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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Op 15 december 2015 is door de leden mevr. Klein Schaarsberg (Student en 
Stad) en mevr. Van Doesen (D'66) een initiatiefvoorstel 'Shelter City: 
Groningen' ingediend. 
In dit initiatiefvoorstel wordt aan ons college gevraagd om een een-jarige 
pilot te starten voor de tijdelijke opvang van minimaal twee 
mensenrechtenverdedigers. 
Uw raad heeft ons gevraagd dit initiatiefvoorstel van preadvies te voorzien. 

Shelter City is een reeds bestaand initiatief dat wordt uitgevoerd in Den Haag, 
Nijmegen, Maastricht en Middelbrug. De stad Amsterdam neemt het initiatief 
in overweging. We hebben uiteraard gekeken naar de manier waarop dit 
initiatief in die steden wordt opgepakt. Daarnaast hebben we gekeken naar de 
specifiek Groningse situatie. Hierover hebben we onder andere overleg 
gevoerd met onze partners in het Akkoord van Groningen. 

Daarbij hebben wij de volgende zaken opgemerkt: 
1) Tijdelijke opvang van mensenrechtenverdedigers is geen reguliere 

taak van een gemeente. We hebben er geen ervaring mee, onze 
organisatie is er niet op ingericht. Hoewel uw raad meer dan eens een 
standpunt ter verdediging van mensenrechten heeft ingenomen, is er 
geen duidelijk beleidskader waaronder dit initiatief zou kunnen vallen. 

2) Het initiatiefvoorstel stelt nadrukkelijk dat een goede samenwerking 
met maatschappelijke partijen noodzakelijk is in dit project. 
Samenwerking juichen wij toe, zoals ook in ons collegeprogramma 
verwoord is. 
Ook in de andere Shelter Cities blijkt de samenwerking met andere 
partijen zeer nauw; in Den Haag en Nijmegen is de uitvoering 
grotendeels buiten de gemeente gedaan. Wij zouden de rol van 
subsidieverstrekker een logische rol vinden. 
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We zouden het ook logisch vinden om rollen als initiator, coordinator 
of regisseur buiten de gemeentelijke organisatie te beleggen, omdat 
het hier geen kerntaak of -competentie van de gemeente betreft. Als 
subsidieverlener verdient het bovendien voorkeur om niet tevens als 
opdrachtgever te fungeren, om rolvermenging te voorkomen. 

3) Uit het initiatiefvoorstel blijkt duidelijk dat er draagvlak is. Het is nog 
niet duidelijk welke rollen de ondersteuners van dit initiatief willen 
nemen. 

4) Voor dit initiatief zou €40.000 moeten worden gereserveerd. Met de 
ervaring van de andere steden lijkt dit een reele inschatting. Er is 
echter geen ruimte voor gereserveerd in de begroting. 
We kunnen ons voorstellen dat dekking gezocht zou kunnen worden 
in het Programma Intensivering Onderwijs, deelprogramma Leren. In 
dat geval zou in het project wel een duidelijke en nadrukkelijke 
educatieve insteek moeten worden gekozen, waarbij onze scholieren 
en studenten leren over de waarde van mensenrechten en de 
verdediging daarvan. 

Dit overwegend, geven wij u het volgende advies mee bij uw beraadslaging 
over het initiatiefvoorstel Shelter City Groningen: 

Als uw raad in meerderheid positief oordeelt over het initiatiefvoorstel 
Shelter City Groningen, adviseren wij u het initiatiefvoorstel te amenderen 
naar een opdracht aan ons college om: 

in overleg te treden met belangstellende organisaties om de uitvoer 
van een pilot Shelter City Groningen op zich te nemen 
daarbij voor de gemeente de rol te beperken tot die van 
subsidieverstrekker, 
te zoeken naar dekking voor een eenmalige subsidie van maximaal 
€40.000 om deze pilot mede te bekostigen 
In deze subsidieverlening een duidelijk verband te leggen met 
educatieve activiteiten over het belang van mensenrechten. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


