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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verleden diverse moties aangenomen bij het 
behandelen van de rekening of begrotingen. In deze brief geven wij 
aan hoe wdj die moties afhandelen. In de (digitale) visietrommel 
hebben wij een papieren en digitale versie van alle in deze brief 
genoemde relevante stukken gedeponeerd. Dit in verband met uw 
motie over een papierloze organisatie. 

BEGROTING 2009 

Motie Klimaattop 
De motie verzoekt ons binnen 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 overleg met de indieners van deze motie is afgesproken dat wij 
een klimaattop organiseren voor burgers, bedrijven en overheden om 
gezamenlijk te bepalen waar we staan en waar we naar toe willen. 
We willen dit congres medio 2013 organiseren. 

Motie Windmolens 
Deze motie behelst een verzoek om de mogelijkheden te 
onderzoeken hoge windmolens binnen de grenzen van de gemeente 
Groningen te plaatsen. 
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In het aanvalsprogramma "Groningen geeft Energie" hebben we 
opgenomen dat we gaan onderzoeken hoe grote windmolens kunnen 
worden ingepast. Drie onderzoeksrichtingen worden nu uitgewerkt, 
welke met de provincie afgestemd moeten worden. Het provinciaal 
beleid staat echter tot op heden geen ontwikkeling van grote 
windmolens in de gemeente Groningen toe. De onderzoeksrichtingen 
zijn: plaatsing windmolens naast energievragers (bijvoorbeeld een 
fabriek), windmolens in het landschap (bijvoorbeeld Westpoort of 
Meerstad-Noord) of windmolens als stedenbouwkundig element 
(bijvoorbeeldplaatsen naast een kanaal). We verwachten eind 2012 
een beeld te hebben van de vervolgstappen. 

VOORJAARSBRIEF/BEGROTING 2010 

Motie Gemeente in Control 
Met deze motie verzoekt u ons de mate van 'in control' zijn jaarlijks 
expliciet te onderbouwen met een controlverklaring. 

De 'in control' verklaring behorend bij de gemeenterekening 2011 is 
u op 15 mei jongstleden - nummer BD12.3094510- toegezonden. 

Motie Convenant Alcoholvrije scholen 
Met deze motie vraagt uw raad ons bij het project' Alcoholbewuste 
school' het initiatief te nemen een convenant op te stellen tussen 
gemeenten en schoolbesturen om het onderwijs alcoholvrij te maken. 

De gemeente Groningen heeft zich in februari 2012 aangesloten bij 
het provinciale convenant Alcohol & Jongeren, dat de 
ondertekenaars (gemeenten, Politie, OMen GGD) een 
gemeenschappelijk beleidskader biedt. 
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma 'Samen Gezond in 
Stad' zal een Plan Alcohol & Jongeren 2012-2016 worden opgesteld 
met als andere relevante beleidskaders, het Integraal Jeugdbeleid en 
het Veiligheidsbeleid. Bij het opstellen van het uitvoeringsdeel van 
het plan zal het onderwijs worden betrokken. Uw voorstel voor een 
convenant 'alcoholvrije school' is de inzet van het gesprek. Het plan 
zal in december 2012 aan uw raad worden voorgelegd. 

Motie Onderwijsstad 
Met deze motie vraagt uw raad ons de inrichting van de 
Vensterscholen te evalueren, een discussie voor te bereiden over de 
nieuwe regierol Gemeente Groningen in relatie tot de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en vervolgens een plan 
van aanpak te maken om Groningen tot de onderwijsstad van 
Nederland te maken. 



De evaluatie Vensterscholen - stuk nummer 0S12.3013461- die u 9 
meijl. in de raadscommissie O&W heeft besproken, is een deel van 
de invulling van deze motie. 

In aansluiting op de vaststelling van het integraal jeugdbeleid 2011-
2014 is met de schoolbesturen voor basis-, speciaal-, voortgezet - en 
middelbaar beroepsonderwijs overleg gevoerd over een Lokale 
Educatieve Agenda. Daar zijn thema's vastgesteld die op dit moment 
in werkgroepen met het onderwijs worden uitgewerkt. 

Voor de verdere uitvoering van de motie heeft op woensdagavond 21 
maartjl. een bijzondere raadscommissie Onderwijs plaatsgevonden. 
Het thema van de bijeenkomst was Groningen Onderwijsstad. Voor 
de zomer zal een gesprek plaatsvinden met vertegenwoordigers van 
het onderwijs (de leden van het Breed Besturenoverleg) en een deel 
van uw raad. Daarna zal een plan van aanpak worden opgesteld om 
te komen tot Groningen Onderwijsstad van Nederland. 

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 
altematief bezuinigingsvoorstel te maken voor de gemeentelijke 
ombudsman. 

Bij de tweede voortgangsrapportage bezuinigingen, die u half juni 
2012 zult ontvangen zullen wij uw raad een altematief 
bezuinigingsvoorstel doen. 

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 inmiddels het voorstel 'Digitale Werkplekken' -stuk 
nummer BD 12.2997224- ontvangen. Dit voorstel beschrijft een van 
de randvoorwaarden om tijd- en plaatsonajhankelijk digitaal te 
kunnen werken. Wij nemen het brede perspectief van 'digitalisering' 
mee in onze aangepaste ICT visie, die in oktober 2012 aan uw raad 
wordt voorgelegd. 

Motie Randvoorwaarden afschaffen schoolzwemmen 
U vraagt ons de bezuiniging op het schoolzwemmen pas 
daadwerkeiijk te realiseren, wanneer er een sluitende 
vangnetregeling is en wanneer duidelijk is op welke manier de 
vrijvallende uren kunnen worden ingevuld. Verder wilt u dat wij de 
vangnetregeling zodanig vormgeven dat voor ouders van kinderen 
die nog niet kunnen zwemmen, financiele belemmeringen om aan de 
regeling deel te nemen zoveel mogelijk worden beperkt of 
weggenomen. U vraagt ons deze randvoorwaarden te verwerken in 
een plan van aanpak en dat begin 2011 aan uw raad te presenteren. 



U heeft van ons inmiddels de nota 'Afschaffen schoolzwemmen' -stuk 
nummer OS 12.2991470- ontvangen. In deze nota zijn de 
randvoorwaarden van de motie nader uitgewerkt in nauw overleg 
met bestuurders van de scholen. Er is advies over de nota gevraagd 
aan de Adviescommissie voor de Sport. De uitgangspunten daarbij 
zijn dat a) alle kinderen in staat moeten worden gesteld te leren 
zwemmen en b) dat we de jeugd willen blijven stimuleren om te 
zwemmen. 

Laaggeletterdheid 
U verzoekt ons uw raad op de hoogte te houden van het aanvalsplan 
laaggeletterdheid en u tijdig te informeren wanneer budget ontbreekt 
om activiteiten uit het plan uit te voeren. 

We hebben toegezegd uw raad in de gemeenterekening te informeren 
wanneer er budget ontbreekt. Dat is nu niet het geval. Daarom 
maakt de rekening er geen melding van. 

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

Door de opheffing van de stichting is de situatie veranderd. Onze 
wens is om dejuniorprijs op een of andere manier voort te zetten. 
Hierover wordt overleg met Wubbo Ockels gevoerd. Over de 
uitkomst daarvan zullen wij uw raad in het najaar 2012 informeren. 

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 
opiossingen voor de met deze druk gepaarde kosten. 

Uw raad is op 9 februari 2012 hierover schriftelijk gemformeerd 
(0S12.2880791). De verdere uitwerking presenteren we in november 
2012 in de visienota 'Kaders voor een sportieve inrichting'. 

Sportief inrichten openbare ruimte 
Uw raad vraagt ons te onderzoeken of bijvoorbeeld in het 
Noorderplantsoen, het Stadspark, de Zemike Campus en de 
Hoomsemeer hardloopfaciliteiten kunnen worden ingericht. U wilt 
dat wij u in het voorjaar 2011 een voorstel doen toekomen voor het 
aanleggen van deze faciliteiten. 

Wij zullen dit meenemen in het plan 'Kaders voor Sportieve 
inrichting'. Dit plan zal u in november 2012 worden aangeboden. 



Groninger Forum en het Nationaal Historisch Museum 
U verzoekt ons te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen 
te werken met, dan wel een piek te bieden aan het Nationaal 
Historisch Museum (NHM) in het Groninger Fomm. 

Het Nationaal Historisch Museum is per Ijanuari 2012 opgeheven, 
na het besluit van het Rijk om de subsidie te beeindigen. Daarmee is 
deze motie niet meer te realiseren. 
Wel merken wij het volgende op. In het Programma van Eisen van 
het Groninger Forum - stuk nummer OS 12.3040009- hebben wij 
meerdere verplichtingen opgenomen om initiatief te nemen tot 
samenwerking met zowel culturele als niet culturele 
instellingen/organisaties. Waaronder op (inter)nationaal niveau met 
vergelijkbare instituten als het Forum. Voorbeelden zijn het Museum 
aan de Stroom (MAS, Antwerpen), het Humboldt Forum (Berlijn) en 
ARS Electronica (Linz). 

REKENING 2010 

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. 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 kademota 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 F&Vvan 6 maart 2012 aangegeven zich te beraden 
ofde motie voldoende hiermee is uitgewerkt. 

Motie scherper op nieuw beleidsgeld 
Met deze motie verzoekt u ons meer prioriteit te geven aan de 
benutting van de middelen voor nieuw beleid voor de bestemde 
doelen. Daamaast vraagt u ons aandacht te besteden aan de 
onderbouwing van verzoeken tot doorschuiven van middelen. 

Bij het opstellen van de begroting van 2012 hebben we een reele 
inschatting gemaakt van de termijn waarbinnen de activiteiten 
worden uitgevoerd. We verwachten dat we de beschikbaar gestelde 
middelen voor 2012 nodig hebben. Naast het handhaven van de 
bestaande afspraken over de inzet van extra beleidsmiddelen zullen 
we in de derde voortgangsrapportage ingaan op de (verwachte) 
besteding van de middelen. Bij het opmaken van de rekening 
beoordelen we ofde nog beschikbare middelen nog nodig 
zijn. Bestemmingsvoorsteiien bij de rekening voorzien we van een 
onderbouwing. 



Motie concemsturing 
Uw raad vraagt erom voor de begroting 2012 aan te geven hoe 
concemsturing- en control vanaf 1 januari 2012 versterkt kan 
worden. 

Deze motie hebben wij betrokken bij het plan van aanpak 
'Versterken control'. Dit plan van aanpak is in de commissie 
Financien en Veiligheid gepresenteerd en zal in juni 2012 besproken 
worden in het Audit Committee. 

VOORJAARSDEBAT EN BEGROTING 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. 

Wij hebben in een gezamenlijke bijeenkomst van de raadscommissies 
O&W en W&Imet u de integrale koers voor de drie 
decentraliseringsregelingen (de AWBZ-begeleiding, de jeugdzorg en 
de Wet Werken naar Vermogen) besproken. Daarnaast hebben wij in 
de commissie van 9 meijl. met u de beleidskaders van de A WBZ-
stuk nummer 0S12.3024792- begeleiding 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. Over hoe het er 
daarna uit gaat zien is nog onduidelijkheid. Wij stellen voor om u 
hierover in de zomer per brief nader te informeren. 

Motie Extra impulsen voor de Vensterschool 
U vraagt ons bij het opstellen van de begroting 2012 ook in 
financiele zin rekening te houden met de op handen zijnde evaluatie 
van de Vensterscholen en de nieuwe impulsen die hier op kunnen 
volgen. 

Op 9 meijl. heeft u de nota 'Evaluatie en aanbevelingen 
Vensterscholen' - stuk nummer 0S12.3013461- besproken. In de 
komende maanden willen we met betrokken partners de 
aanbevelingen uitwerken en in het voorjaar 2013 vastleggen in een 
nieuw akkoord over de Groningse vensterscholen. De uitvoering kan 
dan van start gaan in het schooljaar 2013/2014. Dan zal ook 
duidelijk worden wat de financiele gevolgen zullen zijn. We zullen u 
hier dan nader over informeren. 



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 ondersteunen bij de aanvraag hiervan. 

We zijn een beweegplan aan het maken dat betrekking heeft op het 
bewegingsonderwijs, de tussenschoolse opvang en de naschoolse 
opvang. In dit plan zullen we ook de kinderopvangorganisaties 
meenemen. Dit bieden wij uw eind 2012 aan. 

Motie Strooibeleid 
U verzoekt ons voor de begroting 2012 een zodanig strooibeleid te 
hebben ontwikkeld, dat cmciale voorzieningen voor jongeren, 
ouderen en andere kwetsbare groepen op een verantwoorde manier 
bereikbaar worden gehouden. 

Wij hebben uw raad een brief over strooibeleid (nummer 
MD. 112696561) gestuurd ter afhandeling van deze motie. De brief 
treft u als bijlage aan. 

Motie Gezinnen 
U vraagt ons voor de begroting 2012 aan te geven wat beleidsmatig 
en qua kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad, meer dan nu 
al het geval is, gedaan kan worden om meer gezinnen aan de stad te 
binden. 

In de structuurvisie Wonen (RO09.2095464, 16 december 2009) 
hebben we gezinnen benoemd als een van de belangrijkste 
doelgroepen om op in te zetten. We sturen uw raad voor de 
raadsbehandeling in juli 2012 een brief 'woningmarktontwikkelingen 
en monitor Jongerenhuisvesting'. Hierin wordt de motie Gezinnen 
beantwoord. Het meerjarenprogramma Wonen 2013 bieden wij u 
aan voor behandeling van januari 2013. 

Motie Meatfree Monday 
U verzoekt ons een Groningse Meatfi-ee Monday campagne te starten 
en een voorstel voor deze campagne voor te leggen aan uw raad. 

Zoals wij u al hebben gemeld in onze brief van 26 april 2012 (nr. 
R012.3055693) overleggen wij hierover met onze cateraar. 
Daarnaast wordt in de gemeentelijke voedselvisie duidelijk op welke 
manier de betekenis en waarde van een vleesloze dag kan worden 
gecommuniceerd naar de bewoners van de stad. Wij verwachten dat 
de gemeentelijke werkgroep Stadsvoedsel dit najaar met een voorstel 
komt. 



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

Wij zullen de beantwoording van de motie meenemen in onze 
gemeentelijke voedselvisie. 

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 uitgangspimten van de notitie Gijsbertsen 
meenemen en dat wij u in het najaar van 2011 een voorstel doen. 

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

Motie Commercieel groen 
U vraagt ons te kijken naar de mogelijkheid om tuincentra en 
hoveniers in het oog springende locaties aan te bieden (bijv. 
rotondes) om te beplanten en te onderhouden in mil voor 
reclamemogelijkheden. 

Wij hebben naar de mogelijkheden gekeken en u over onze 
bevindingen op 22 maartjl. een brief (ROl 1.2835652) gezonden. 

BEGROTING 2012 

Motie decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar 
Vermogen 
Uw raad verzoekt de rekenkamer een ex-ante onderzoek te doen naar 
de voorwaarden voor effectief beleid dat de raad als gevolg van deze 
decentralisaties moet ontwikkelen. 

Het verzoek staat op de agenda van de rekenkamercommissie. De 
commissie beraadt zich hierop. 

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 onderzoeken de haalbaarheid om over te stappen op led
verlichting. Wij zullen in juli 2012 met een rapportage komen. 

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 leveren voor de raadsbehandeling in juli 2012 een collegebrief 
'woningmarktontwikkelingen en monitor Jongerenhuisvesting' 
Hierin wordt deze motie beantwoord. Er wordt onderzocht welke 
instrumenten ingezet kunnen worden. Het meerjarenprogramma 
Wonen 2013 bieden wij u aan voor behandeling van januari 2013. 

Motie 'geef sportieve inrichting meer ruimte' 
Met deze motie vraagt u ons binnen de plannen voor de mimtelijke 
ordening een prominentere piek te geven aan de kaders voor een 
sportieve inrichting. Ook vraagt u ons in de op te stellen nota 
'Kaders voor een sportieve inrichting' aandacht te besteden aan de 
wisselwerking tussen sport en mimtelijke ordening en de kansen die 
dat biedt. 

In het in 2012 op te stellen plan 'Kaders voor een sportieve 
inrichting' beschrijven we de uitgangspunten hoe we de openbare 
ruimte sportiever kunnen maken en de sportieve ruimte 
(sportaccommodaties) meer openbaar. Bij het opstellen van het plan 
zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de wisselwerking 
tussen sport en de ruimtelijke ordening. U ontvangt dit plan in 
november 2012. 

Motie bereikbaarheidsplan 
Met deze motie vraagt u ons voor april 2012 een plan van aanpak 
voor te leggen aan uw raad voor een bereikbare stad. 

Dit plan van aanpak ontvangt heeft u op 15 mei 2012 -nummer 
RO12.3067797-ontvangen. 

Motie Extra impulsen voor Groen Gas uit afval 
U vraagt ons een plan op te stellen, in samenwerking met Energy 
Valley om zoveel mogelijk GFT-afval en andere organische 
afvalstromen aan te bieden aan Attero en de Suiker Unie om hiemit 
groen gas te winnen en dit vervolgens aan te bieden aan de 
gebmikers in de gemeente Groningen. U wilt dat wij daarbij 
aangeven welke kostenbesparing dit oplevert (in energierekening of 
afvalstoffenheffing) en u vraagt ons te onderzoeken in hoeverre een 
lokaal duurzaam energiebedrijf partner kan zijn. U wilt dat wij dit 
plan voor 1 mei 2012 aan uw raad presenteren. 



Wij hebben u 23 meijl. een brief gestuurd met de rapportage 
'Onderzoek naar mogelijkheden van benutting van biomassa in de 
gemeente Groningen '(R012.3070757). 

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

Wij zijn in gesprek met de landelijke organisatie van de Nationale 
Sportweek om uit te zoeken of en wanneer het haalbaar is de opening 
dan wel sluiting van de Nationale Sportweek in Groningen te 
organiseren. Uw raad ontvangt hierover in juni een brief. 

Motie Gemeente Alert 
U vraagt ons een onderzoek in te stellen naar een vorm van 'alerting' 
via de mail of via 'social media' van specifieke Stadjers voor wie 
bepaalde informatie het meest relevant is. U wilt dat wij hierover 
overleg voeren met de wijkbesturen. Tot slot wilt u dat wij nagaan 
hoe de slinkende groep niet-intemetgebmikers toch informatie kan 
ontvangen, bijvoorbeeld door het inschakelen van (wijk) 
vrijwilligers. 

Ons college zal het onderzoek op de gevraagde punten (mail, social 
media) uitvoeren en overleg plegen met de wijkorganisaties vooral 
daar waar het de mogelijkheid betrefl hun wijkwebsites bij de 
verspreiding van gemeenteberichten te betrekken. 

Wij informeren u hierover gelijktijdig in een afzonderlijke brief, 
nummer DI 12.3114354. 

Motie Jongeren en Alcohol 
U vraagt ons een vervolg te schrijven op de nota 'Aanpak overmatig 
alcoholgebmik jongeren'. Daamaast wilt u dat wij een actieve lobby 
richting de rijksoverheid voeren voor de komst van een polikliniek 
voor jeugd en alcohol (alcoholpoli) naar Groningen. 

De maatregelen uit het plan 'Aanpak overmatig alcoholgebruik 
jongeren'zijn grotendeels opgenomen in ons reguliere beleid. Als 
onderdeel van het uitvoeringsprogramma Samen Gezond in Stad zal 
een Plan Alcohol&Jongeren 2012-2016 worden opgesteld met als 
andere relevante beleidskaders het Integraal Jeugdbeleid en het 
Veiligheidsbeleid. In dit plan worden tevens verbindingen gelegd met 
relevante partners zoals: het onderwijs, de horeca en 
sportinstellingen. Dit plan bieden wij u in december aan. 

Wij hebben u in maartjl. -stuk nummer HV12.2958731- een eerste 
voortgangsbrief gezonden ten aanzien van uw vraag om de komst 
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van een alcoholpoli naar Groningen mogelijk te maken. Inmiddels is 
in samenwerking met de GGD, Verslavingszorg Noord Nederland en 
Jeugdzorg een voorstel ontwikkeld. Dit voorstel wordt besproken 
met de beide stad-Groninger ziekenhuizen. Naar verwachting kunnen 
wij u nog voor het zomerreces informeren over de uitkomsten van het 
overleg. 

Motie meer groen in de Nieuwe Ebbingestraat 
U vraagt ons in overleg met betrokken ondememers en betrokkenen 
een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor toevoegen van 
groen aan de Nieuwe Ebbingestraat en uw raad hierover te 
rapporteren in mei 2012. 

Wij zullen u in juni 2012 per brief over de voortgang informeren. 

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 zullen u in juni 2012 middels een brief hierover informeren. 

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. 

Wij verkennen momenteel de behoefte aan en eventuele haalbaarheid 
van een gezamenlijk traineeshipprogramma met de partners 
binnen het Akkoord van Groningen. Uit de inventarisatie tot zover 
blijkt dat de er vooral vraag is naar jong talent op specifieke 
functies, bijvoorbeeld hoogwaardig financiele functies. Traineeships 
moeten dan ook een duidelijke meerwaarde hebben voor de 
instellingen, ook gezien de beperkte middelen. Daarnaast hebben 
niet alle instellingen de kennis en ervaring in huis om een 
traineeship op te zetten. Wij zullen u voor de begroting 2013 
informeren over de voortgang. 

Motie onderhoud Kruithuis en Stadsschouwburg 
Uw raad verzoekt ons te onderzoeken wat de precieze kosten zijn en 
de uiterlljke uitvoeringstermijn van het benodigde onderhoud van het 
Kmithuis en de Stadsschouwburg. U wilt dat wij u deze bevindingen 
presenteren voor de vaststelling van de Kademota Cultuur. 
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Wij zullen een separaat voorstel aan uw raad voorleggen over de 
positie van het Kruithuis in het kader van de nieuwe Cultuurnota. 
Daarnaast zullen wij u gelijktijdig met de behandeling van de 
Cultuurnota eind juni 2012, separaat informeren over het thema 
(onderhoud) casco van de Stadsschouwburg. 

Motie Warme stad 
Met deze motie vraagt u ons onderzoek te laten uitvoeren naar de 
mogelijkheden voor de opvang van warmte, geproduceerd door 
andere bedrijven in de stad dan alleen het UMCG en de 
Suikerfabriek en dit zo spoedig mogelijk temg te koppelen naar uw 
raad. 

In het Masterplan Groningen Energieneutraal is 'warmte' een van 
de vijfsporen. Het in de motie gevraagde onderzoek vindt plaats in 
de vorm van een brede orientatie op warmte. In dat kader wordt ook 
een inventarisatie uitgevoerd om een completer beeld te krijgen van 
beschikbare restwarmte en de kwaliteit van die warmte. Op 16 mei 
jl. is de warmtevisie samen met de visie Stad Verdiept gepresenteerd 
aan uw raad. De warmtevisie is u 23 mei aangeboden 
(ROl 2.3050208). 

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 jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek 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. Voor 
2012 gaan we de gebruikers van alle sporthallen bevragen. Eind 
2012 komen we met de eerste resultaten van de onderzoeken. 

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. 

In 2012 stellen wij het plan 'Kaders voor een sportieve inrichting' 
op waarin we de uitgangspunten beschrijven hoe we de openbare 
ruimte sportiever kunnen maken en de sportieve ruimte 
(sportaccommodaties) meer openbaar. 
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Hierin zullen we een overzicht opnemen van alle openbare ruimte 
die voor sport en spel gebruikt kan worden. In het plan zullen we 
tevens aangeven of we, aan de hand van de jaarplanning, een lijst 
kunnen publiceren waarin staat aangegeven op welke paden en 
wegen in een bepaalde periode onderhoud wordt gepleegd. U 
ontvangt dit plan in november 2012. 

Motie minder Glossy's 
Deze motie behelst een verzoek om met ingang van 1 januari 2012 
bewuster om te gaan met en minder glossy's uitgeven van 
beleidsnota's. 

Ons college deelt vanuit het oogpunt van duurzaamheid en 
kostenbesparing uw mening. Sobere vormgeving en duurzaam 
materiaalgebruik bij in- en externe gemeentelijke uitingen zijn voor 
onze organisatie uitgangspunten. Met de nieuwe huisstijl hebben 
wij reeds stappen gezet naar een meer uniforme, herkenbare 
vormgeving en soberder materiaalgebruik. Met de ontwikkeling van 
het Shared Service Center (PIJOFACH) wordt de uitgave van 
gemeentelijke publicaties meer centraal aangestuurd, waardoor wij 
nog meer effect verwachten. 

Motie behoud sociale stad 
U vraagt ons bij de uitwerking van de extra taken en 
decentralisatieopgaven aan te geven hoe in de toekomst het sociaal 
vangnet georganiseerd kan worden. Ook vraagt u ons een overzicht 
te verstrekken van risico's en tekorten als gevolg van de 
decentralisaties en de economische crisis en u vraagt ons aan te 
geven hoe die risico's en tekorten kimnen worden opgevangen. Tot 
slot behelst de motie het verzoek voor het voorjaarsdebat 2012 een 
notitie voor te leggen om te bespreken welke inspanningen nodig 
zijn voor het behoud van een sociale stad. 

U ontvangt van ons gelijktijdig een brief- nummer OS 12.3091556 
- waarin we ingaan op deze motie. In deze brief geven we een beeld 
van wat we al doen in het kader van de Sociale Stad, zoals het 
integraal jeugdbeleid, armoedebeleid, beleid voor dak- en 
thuislozen, verslaafden en probleemgezinnen. Verder schetsen we 
wat er aan beleidswijzigingen en financiele risico's op ons afkomt. 

Motie voortzetting Actieplan Jeugdwerkloosheid 
Uw raad vraagt ons college het Actieplan Jeugdwerkloosheid, al dan 
niet in hemieuwde vorm, voor de gemeente Groningen voort te 
zetten. 

We hebben dit besproken met onze samenwerkingspartners in het 
regionaie actieplan. Alle partners zijn van mening dat het actieplan 
een vervolg moet krijgen. Op 24 mei 2012 hebben we besloten het 
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Actieplan jeugdwerkloosheid af en gaan we door met een 
actiegerichte samenwerking op de Groninger arbeidsmarkt. De titel 
blijfl Werk in Zicht 
Het vervolg op het Actieplan betekent blijvende regionaie 
samenwerking tussen gemeenten, Provinciale overheid, UWV, 
onderwijsinstellingen, zorginstellingen en niet in de laatste plaats 
werkgevers. De actie- en resultaatgerichte samenwerking zal worden 
gefinancierd uit ESF middelen en projectsubsidies van derden. In het 
eerste deel van 2012 zijn we vooruitlopend op dit besluit in de 
gemeente Groningen doorgegaan met een aantal succesvolle 
projecten zoals Herfstoffensief Startership, Doorkoken en GOA 
Publiek. 
We gaan er van uit dat de motie hiermee is afgedaan. 

OVERIG 

Motie een crisisbestendig begrotingsproces 
Met deze motie verzoekt uw raad ons om een voorstel uit te werken 
met als doel de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de 
(meerjaren)begroting op niveau te houden in tijd van crisis en 
rijksbezuinigingen en dit voorstel in mei te agenderen zodat de 
uitkomsten kunnen worden gebraikt 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. 

We zijn het met u eens dat het in tijden van economische crisis van 
belang is om de vinger steviger aan depols te houden. We zullen u 
de komende periode regelmatig informeren over de effecten van de 
economische crisis en Rijksbezuinigingen op de meerjarenbegroting. 
Waar mogelijk willen we dit integreren in de reguliere documenten 
uit de begrotingscyclus. Begin juni informeren we u in de 
Voorjaarsbrief over het financiele meerjarenbeeld en de voortgang 
van ons beleid. Tegelijkertijd ontvangt u een brief over de eerste 
voortgangsrapportage in 2012. De uitkomsten van het 
voorjaarsdebat verwerken we in de begroting 2013. 

Motie Gesprek provincie Meerstad 
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; 

• Constracties om het risico m.b.t. de herfinanciering over 10 
jaar te beperken; 
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• Altematieve dekking voor de aankoop- en financieringslasten 
m.b.t. de realisatie van voorzieningen wanneer deze 
onverhoopt niet meer kunnen worden gedekt uit de reserve 
die de gemeente Slochteren hiervoor aanhoudt. 

De gemeente en de directie van GEM Meerstad zijn in gesprek met 
de provincie aangaande de in de motie benoemde punten. De 
resultaten van de besprekingen worden bij de behandeling van de 
Voorjaarsbrief teruggekoppeld. 

TOEZEGGINGEN BEGROTING 2012 

1. Het college is bereid op korte termijn met de commissie 
Financien en Veiligheid te spreken over de signalen uit de raad 
m.b.t. mensenhandel. 

We organiseren een expertmeeting hierover voor uw raad 
waarin deskundigen toelichting geven op mensenhandel en de 
aanpak. Daarnaast zijn wij bezig met de zorgcoordinatie en 
bieden u in juni een notitie hierover aan. 

2. Bij de begroting 2013 geeft college aan welke activiteiten ook 
na 2014 gefinancierd dienen te worden en welke effecten dat 
heeft op het meerjarenbeeld. 

U vindt dit overzicht in een bijlage bij deze brief. 

3. Het voorstel voor de bezuiniging op de zelforganisaties wordt 
voor 2012 ingetrokken. 

Het voorstel is ingetrokken en wij zullen na overleg met de 
zelforganisaties medio 2012 met een voorstel komen voor het 
realiseren van de bezuiniging per 2013. Een opiossing voor het 
incidentele tekort in 2012 bieden wij u in juli 2012 aan. 

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. Maarten) Ruys 
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Bijiagen 

1. Motie Control - BD 12.3094510 
2. Motie Onderwijsstad - OS 12.3013461 
3. MotieNaar een papierloze organisatie-BD 12.2997224 
4. Motie Randvoorwaarden afschaffen schoolzwemmen - OS 12.2991470 
5. Motie Druk op sportaccommodaties - OS 12.2880791 
6. Motie Groninger Fomm en het Nationaal Historisch Museum - OS 12.3040009 
7. Motie investeren in risicomanagement - BD 11.2618757 
8. Motie vervanging AWBZ met Wmo-middelen - OS 12.3024792 
9. Motie Extra implusen voor de Vensterschool - OS 12.3013461 
10. Motie Strooibeleid - MD 11.269561 
11. Motie Gezinnen - RO 09.2095464 
12. Motie Meatfi-ee Monday - RO 12.3055693 
13. Motie Strategische lange termijn agenda - GR 12.3030668 
14. Motie Commercieel groen - ROl 1.2835652 
15. Motie Bereikbaarheidsplan - RO 12.3067797 
16. Motie Extra impulsen voor Groen Gas uit afval - RO 12.3070757 
17. Motie Gemeente Alert - DI 12.3114354 
18. Motie Jongeren en Alcohol- HV12.2958731 
19. Motie Warme stad - RO 12.3050208 
20. Motie behoud sociale stad - OS 12.3091556 
21. Overzicht incidenteel gedekte, stmcturele activiteiten 


