Ons college heeft de uitvoering van deze motie in voorbereiding. De 
daadwerkelijke beantwoording, in de vorm van een kadernota over de 
sportieve inrichting, dragen we over aan het nieuwe college 

Motie Verenigingen maken de sport 
Met deze motie verzoekt uw raad ons een klanttevredenheidsonderzoek te 
houden onder alle verenigingen die gebmik maken van gemeentelijke 
sportaccommodaties en deze rapportage eind april 2012 ter beschikking te 
stellen van uw raad. U vraagt ons daamaast verenigingen mee te nemen in 
regulier klanttevredenheidsonderzoeken en uw raad van de uitkomsten op de 
hoogte stellen. 

Wij gaan klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder de besturen van 
sportverenigingen en de leden van sportverenigingen. Vanwege de omvang 
van het onderzoek, zullen we daar jaarlijks een keuze maken in soort 
sportaccommodatie. Wij geven het nieuwe college in overweging de eerste 
resultaten aan uw raad terug te koppeien. 

Motie Duurzame sportaccommodaties 
Deze motie bevat een verzoek aan ons college om een voorstel en tijdpad uit 
te werken voor het overstappen op ledverlichting bij gemeentelijke sportzalen 
en sportvelden. 

We verkennen de haalbaarheid om over te stappen op ledverlichting. Wij 
dragen de uitvoering van de motie over aan het nieuwe college. 

REKENING 2011 (30 mei 2012) 

Motie Terugdraaien eenmalige bezuiniging Wmo in begroting 2012 
U verzoekt ons een voorstel te doen waarbij de eenmalige bezuinigingen op 
de Wmo in 2012 geen doorgang hoeven te vinden en de begroting 2012 
daarop aan te passen. 

We hebben voor de afwikkeling van de niet-gerealiseerde bezuiniging WMO 
2011 gehandeld conform uw motie. Het nadeel is meegenomen bij het 
rekeningresultaat 2011. Voor 2012 hebben we geen aanvullende taakstelling 
opgenomen. 
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Motie Uitvoering moties 
Met deze motie spreekt uw raad uit dat moties aangenomen door uw raad 
zoveel mogelijk door ons college uitgevoerd dienen te worden. In het geval 
dat dat niet kan, dat het beleid in de geest van de motie door ons college 
wordt uitgevoerd en dat daarbij ook rekening wordt gehouden met de in de 
motie aangenomen overwegingen en de uitgesproken mening van de raad. Tot 
slot spreekt u uit dat ons college uw raad expliciet informeert als dat 
onverhoopt niet lukt, zoals we dat hebben afgesproken. 

In de vergadering heeft ons college aangegeven dat moties aangenomen door 
uw raad in principe uitgevoerd worden, en indien niet dit niet wenselijk of 
mogelijk is ons college dit aan uw raad kenbaar maakt. De 
gemeentesecretaris implementeert een verbetervoorstel voor de behandeling 
van moties, dat aan een tijdige en adequate beantwoording zal bijdragen. 

Motie Verlaging woonlasten 2013: teruggave teveel geinde 
afvalstoffenheffing 
U verzoekt ons de teveel geinde afValstoffenheffing in 2011 volledig temg te 
geven aan de Stadjers middels een verlaging van de afvalstoffenheffing in 
2013. Daamaast wilt u dat wij onderzoeken hoe het kan dat de gemeente elk 
jaar opnieuw teveel afValstoffenheffing int. De uitkomsten van dat onderzoek 
moeten we betrekken bij de vaststelling van de tarieven voor de 
afvalstoffenheffing 2013. 

Wij hebben u toegezegd een aantal varianten in beeld te brengen voor de 
teruggaaf van de afvalstoffenheffmg. Naast de in de voorjaarsbrief genoemde 
tariefsverlaging van 6 euro worden varianten uitgewerkt voor een eenmalige 
korting, structurele korting ofverlenging woonlastencompensatie en 
kwijtschelding. We analyseren voor de jaren 2009, 2010 en 2011 de oorzaak 
van de verschillen tussen geraamde en gerealiseerde kosten en baten uit die 
jaren. Daarbij komen de volgende elementen in ieder geval terug: aantal 
aanslagen, kwijtscheldingen, tonnages afval en opbrengsten diverse 
deelstromen. 
Zowel de uitkomsten van het onderzoek als de varianten zijn onderdeel van de 
tarievennota die we tegelijk met de begroting 2013 presenteren. Uw raad kan 
een afweging maken tussen de aangereikte varianten. 

Motie Voortgang implementatie DaFinci 
U verzoekt het Audit Committee een extem onderzoek te doen naar de 
voortgang van de implementatie van DaFinci, in beeld te brengen wat de 
knelpunten zijn en de mate waarin het college uitvoering heeft gegeven aan 
zijn rol met betrekking tot DaFinci en of DaFinci het gewenste resultaat kan 
opleveren. 
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De uitvoering van deze motie is aan het Audit Committee. 

Motie gebruik van rentederivaten 
De motie vraagt ons met ingang van nu voor het gebmik van rentederivaten 
de risico's helder in beeld te brengen en dit aan het Audit Committee voor te 
leggen. U vraagt ons tevens met een voorstel te komen het Treasury Statuut 
op dit pimt aan te passen. 

Wij hebben het Audit Committee in September een notitie doen toekomen over 
het gebruik en de risico's van rentederivaten. Afhankelijk van de bespreking 
in het Committee kan het nieuwe college bepalen of en hoe het Treasury 
Statuut wordt aangepast. 

Motie operationele en financiele haalbaarheid van projecten 
U roept ons college op alsnog onze toezegging gestand te doen en te komen 
met een onderzoek 'second opinion' naar de operationele en financiele 
uitvoerbaarheid van projecten zodat goede investeringsafwegingen voor de 
toekomst kunnen worden gemaakt. 

Op vrijdag 7 September 2012 (BD 12.3266971) hebben wij uw raad per brief 
gemformeerd over de stand van zaken. In uw vergadering van de 
raadscommissie Financien en Veiligheid van 4 juli 2012 is gesproken over de 
invuliing van het onderzoek. Toen zijn vragen gesteld die meegenomen zijn in 
het onderzoek. Het bleek dat het onderzoek zich vooral moet richten op de 
operationele haalbaarheid van grote projecten. Wij hebben de accountant 
gevraagd een onderzoeksopzet op te stellen en hierin de onderzoeksvragen 
mee te nemen. De uitvoering is inmiddels gestart. Wij dragen de uitvoering 
van deze motie over aan het nieuwe college. 

Motie Afstemmen wachttijdvoorspellers 
U daagt ons met deze motie uit een stmcturele en duurzame opiossing te 
vinden waarbij uiterlijk 1 januari alle wachttijdvoorspellers zodanig zijn 
vastgesteld dat ze tussen het 'eerste rood' en het 'eerste groen' dat fietsers 
krijgen, gelijkmatig temglopen. U verzoekt ons uw raad uiterlijk 1 febmari 
2013 over de stand van zaken te informeren. U heeft tijdens het debat 
aangegeven de deadline van 1 januari 2013 niet als 'keihard' te zien. 

Wij dragen de uitvoering van deze motie over aan het nieuwe college. 

Motie Acquisitie-inspanningen 
De motie bevat een verzoek een rapportage op te stellen van de acquisitie-
inspanningen gericht op de aankoop en/of pacht en/of huur door derden van 
gronden, kantoren en overig onroerend goed (zowel gemeentelijk bezit als 
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bezit waarmee gemeentelijk belang is gemoeid). Daarbij vraagt u ons te 
onderzoeken of een dergelijke rapportage een periodiek karakter zou kunnen 
krijgen, zo mogelijk gekoppeld aan de derde voortgangsrapportage. 

In onze briefvan 27 September 2012 (RO 12. 3269508) informeren wij uw 
raad over de acquisitiestrategie en geven wij u inzicht in de activiteiten en 
instrumenten die wij inzetten. 

Toezeggingen 

• Ons college zal uw raad injuni een rapportage geven over de 
woningmarktcijfers, hierin wordt jongerenhuisvesting meegenomen. 

Wij hebben op 14 juni 2012 onze brief 'woningmarktontwikkelingen 
en monitor Jongerenhuisvesting' aan uw raad verzonden (RO 
12.3102936). 

VOORJAARSDEBAT BEGROTING 2013 (27 juni 2012) 

Motie Geen cultuurwoestijn in het Noorden 
Met deze motie vraagt u ons de culturele instellingen uit het noorden te 
blijven ondersteunen in de lobby om aandacht te blijven vragen bij de 
Staatssecretans van cultuur voor de onevenredige verdeling van 
cultuurbudgetten ten opzichte van het noorden en deze ongedaan te maken. U 
vraagt ons ook deze motie aan de leden van de Tweede Kamer te doen 
toekomen. 

Wij hebben de motie uitgevoerd. Voor de volledigheid hebben wij de brieven 
in de bijiagen opgenomen (brieven BD 12.3180406 en BD 12. 3180396). 

Motie Groene stroom 24/7! 
Uw raad wil dat wij in overleg treden met partijen als KEMA en Energy 
Valley over de haalbaarheid van een experiment dat tot doel heeft lokaal 
opgewekte zonnestroom op te slaan en de opgeslagen energie op 
piekmomenten weer in te zetten. U wilt dat wij hiervoor zo nodig 3 tot 4 
hectare grond beschikbaar stellen en u wilt dat wij u uiterlijk 31 december 
2012 over de voortgang informeren. 

Wij gaan met de genoemde partijen in overleg om te kijken ofer een 
experiment opgezet kan worden. Daarnaast worden andere partijen 
benaderd, zoals grondeigenaren die geschikte percelen in hun bezit hebben. 
Wij dragen de uitvoering van de motie over aan het nieuwe college. 
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Motie Armoedebeleid 
U spreekt met deze motie uit dat het zoveel mogelijk in stand houden van het 
bestaande pakket aan voorzieningen uit het armoedebeleid uitgangspunt is 
voor het vormgeven van het nieuwe armoedebeleid. 

In de conceptbegroting 2013 hebben wij rekening gehouden met dit standpunt 
van uw raad. We stellen voor dat uw raad in 2013 1,550 miljoen euro aan. 
extra beleidsmiddelen beschikbaar stelt voor het Armoedebeleid. 

Motie Mensenhandel 
U verzoekt ons afhankelijk van de uitkomsten van de expertmeeting 
mensenhandel maatregelen te treffen om de zorgcoordinatie bij de aanpak van 
mensenhandel te waarborgen. 

In onze briefvan 20 juli 2012 (BD 12.3170175) aan uw raad gaven wij aan 
dat ook wij hechten aan de werkzaamheden van de zorgcoordinator. Een deel 
van de financiele problematiek lijkt het gevolg van toestroom van buiten de 
regio Groningen. 
Indien dit vermoeden wordt bevestigd, zal de burgemeester deze problematiek 
op korte termijn bij de minister van sociale zaken aan de orde te stellen. 
Tijdens de expertmeeting op 12 juli jl. zijn de voor de zorgcoordinatie van 
slachtoffers van mensenhandel beschikbare middelen nauwelijks een punt van 
aandacht geweest. 
We onderzoeken of we binnen het bestaande subsidiebedrag meer middelen 
kunnen vrijmaken voor de zorgcoordinatie. Bijvoorbeeld door een andere 
organisatorische inbedding van de ketenregisseur. Wij dragen de uitvoering 
van de motie over aan het nieuwe college. 

Motie Integratie & Emancipatie 
U vraagt ons tweejaarlijks de stand en ontwikkeling van de integratie en 
emancipatie in de stad Groningen te onderzoeken. U wilt dat wij de 
uitkomsten van dat onderzoek in 2013 voorleggen aan uw raad en betrekken 
bij de behandeling van het integratie- en emancipatiebeleid. 

Wij geven het nieuwe college in overweging een evaluatie van zowel de 
Emancipatienota als het integratiebeleid op te stellen. Daarin kan deze motie 
aan de orde komen. 

Motie Noodopvang 
U verzoekt ons in de begroting 2013 tenminste het bedrag dat in 2012 voor 
noodopvang van asielzoekers en vluchtelingen is uitgetrokken te handhaven. 
Wanneer er indicaties zijn dat dit bedrag tekort schiet, wilt u dat wij het 
bedrag verhogen. 
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Wij hebben in de conceptbegroting 2013 345 duizend euro opgenomen voor 
het geheel aan voorzieningen. 

Motie Onderwijshuisvesting van woorden naar daden 
U verzoekt ons voor de begroting 2013 te komen met een eerste opzet van het 
aangekondigde Masterplan. U wilt dat wij daarbij verkennen of door een 
meer efficiente besteding van het onderwij shuisvestingsbudget de uitvoering 
van de Kademota dichterbij te brengen is. U wijst daarbij op de mogelijkheid 
tot samenwerking met de schoolbesturen rond opdrachtgeverschap en op de 
bundeling van beheer en onderhoud van Vastgoed in de gemeentelijke 
organisatie. 

Wij hebben in onze brief (BD.12.3170175) van 20 juli 2012 aangegeven dat 
het opstellen van een Masterplan vraagt om zorgvuldige voorbereiding met 
de betrokken partijen. In oktober informeren wij uw raad over deze motie. 

Motie Regiotram 
Uw raad spreekt uit dat bij de huidige stand van de gemeentelijke financien 
de Regiotram niet door kan gaan. 

Wij hebben deze motie betrokken bij de voorbereidingen van de begroting 
2013. 

Motie Focus op sport 
Uw raad constateert dat er stevige ambities zijn geformuleerd op het gebied 
van de sport. U bent van mening dat er meer focus op sport nodig is om de 
gesteide ambities te halen en dat daar ook de benodigde middelen bij horen. U 
verzoekt ons daarom voor de begroting 2013 in beeld te brengen wat er voor 
nodig is om de gesteide doelen en ambities voor sport en bewegen te 
bereiken. 

In oktober 2012 ontvang u de uitkomsten van het Mullier-rapport 'Ruimte 
voor sport in Groningen 2012-2030. Dit rapport geeft inzicht in de aard en 
omvang van de knelpunten. 

Motie Heroverwegen inzet ISV-middelen 
U verzoekt ons bij het opstellen van de begroting 2013 bij de heroverweging 
van ISV-middelen als bezuinigingspost meer inzicht te geven in de status en 
geschiedenis van de genoemde projecten, in het mogelijk hanteren van de 
kaasschaafmethode en in het aangeven van de consequenties van stopzetten 
c.q. 'kaasschaven'. 

Wij hebben in de conceptbegroting 2013 geen heroverweging van ISV-
middelen als dekkingsmogelijkheid opgenomen. Het in de motie gevraagde 
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overzicht is daarmee in onze ogen overbodig geworden. In de 
conceptbegroting 2013 doen we wel een voorstel enkele projecten (niet zijnde 
ISV) te stoppen. De consequenties hiervan brengen we per project in beeld. 

Motie Fietsobstakels 
U vraagt ons uw raad inzicht te geven in de oplossingsrichtingen van de 
problematiek van fietsobstakels en advies te geven over een straf- dan wel 
bestuursrechtelijke handhaving. 

In onze briefvan 20 juli 2012 (BD. 12.3170175) hebben wij aangegeven dat 
wij ons moeten inspannen om een veilige fietsstad te zijn voor onze inwoners. 
Om meer inzicht te kunnen geven in de oplossingsrichtingen van de 
problematiek van fietsobstakels, maken wij een korte inventarisatie van deze 
materie. Wij maken daarbij gebruik van het onderzoek dat is uitgevoerd door 
de verkeerspsychologen Eva Fabriek en Dick de Waard. Wij dragen de 
uitvoering van de motie over aan het nieuwe college. 

Motie Samenwerking SoZaWe & iederz 
Met deze motie vraagt u ons de samenvoeging van de diensten SoZaWe en 
iederz te onderzoeken en uw raad voor de bespreking van de begroting 2013 
te informeren over de effecten hiervan voor de gemeentelijke organisatie en 
dienstverlening. 

In juli heeft uw raad de "[Re-] visie Zicht op werk & participatie in Stad' 
vastgesteld (SZ 12.3141558). Uwilt binnen de veranderende kaders zo 
effectief en efficient mogelijk dienstverlening bieden aan werkzoekenden die 
niet op eigen kracht deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. 
De visie ligt volgens ons college daarmee in lijn met de motie. 

Motie Proefdiervrije schoonmaakmiddelen 
U vraagt ons in het bestel van de nieuwe aanbesteding het onderdeel 
proefdiervrij op te nemen, hieraan een significante weging toe te kennen en 
ook het onderwerp milieuvriendelij kheid in het bestek op te nemen. 

In onze briefvan 20 juli 2012 (BD12.3170175) gaf ons college aan dat geen 
dierproeven worden uitgevoerd ten behoeve van schoonmaakmiddelen. Met 
bestanddelen van schoonmaakmiddelen wel. Schoonmaakmiddelen waarvan 
de grondstoffen dierproefvrij zijn, zijn (nog) niet beschikbaar. Vanwege deze 
situatie is het niet mogelijk om een criterium met betrekking tot proefdiervrije 
schoonmaakmiddelen te formuleren. Wij geven het nieuwe college in 
overweging mee bij de nieuwe aanbesteding het onderdeel 
milieuvriendelijkheid en dierproefvrij specifiek op te nemen en hieraan de 
nodige waardering te verbinden. Dit geldt ook voor de aandacht voor 
schoonmaakmethoden die minder of geen schoonmaakmiddel gebruiken. 
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zoals de microvezel technologie. In het grootste deel van de gemeentelijke 
gebouwen wordt met deze techniek gewerkt waarbij er geen 
schoonmaakmiddel wordt gebruikt. 

TOEZEGGINGEN VOORJAARSDEBAT BEGROTING 2013 
(27 juni 2012) 
Tijdens het Voorjaarsdebat zijn de volgende toezeggingen gedaan. 

• Voor de begrotingsbehandeling in november krijgt de raad een 
overzicht van de financiering + control op de grote projecten. 

Deze toezegging nemen wij mee in de uitwerking van de motie 
Onderzoek operationele en fmanciele haalbaarheid van projecten. 

• Wethouder Dekker vat namens het college de suggestie van de PvdA 
om een mediator als aan te stellen als volgt op 'misschien hebben we 
een soort guidance nodig van een derde, die ons helpt en ondersteunt 
in het ontwikkelen van misschien een hernieuwde RSP-visie voor de 
bereikbaarheid van de regio en van de stad. Hier gaan we niet alleen 
over, de burgemeester zal contact opnemen met de voorzitter van GS 
en deze suggestie aan hen voorleggen'. 

In het bredere verband van de Regio Groningen Assen zijn wij in 
gesprek over een RSP-visie en de inzet van de RSP-middelen. Wij 
geven het nieuwe college in overweging mee u hierover te informeren. 

OVERIGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN 

Motie Gesprek provincie Meerstad (25 januari 2012) 
Met deze motie verzoekt u ons college om in gesprek te gaan met de 
provincie Groningen over de volgende onderwerpen: 

• Het concretiseren van de gezamenlijke inspanningen met de provincie 
inzake het binnenhalen van subsidies; 

• Altematieven wanneer de subsidies niet worden binnengehaald; 
• Constmcties om het risico m.b.t. de herfinanciering over 10 jaar te 

beperken; 
• Altematieve dekking voor de aankoop- en finzuicieringslasten m.b.t. 

de realisatie van voorzieningen wanneer deze onverhoopt niet meer 
kuimen worden gedekt uit de reserve die de gemeente Slochteren 
hiervoor aanhoudt. 
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In onze briefvan 22 juni 2012 (RO 12.3151794) gaan wij in op de wijze 
waarop we uitvoering willen geven aan de motie. Wij dragen de uitvoering 
van deze motie over aan het nieuwe college. 

Motie Een crisisbestendig begrotingsproces (28 maart 2012) 
Met deze motie verzoekt uw raad ons om een voorstel uit te werken met als 
doel de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de (meeijaren)begroting op 
niveau te houden in tijd van crisis en rijksbezuinigingen en dit voorstel in mei 
te agenderen zodat de uitkomsten kuimen worden gebmikt bij het 
begrotingsproces 2013. Daamaast wilt u periodiek geinformeerd worden over 
de impact van de economische recessie en de kabinetsbesluiten die van 
belang zijn voor de lopende begroting en de meerjarenbegroting. 

Wij hebben uw raadde afgelopen periode op de hoogte gehouden via onze 
recessierapportages, middels de brief aan de raad van 24 februari 2012 (BD 
12.2960541), in het raadsvoorstel bij de rekening 2011 (BD 12.30486631) en 
bij de Voorjaarsbrief (BD 12.3113309). 

Motie 'Opiossing door krapte' (18 juli 2012) 
Naar aanleiding van de bespreking van onze brief 
'Woningmarktontwikkelingen en Monitor Jongerenhuisvesting' heeft u ons 
verzocht voor de begroting in beeld te brengen hoe initiatieven op de 
particuliere kamerverhuiumarkt kunnen worden gestimuleerd. 

Naast de projecten die in het kader van BOUW JONG I worden gerealiseerd 
faciliteren wij als gemeente corporaties en particuliere initiatiefnemers 
zoveel als mogelijk bij de planvorming en realisatie van projecten voor 
jongerenhuisvesting. Er vinden op regelmatige basis verkennende gesprekken 
plaats met particuliere initiatiefnemers, waarbij wij hen motiveren om binnen 
de uitgangspunten voor jongerenhuisvesting (kaders BOUWJONG!) met 
goede plannen te komen. 

Om een beeld te geven van de huidige particuliere initiatieven geven wij in de 
bijlage bij deze brief een overzicht van de projecten die in 2012 gerealiseerd 
zijn of op stapel staan. We blijven de ontwikkelingen op het gebied van 
jongerenhuisvesting uiteraard nauwlettend volgen en wij rapporteren u begin 
2013 bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Wonen 2013 over de 
laatste ontwikkelingen. 

Motie 'Opdracht' (26 September 2012) 
Met deze motie draagt u ons college op met een conceptbegroting 2013 te 
komen die beleidsarm is van karakter en geen tram bevat. Tevens draagt u 
ons college op alle fractievoorzitters te consulteren, voorafgaand aan het 
vaststellen van de begroting. 
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Ons college heeft uitvoering gegeven aan de motie. 

Motie 'Openbaarmaking' (26 September 2012) 
Met deze motie verzoekt u ons college het voorlopig coUegebesluit van 25 
September over de begroting 2013 en de onderliggende stukken openbaar te 
maken. 

Ons college heeft uitvoering gegeven aan de motie. 

Toezegging Tijdpad nieuw voorstel aanvulling egalisatiereserve WMO (7 
december 2011) 
Wij hebben toegezegd voor de begroting duidelijkheid te geven over de 
aanvulling van de egalisatiereserve. 

Wij geven uitvoering aan uw motie van 30 mei 2012. \ 

Toezegging Indicatoren doorstroming ringwegen (23 mei 2012) 
De huidige indicator voor de autobereikbaarheid luidt als volgt: op het 
hoofdwegennet van de stad (de ring) is de gemiddelde reistijd in de spits 
maximaal twee keer zo lang als buiten de spits. 
Uw raad heeft bij de rekening 2011 terecht geconstateerd dat deze indicator 
verfijning behoeft. 

Voor onze aanpak "Groningen Bereikbaar!" ontwikkelen we een 
gezamenlijke 'Bereikbaarheidsthermometer'. Deze nieuwe indicator vertaalt 
een aantal elementen naar de reistijd op bijvoorbeeld de ring of vanaf de ring 
naar de dynamo's. Wij geven het nieuwe college in overweging mee u nader 
te informeren. 

Toezegging Stand van zaken stichting Groninger Forum (30 mei 2012) 
N.a.v. het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak Groninger Fomm 
hebben wij uw raad toegezegd 3 keer per jaar (o.a. bij rekening en begroting) 
een stand van zaken te presenteren. 

Zoals afgesproken hebben wij onder het deelprogramma 6 'cultuur' een stand 
van zaken opgenomen in de conceptbegroting. 

Toezegging Totaaloverzicht kosten DaFinci wordt opgenomen in VGR 
2012-III 
Dit totaaloverzicht nemen wij op in VGR 2012-111 
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Toezegging Bij begroting 2013 nadere info over (opiossen van) tekort bij 
iederz 
In de begroting 2013 hebben wij nadere informatie opgenomen. 

We gaan ervan uit dat wij uw raad met deze brief voldoende hebben 
geinformeerd over de voortgang van de afhandeling van de moties. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.IV(Peter) Rehwdnkely^ 

.••••"" V ; - ^ , . V ' 
y" ...-̂ "'V -̂ ; 

A 
/ ' 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 

^ 7 
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1. Motie Naar een papierloze organisatie - BD 12.2997224 
2. Motie Voedselconsumptie-ROI2.349465 
3. Motie Investeren in risicomanagement - BD 11.2618757 
4. Motie Vervanging AWBZ en Wmo-middelen - OS 12.3024792 
5. Motie Vervanging AWBZ en Wmo-middelen - OS 12.3135405 
6. Motie Vervanging AWBZ en Wmo-middelen - OS 12.3252411 
7. Motie Meatfree Monday (zie bijlage 2) 
8. Motie Wijziging openingstijden Dienst Informatie en Administratie 

DI 12.3139817 
9. Motie ouderen verleiden tot geschikte woning - RO 12.3102936 
10. Motie Onderhoud Kmithuis en Stadsschouwburg - OS 12.3123274 
11. Motie Nationale Sportweek ©Groningen - OS 12.3127481 
12. Motie Operationele en financiele haalbaarheid projecten - BD 

12.3266971 
13. Motie Acquisitie-inspanningen - RO 12.3269508 
14. Toezegging woningmarktcijfers (zie bijlage 9) 
15. Motie Geen cultuurwoestijn in het Noorden - BD 12.3180406 
16. Motie Geen cultuurwoestijn in het Noorden - BD 12.3180396 
17. Motie Mensenhandel - BD 12.3170175 
18. Motie 'Onderwijshuisvesting van woorden naar daden' - BD 

12.3170175 (zie bijlage 17) 
19. Motie Fietsobstakels - BD 12.3170175 (zie bijlage 17) 
20. Motie Samenwerken SoZaWe & iederz - SZ 3141558 
21. Motie Proefdiervrije schoonmaakmiddelen - BD 12.3170175 (zie 

bijlage 17) 
22. Motie Gesprek met provincie- R012.3151794 
23. Motie Een crisisbegrotingsproces - BD 12.2960541 
24. Motie Een crisisbegrotingsproces - BD 12.30486631 
25. Motie Een crisisbegrotingsproces - BD 12.3113309 
26. Motie Opiossing door krapte 


