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U heeft in het verieden diverse moties aangenomen, waaronder moties naar 
aanleiding van het behandelen van de rekening of begroting. In deze brief 
gaan wij in aanloop naar het Voorjaarsdebat in op de stand van zaken van 
afhandeling van deze moties. De moties aangenomen in het debat over de 
Rekening 2013 ontvangt u in een aparte brief. 

Eerst volgt een overzicht van openstaande moties aangenomen tijdens de 
verschillende momenten van de P&C cyclus (Rekening, Voorjaarsdebat, 
Begroting). Vervolgens behandelen we de stand van zaken rond de 
aangenomen en nog openstaande moties in de overige vergaderingen van uw 
raad (tot en met mei 2014). 

BEGROTING 2011 EN VOORJAARSDEBAT 2011 (november 2010 en 
juni 2011) 

Motie Besteding middelen voor het organiseren van nieuwe Wmo-
voorzieningen 
Uw raad verzoekt ons met voorstellen te komen voor de besteding van de 
Wmo-middelen die in plaats komen van de AWBZ-zorg. Daarnaast 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 het beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015 schreven wij hoe 
we de financiering en bekostiging willen vormgeven (kenmerk 
OS13.4113169). In het beleids-Zuitvoeringsplan geven we hier verder 
invulling aan. Deze notitie willen we in September met u bespreken. 
Uw raad ontving in januari een brief met de planning van deze en andere 
onderwerpen (kenmerk OS14.4118359). 
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VOORJAARSDEBAT 2012 Quni 2012) 

Motie Onderwijshuisvesting - Van woorden naar daden 
U heeft gevraagd voor de begroting 2013 te komen met een eerste opzet van 
het aangekondigde Masterplan als uitvoering van de kademota. U vraagt ons 
daarbij de mogelijkheid te verkennen om door een meer efficiente besteding 
van het huisvestingsbudget de uitvoering van de kademota dichterbij te 
brengen. Te denken valt aan samenwerking met schoolbesturen rond het 
opdrachtgeverschap, maar ook bundel ing van beheer en onderhoud van 
Vastgoed in de gemeenteiijke organisatie. 
11 oktober 2012 hebben we u gemformeerd over de voortgang uitvoering 
visiedocument 'op naar scholen van de toekomst' (kenmerk 0S12.3317167). 
In deze brief hebben we aangegeven dat het ministerie van OC&W de 
mogelijkheden onderzoekt om de verantwoordelijkheid voor het 
huitenonderhoud over te hevelen van de gemeente naar de schoolbesturen. 
De wetwijziging die hieraan ter grondslag ligt is inmiddels vastgesteld. 
De wetswijziging gaat uit van een zogenaamde koude overdracht van 
middelen zonder overgangsregeling met financiele consequenties voor de 
gemeente. Het overleg met de schoolbesturen in Groningen over deze 
wetswijziging en de consequenties ervan is gestart. Dat geldt ook voor de 
aanpassing van de Verordening onderwijshuisvesting. Voor zover nu kan 
worden overzien wordt circa €15, — per m2 BVO doorgedecentraliseerd 
rechtstreeks van het Rijk naar de schoolbesturen. 
Met ingang van 1 januari 2015 draagt de gemeente financieel geen 
verantwoordelijkheid meer voor het onderhoud van de gebouwen van het PO, 
SO en VO. Wel wordt op landelijk niveau nog overleg gevoerd tussen de VNG 
en de PO/VO-raden over de vormgeving van een zogenaamde 
renovatieregeling. Dit overleg is nog in een pril stadium. 

BEGROTING 2013 (november 2012) 

Motie Elektrische laadpalen 
Met deze motie verzoekt u om in samenwerking met expertisecentra 
elektrische laadpunten te installeren in gemeenteiijke parkeergarages en op 
P&R terreinen. Daamaast vraagt u om elektrische laadpalen in commerciele 
garages te stimuleren. 
Op 6 februari 2014 hebben wij uw raad schriftelijk gemformeerd 
(ROM. 41193) over de wijze waarop wij invulling geven aan uw motie. Wij 
beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Groningen kansen voor talent I I 
U vraagt ons binnen de gemeenteiijke organisatie enkele traineeships te 
ontwikkelen. 
April jl. heeft uw raad het raadsvoorstel "Stadstalent, traineeprogramma 
gemeente Groningen" aangenomen (kenmerk.BD 14.4178547). Inmiddels zijn 
de eerste trainees gestart in onze organisatie. 
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REKENING 2012 (mei 2013) 

Motie "Beterschap" 
U vraagt ons beterschap te tonen bij het houden van 
functioneringsgesprekken en deze met alle medewerkers te houden. En 
daarnaast meer in te zetten op preventie van ziekteverzuim, door hier 
aanvullend beleid op te ontwikkelen. 
Over het aantal gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken hebben 
wij gerapporteerd in de jaarrekening 2013. Daarbij hebben wij ook 
aangegeven welke maatregelen wij hebben genomen om in 2014 de norm, die 
u in uw motie heeft gesteld, te halen. 

Motie Openbaar subsidieregister 
In deze motie verzoekt u ons college om actuele subsidies te publiceren op de 
website van de gemeente Groningen en daarbij te vermelden op welk 
deelprogramma de subsidie betrekking heeft, wie de subsidieontvanger is, een 
omschrijving van de subsidieaanvraag en de hoogte van het verleende 
subsidiebedrag. U vraagt ons deze faciliteit zo snel mogelijk maar in ieder 
geval per 1 januari 2014 te realiseren en u daarover te informeren. U verzoekt 
ons de lijst met verstrekte subsidies bij de volgende jaarrekening aan uw raad 
te verstrekken, waarbij de totalen per deelprogramma terug te vinden zijn 
overeenkomstig met de jaarrekening. En de invoering te communiceren naar 
de inwoners. 
Op de gemeenteiijke website verschijnt sinds 1 januari 2014 periodiek de 
stand van zaken in de subsidieverstrekking. Gepubliceerd worden de 
subsidielasten, gespecificeerd per dossier en gerubriceerd per 
deelprogramma. De gegevens worden 2x per maand ververst. Wij zullen dit 
openbare subsidieregister verder uitbreiden en qua presentatie 
aantrekkelijker maken. Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

VOORJAARSDEBAT 2013 (juni 2013) 

Motie Eigendom grond onder clubgebouwen 
Met deze motie verzoekt uw raad ons college onderzoek te doen naar de 
eigendomsstatus van clubgebouwen op gemeentegrond. En naar aanleiding 
daarvan de financiele en juridische gevolgen voor de gemeente in kaart te 
brengen. Ook vraagt u te onderzoeken of de problemen van financiering, 
zoals in het geval van GHBS, ook voor andere sportclubs gelden als zij 
zouden willen (ver-)bouwen en/of uitbreiden. 
In juli ontvangt u een brief, waarbij we u informeren over een tussenstand 
van de accommodatienota waarbij de gebruikssituatie van clubgebouwen, in 
het bijzonder die van GHBS, aan de orde zal komen. 
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Motie Zelfbeheer groen in wijken 
U verzoekt ons college om in overleg met de wijken en de Stadjers na te gaan 
of het mogelijk is om een pilot te houden a la het zelfbeheer in Almere in een 
of meerdere wijken te starten. 
Het college ziet uw motie als een mooi initiatief waarmee we kansen creeren 
voor nieuwe vormen van samenwerking, participatie en co-creatie. Na de 
zomer van 2013 zijn alle wijkorganisaties in Groningen benaderd door 
middel van een brief. Tot 1 oktober 2013 was er voor de 
bewonersorganisaties de mogelijkheid te reageren op deze oproep. Mede aan 
de hand van de binnengekomen reacties moet blijken of een pilot mogelijk 
is. Als dit het geval is bepalen we in overleg met de bewonersorganisaties de 
kaders en de randvoorwaarden. Daarnaast organiseren we dit najaar een 
excursie naar Almere om daar ervaring en kennis op te doen over zelfbeheer 
aan de hand van het voorbeeldproject de Hoeckwierde. Voor deze excursie 
nodigen we initiatiefnemers (bewoners) van de pilots in de stad en raadsleden 
uit om mee te gaan. 
We verwachten uw raad in december 2014 hierover nader te kunnen 
informeren. 

Motie Fietsenrekken voor studentensocieteiten 
U verzoekt ons college in gesprek te gaan met de verschillende 
studentenverenigingen in de stad en te bekijken in welke gevallen 
fietsklemmen een opiossing kunnen bieden voor fietsenoverlast en ruimtelijk 
inpasbaar zijn. En uw raad over de uitkomsten terug te koppelen. 
Over deze motie hebben wij uw raad per brief van 30 januari jl. gemformeerd 
(kenmerk R013.4065474). Wij gaan binnen bestaande budgetten 

fietsenrekken bij de Poelebrug aanbrengen. Voor het aanbrengen van de 
fietsvakken in de Brugstraat (10 duizend euro) zal in 2014 gezocht worden 
naar passende dekking. Het aanbrengen van fietsrekken en fietsvakken wordt 
in goed overleg gedaan met de buurt. Over de evaluatie Groninger 
fietsenstandaard informeren wij uw raad via de Binnenstadsvisie. 

BEGROTING 2014 (november 2013) 

Motie Alternatief voor sporthopper 
U verzoekt ons in overleg met sportverenigingen, Huis voor de Sport en 
onderwijsinstellingen te bezien of door een combinatie van het gebruikmaken 
van een bestaand of nieuw webplatform, de inzet van 
combinatiefunctionarissen en de geplande activiteiten in het kader van het 
convenant "Bewegen voor kinderen - slim, fit en gezond" een volwaardig 
altematief voor de Sporthopper kan worden gerealiseerd. 
In juli ontvangt u een brief waarin we u informeren over een tussenstand van 
de accommodatienota. In die brief informeren wij u ook over de voortzetting 
van de Sporthopper. 
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Motie Bereken zelf uw WOZ-waarde 
U heeft ons gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken voor een pilot waarbij 
woningeigenaren zelf digitaal wijzigingen kunnen aanbrengen wanneer zaken 
zoals inhoud, ligging, bouwjaar en staat van onderhoud niet kloppen en 
vergelijkbare woningen kunnen kiezen. 
In oktober starten we met een pilot waarin we particuliere woningeigenaren 
in de Herewegwijk, Oranjebuurt en in Helpman de gelegenheid bieden om 
zelf hun WOZ-waarde te controleren en eventueel veranderingen aan te 
brengen in de woningkenmerken die daaraan ten grondslag liggen. De 
effectmeting naar het gebruik (hoeveel mensen maken gebruik van de 
mogelijkheid om de gegevens van hun woning te corrigeren) en tevredenheid 
(in welke mate wordt de aangepaste werkwijze gewaardeerd) voeren wij uit in 
het najaar van 2014. Of het aantal bezwaarprocedures omlaag is gegaan, 
kunnen we pas in het voorjaar van 2015 nagaan. Dan kan er ook een besluit 
genomen worden over een gemeentebrede invoering. Wij beschouwen uw 
motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Weten waar de kwaliteiten liggen 
U vraagt ons in het eerste kwartaal van 2014 met een plan van aanpak te 
komen om de gemeente en werkgevers de mogelijkheid te bieden het 
arbeidspotentieel van de stad op ieder moment van de dag digitaal op te 
kunnen vragen, waarbij de validiteit van de data geborgd is doordat de 
gemeente de curriculum vitae's van de klanten inzake werk en opieiding 
telkens actualiseert indien daartoe aanleiding is. 
In onze brief van januari jl. hebben we aangegeven dat we eerst goed willen 
inventariseren wat de uitvoering van deze motie voor gevolgen heeft op de 
benodigde capaciteit en kosten. Voordat we u een plan van aanpak 
aanbieden, hebben we in overleg met u voorgesteld om eerst een pilot 
screening uit te voeren. Op deze manier kunnen we ervaringscijfers betrekken 
bij het plan van aanpak. In het najaar komen we hierop terug naar aanleiding 
van de pilot screening. 

Motie Kaders goed voor ogen 
U verzoekt ons begin 2014 te komen met een voorstel voor concrete kaders 
voor de invulling van het cofinancieringsfonds waardoor de raad achteraf zijn 
controlerende taak kan uitvoeren. 
In het coalitie-akkoord hebben de coalitiepartners aangegeven hoe zij co-
creatie en daarmee cofinanciering in de praktijk willen brengen. Daarbij gaat 
de coalitie ervan uit dat het onderdeel wordt van het (dagelijkse) werk van de 
gemeente. Een afzonderlijk cofinancieringsfonds is dan niet langer nodig. 
Vandaar dat de middelen die zijn gereserveerd in het fonds in het coalitie-
akkoord als dekking voor de intensiveringen zijn opgenomen. 
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Motie Groen verzilveren 
U vraagt ons in overleg te treden met burgers, werkmaatschappijen en 
buurtverenigingen om de mogelijkheid een deel van het openbaar groen in 
ecologisch beheer te geven aan derden en dat als zodanig in te bedden en de 
raad over de uitkomsten te rapporteren. 

Wij betrekken deze motie bij de motie Zelfbeheer in wijken (zie hiervoren). 

Motie MartiniPlaza en duurzaamheid 
Uw raad vraagt ons college bij het investeren in duurzaamheid ook aandacht 
te besteden aan het vernieuwen van de voorzieningen van MartiniPlaza. 
Wij hebben u in de afgelopen periode geinformeerd over de situatie rondom 
MartiniPlaza. In dat kader heeft u 6,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij 
onze aanpak zullen wij duurzaamheidsmaatregelen betrekken. 
Het haalbare, klaarliggende GrESCo-plan om in MartiniPlaza vergaand 
duurzaam te investeren is mede oorzaak geworden van een totaal andere 
ontwikkeling. Met het oog op het terugverdienrisico van investeringen heeft 
GrESCo de vraag gesteld of MartiniPlaza gedurende die terugverdientijd in 
gebruik zal blijven op de huidige locatie. Die garantie kon niet zondermeer 
worden afgegeven. Omdat er ook andere exploitatievragen speelden is in 
april 2014 door ons besloten om eerst een degelijk onderzoek te starten over 
de vraag in welke vorm en op welke locatie de exploitatie van MartiniPlaza 
het beste tot zijn recht zou komen. Daarbij wordt behalve naar de huidige 
locatie, ook naar nieuwbouwlocaties gekeken. 
Voor de vergaande GrESCo-duurzaamheidsinvesteringen betekent deze 
recente ontwikkeling in elk geval een investeringsuitstel. 
Motie Weesfietsen 
U verzoekt ons college te onderzoeken of het verwijderen van oude fietsen in 
de hele stad commercieel valt te exploiteren en uw raad hierover te 
informeren. 
Wij hebben deze motie betrokken bij de uitwerking van de motie "Bezuiniging 

fietsenbeheer" die werd aangenomen tijdens het voorjaarsdebat in 2013. 
Het toegezegde onderzoek is met enige vertraging inmiddels uitgevoerd. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de eindrapportage. Wij 
rapporteren u in juni over de uitkomsten van het onderzoek. 

Motie Vrouwenopvang 
Uw raad heeft ons verzocht uw zorgen over de herverdeling van 
rijksmiddelen vrouwenopvang/huiselijk geweld kenbaar te maken bij het 
kabinet. 
Wij hebben onze zorgen hierover en onze bezwaren tegen het nieuwe 
verdeelmodel reeds neer gelegd tijdens verschillende besprekingen in VNG en 
G-32 verband. 
Niet alleen vanuit Groningen zijn bezwaren geuit tegen het nieuwe 
verdelingsmodel en de toepassing van de indicatoren; ook vanuit andere 
nadeelgemeenten kwamen kritische geluiden. Dit heeft ertoe geleid dat 
opnieuw gekeken is naar de indicatoren en er een herijking werd toegepast. 
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Deze herijking heeft voor Groningen tot gevolg dat de achteruitgang iets 
minder groot is dan voorheen. In plaats van een korting van 550 duizend euro 
bedraagt de korting in het nieuwe verdeelmodel nu 310 duizend euro. Dit is 
nog steeds fors en zal zeker gevolgen hebben voor de capaciteit van de 
vrouwenopvang. Wel zal de korting gefaseerd worden ingevoerd en dat geeft 
ons de mogelijkheid om hier met de geplande nieuwbouw van de 
vrouwenopvang rekening mee te houden. We beschouwen uw motie hiermee 
als afgehandeld. 

Motie Museumvisie 
U verzoekt ons een museumvisie aan u voor te leggen in 2014, met daarin een 
middellange termijn visie op het aanbod van de verschillende musea in onze 
stad. En hierbij in ieder geval in te gaan op de samenwerking tussen de 
verschillende musea onderling en met andere culturele en maatschappelijke 
initiatieven, de ontwikkeling van de huidige musea vanuit gemeentelljk 
perspectief en de algemene expositie van de Groninger geschiedenis. In de 
totstandkoming vraagt u ons af te stemmen met de musea en de provincie 
Groningen. 
In maart 2014 hebben we u bij de beantwoording van de motie Museumvisie 
per brief (kenmerk OS 14.4126310) geinformeerd over de stand van zaken bij 
de musea en de voorbereiding voor de museumvisie. We hebben hierin 
aangegeven dat we het komende jaar samen met de insteHingen en de 
provincie Groningen aan de slag gaan met het opstellen van een 
museumvisie. Het komende jaar blijven we vanzelfsprekend met het veld in 
gesprek. We onderzoeken de mogelijkheden van een nog sterkere 
samenwerking van erfgoedinstellingen uit de stad en de provincie. 
We nemen de positie van het GR-ID mee in de visitatie binnen de cultuurnota 
die dit voorjaar zal plaatsvinden en bestuderen hierin ook de toekomst van 
het NSM in combinatie met de overige erfgoedpartners. Na afronding van dit 
proces verwachten we eind 2014 een museumvisie aan u voor te kunnen 
leggen. 

Motie Spitsrekken 
Met deze motie verzoekt u ons om in samenspraak met WerkPro bij de 
invulling van de bezuinigingsmaatregelen naar mogelijkheden te kijken om 
de spitsrekken te behouden. 
Op 20 februari 2014 heeft uw raad een brief (kenmerk ROM. 4167017) 
ontvangen waarin de motie 'Spitsrekken' werd beantwoord. Uw motie had 
betrekking op het behoud van het wekelijks plaatsen van de spitsrekken in de 
binnenstad. In het kader van de begroting 2014 was namelijk voorgesteld te 
stoppen met de plaatsing ervan. Aangezien het Parkeerbedrijf en WerkPro op 
1 augustus 2012 een driejarig contract hadden afgesloten en er daarvoor ook 
al vergaande bezuinigingen waren doorgevoerd voor wat betreft het 
fietsbeheer, bleek aanpassing van het contract met WerkPro niet mogelijk. 
Met als gevolg dat de plaatsing van spitsrekken in de binnenstad in ieder 
geval tot en met 31 juli 2015 gegarandeerd is. Wij beschouwen uw motie 
hiermee als afgehandeld. 
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Motie Oplaadpalen in fietsstad Groningen 
Uw raad verzoekt ons college om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar 
de plaatsing van oplaadpunten voor fietsen in de stad, bijvoorbeeld op het 
hoofdstation en de parkeergarages in de binnenstad en hierover te rapporteren 
in maart. 
Op 21 februari 2014 hebben wij uw raad schriftelijk gemformeerd (kenmerk 
ROM.4171357) over de wijze van invulling geven aan uw motie oplaadpalen 
in fietsstad Groningen. We gaan er vanuit dat wij de aangekondigde 
laadpalen voor de zomer in de fietskelder van de openbare bibliotheek 
hebben aangebracht. 

Motie mijnwijk.groningen.nl 
U verzoekt ons college de gemeenteiijke informatie op wijkniveau via 
mijnwijk.groningen.nl zo inclusief mogelijk te maken, door informatie die de 
wijk aangaat te bundelen. 
De uitvoering van de motie nemen we mee in het bredere beleid t.b.v. betere 
inzet van de juiste digitale kanalen in de communicatie. Dat moet leiden tot 
een betere en completere (kern)website die voldoet aan de webrichtlijnen 
(verplicht per 1-1-2015). Eventuele consequenties van de verdeling van 
wijken/gebieden over wijkwethouders wordt hierin gelijk verwerkt. " 

Motie Sporthal De Wijert 
U verzoekt ons college om in het Meerjaren Investeringsplanning/Meerjaren 
Onderhoudsplanning (MIP/MOP) 2014 geld beschikbaar te stellen voor de 
gewenste uitbreiding van de aangevraagde sporthal door het Gomams 
College. En uw raad hierover of over andere financieringsmogelijkheden een 
voorstel te doen bij de behandeling van het MIP/MOP 2014 in december 
2013. Daamaast verzoekt u ons om in samenspraak met het Gomams College, 
Nic en sport- en wijkverenigingen te bepalen op welke wijze huurpenningen 
geind kunnen worden voor deze accommodatie. Dan wel hoe op andere wijze 
de kosten gedekt kunnen worden door de gebmikers van de accommodatie en 
de raad hierover te informeren bij de behandeling van de MIP/MOP 2014 in 
december 2013. 
Bij de vaststelling van de 'SportcarrouseV, in uw raad van februari jl, 
hebben we u toegezegd om over de situatie rondom de mogelijkheden van een 
sporthal op het terrein van het Gomarus College, een zogenaamd 'Cold Case 
team' in te zetten. Zij zouden nog eens een uiterste poging doen om te kijken 
of een sporthal mogelijk is. Het onderzoek van het 'Cold Case team', is 
inmiddels afgerond en over de uitkomsten en het vervolgproces bent u 
inmiddels geinformeerd. 
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Motie Zonnepanelen op/aan het Groninger Forum 
U verzoekt ons te onderzoeken of het mogelijk is op (of aan) het Groninger 
Forum een vorm van zonne-energie toe te passen en uw raad over de uitkomst 
te informeren. 
Uw raad heeft op 24 januari 2014 een brief (ROM. 4145175) van ons 
ontvangen waarin de duurzaamheidsmaatregelen en prestaties van het 
Groninger Forum op een rij zijn gezet. Daaruit blijkt dat in het ontwerp voor 
het Groninger Forum al veel is gedaan op gebied van duurzaamheid. 
Om te onderzoeken welke optimaliseringsmaatregelen er nu nog getroffen 
kunnen worden heeft Ekwadraat in opdracht van de GrESCo onderzocht 
welke inzet kan worden gepleegd om een (nog) hoger duurzaamheidsniveau 
te realiseren. Daarbij is gekeken naar LED-verlichting, roltrappen/ liften, een 
12 volts-installatie en zonnepanelen. 
Voor het aanbrengen van zonnepanelen zijn twee mogelijkheden onderzocht, 
namelijk op het dak en aan de gevels. Op het dak is fysiek geen ruimte om 
zonnepanelen te plaatsen. Het grootste deel van het dak is voor publiek 
toegankelijk en dus beloopbaar. De niet voor publiek toegankelijke randzone 
is nodig voor de gevelreinigingsinstallatie. 
Voor de gevel is gekeken naar de mogelijkheid van het plaatsen van 
standaard pane len. Door het uiterlijk en de benodigde hulpconstructies tasten 
deze de architectuur van het gebouw op een, in onze ogen, onverantwoorde 
manier aan. Vervolgens is gekeken naar de meer esthetisch verantwoorde 
PhotoVoltaische-panelen (PV-panelen) die in de gevel verwerkt kunnen 
worden. De energetische opbrengst van deze panelen is op dit moment 
dusdanig laag dat deze niet kan worden terugverdiend in de exploitatietijd 
(terugverdientijd groter dan 50 jaar). 
Deze argumenten overwegende hebben wij besloten op dit moment niet 
verder te gaan met het plaatsen van zonnepanelen op/aan het Groninger 
Forum. Wij spannen ons voortdurend in om, binnen het lopende contract met 
de aannemer, de laatste stand van de technische ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid te integreren in het ontwerp en de inrichting van het 
gebouw en de parkeergarage. We sluiten niet uit dat in de toekomst 
zonnecollectoren ontwikkeld worden die betaalbaar zijn en geintegreerd 
kunnen worden. Mocht dat het geval zijn dan zullen we u hiervan op de 
hoogte stellen. 

Motie Zonnepanelen op het stadhuis 
U vraagt ons college te onderzoeken of het mogelijk is het stadhuis aan de 
bovenzijde van zonnepanelen te voorzien (zonder de monumentale status aan 
de overige zij den aan te tasten). 
Ons college heeft in onderzoek of het mogelijk is om zonnepanelen zichtbaar 
op het stadhuis te plaatsen. In de wet en in verordening is vastgelegd dat we 
zorgvuldig willen omgaan met de cultuurhistorische waarde van rijks- en 
gemeenteiijke monumenten. 
Om uw motie zorgvuldig uit te kunnen voeren, hebben wij een architect 
gevraagd een aantal mogelijkheden voor het zichtbaar plaatsen van 
zonnepanelen op het stadhuis uit te werken. Deze tekeningen zijn ter 
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indicatieve toetsing voorgelegd aan de monumentencommissie en de 
welstandcommissie tijdens een zogenaamde voorbehandeling. 
Momenteel werken wij de adviezen van de commissies en resultaten van alle 
van belang zijnde afwegingen verder uit. Wij verwachten u zo spoedig 
mogelijk te informeren over de uitkomst 

Motie Actieve rol naar partners 
Uw raad verzoekt ons college bij activiteiten die als gevolg van een 
bezuiniging wegvallen, een proactieve houding te hebben naar de 
cofinancieringspartners. En hierbij niet enkel te reageren op aanvragen maar 
actief contact te leggen met de partners, met als doel de samenwerking voort 
te zetten vanuit het cofinancieringsfonds. 
In het coalitie-akkoord hebben de coalitiepartners aangegeven hoe zij co-
creatie en daarmee cofinanciering in de praktijk willen brengen. Daarbij gaat 
de coalitie ervan uit dat het onderdeel wordt van het (dagelijkse) werk van de 
gemeente. 

Motie Oormerken rijksgelden Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 
U verzoekt ons de rijksmiddelen voor het armoedebeleid die vanaf 2014 voor 
Groningen beschikbaar komen ook werkelijk als zodanig te oormerken. 
In februari 2014 hebben wij het voorstel Inzet extra middelen armoedebeleid 
2014 aan uw raad voorgelegd. U heeft dit voorstel bij amendement gewijzigd 
vastgesteld. U verzoekt ons om samen met de raad nog voor de behandeling 
van de Jaarrekening 2013 met constructieve voorstellen te komen, voor 
zinvolle en relevante projecten/besteding gericht op het voorkomen en 
bestrijden van armoede. In de Rekeningcommissie W&I is met u afgesproken 
om deze voorstellen in de commissie van 11 juni met u te bespreken. 

OVERIGE MOTIES (t/m mei 2014) 

Motie Verloskundigen bij spoed over busbaan (februari 2012) 
U heeft ons verzocht bij de uitwerking van de Kademota 'Samen gezond in 
Stad' de mogelijkheid voor verloskundigen om bij spoed de busbaan te 
gebruiken mee te nemen. 
In onze brief van 21 maart 2013 (kenmerk R013.3524680) gaven we aan 
gestart te zijn met een inventarisatie en ordening van gegevens. De 
verwachting was u in mei van dit jaar te informeren over de uitkomsten 
ervan. We hebben de gevolgen voor de doorstroming op de kruisingen van de 
Veriengde Hereweg onderzocht en concluderen dat er teveel aanpassingen in 
het huidige systeem nodig zijn. Daarnaast bestaat het risico dat het verkeer 
terugslaat tot op de ringweg, waardoor onwenselijke en verkeersonveilige 
situaties kunnen ontstaan. Aanpassing van deze situatie is zeer kostbaar en 
gezien de toekomstige ontwikkeling van de ring Zuid niet wenselijk. Het is 
daarom niet mogelijk dat verloskundigen op de kruisingen van de Veriengde 
Hereweg alle rijrichtingen kunnen kiezen. Wel kan met de rijrichting van de 
bus worden meegereden. Tot op heden is er nog geen belangstelling getoond 
en is er nog geen verzoek gekomen van verloskundigen om gebruik te mogen 
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maken van de busbaan. Wij gaan de individuele verloskundigenpraktijken 
aanschrijven om te verkennen of er animo is voor het openstellen van de 
busbanen. 

Motie Tussentijdse evaluatie (november 2012) 
Uw raad vraagt de voortgang van de cultuumota te evalueren en die evaluatie 
ter bespreking voor te leggen, voor de behandeling van de begroting 2015 in 
de raad. 
Voor de zomer ontvangt u van ons brief over het evaluatierapport van de 
Kunstraad 'Evalueren en vooruitkijken' met een eerste reactie op de 
aanbevelingen en een procedurevoorstel voor het vervolg. 

Motie Simplon (november 2012) 
Uw raad verzoekt ons college actieve medewerking te verlenen vanuit 
betrokken diensten aan samenwerking met Simplon voor nieuwe 
exploitatiemogelijkheden in het Ebbingekwartier. Daamaast mee te werken 
aan een gedragen en financieel toekomstbestendig plan dat de functie van 
Simplon in de stadse infrastructuur van pop, urban en jeugdcultuur verbreedt 
en versterkt. En hierbij de spelers in het Ebbingekwartier te betrekken. U 
verzoekt ons uw raad jaarlijks op de hoogte te houden van de voortgang van 
de samenwerking. 
Simplon is na het faillissement in november 2013 op 1 maart 2014 als 
stichting Het Nieuwe Simplon opnieuw van start gegaan. Tussen november en 
maart is de bedrijfsvoering in handen geweest van de curator, die er onder 
meer voor heeft gezorgd dat de activiteiten in Simplon in het kader van 
Eurosonic doorgang konden vinden. De stichting Het Nieuwe Simplon vormt 
een personele unie met de vereniging Vera, waardoor een effectievere en 
efficientere bedrijfsvoering mogelijk is. Met het nieuwe stichtingsbestuur zijn 
inmiddels afspraken gemaakt over de wijze waarop Simplon in 2014 en 2015 
een bijdrage kan leveren aan de exploitatiemogelijkheden en de 
samenwerking in het Ebbingekwartier. Dance-organisator Subsonic neemt 
een deel van de programmering in Simplon voor zijn rekening. Deze 
samenwerking en het samengaan van Vera en Simplon biedt de mogelijkheid 
om meer te sturen op het stedelijke aanbod van pop, urban en jeugdcultuur. 
Betrokken partijen hebben tijdens Eurosonic ook een Popconvenant getekend 
met daarin afspraken over het vorm en inhoud geven van de samenwerking 
op het gebied van de popmuziek in het komende jaar. 

Motie Organiseren tegenkracht (december 2012) 
Uw raad verzoekt ons college binnen nu en een half jaar ideeen te 
ontwikkelen over hoe in voorkomende gevallen vormen van tegenkracht 
zouden kunnen worden georganiseerd. 
In onze brief van 23 mei 2013 (kenmerk BD13.3691041) hebben wij u onze 
ideeen over het organiseren van tegenkracht gepresenteerd. 
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Motie In gesprek met organisatoren (januari 2013) 
U vraagt ons in gesprek te gaan met organisatoren om te kijken of er 
mogelijkheid is de vraag naar bijzondere feestlocaties meer in 
overeenstemming te brengen met gemeentelljk beleid en de wensen van 
inwoners in de stad. 
In 2013 zijn gesprekken gevoerd met evenementenorganisatoren en andere 
betrokkenen over diverse thema 's rondom evenementen, waaronder de balans 
tussen de bruisende en de leefbare stad. Op 25 September jl. hebben wij 
mede naar aanleiding van uw motie 'Evenementenbeleid en leefbaarheid in 
balans' opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een strategisch 
evenementenbeleid en een toekomstvisie op de drafbaan als 
Evenementenlocatie. Op 29 januari jl. zijn de uitgangspunten van dit beleid 
en die van de toekomstvisie op de Drafbaan in uw raad aan de orde geweest. 
Wij werken nu - in samenwerking met verschillende belanghebbenden bij 
evenementen - aan de verdere uitwerking van dit strategisch beleid. Wij 
beantwoorden uw motie in oktober bij het strategisch evenementenbeleid. 

Motie prioriteit voor probleemstraten (februari 2013) 
U verzoekt ons bij het onderzoek naar de maatregelen om woningsplitsingen 
te voorkomen, prioriteit te geven aan straten waar de 15%-norm voor 
kamerverhuur is bereikt en de urgentie groot blijkt. 
Deze motie hadden wij meegenomen in ons voorstel aan uw raad over 
woningsplitsingen. Het bestemmingsplan Woningsplitsing is op 23 april door 
u besproken en vastgesteld. 

Motie Evaluatie Damoclesbeleid (februari 2013) 
U verzoekt de burgemeester uw raad in maart 2015 een grondige evaluatie 
van het Damoclesbeleid ter bespreking voor te leggen. 
Met ingang van de invoering van het beleid wordt de relevante informatie 
geregistreerd, zodat het in maart 2015 geevalueerd kan worden. 

Motie Huisvesting Vredes Informatie Centrum (mei 2013) 
U heeft ons gevraagd actief met het Vredes Informatie Centrum mee te 
denken over de toekomstige huisvestingssituatie, met creatieve opiossingen te 
komen en u daarover voor 1 december 2013 te informeren. 
Wij zijn in gesprek gegaan met het Vredes Informatie Centrum en hebben 
meegedacht over altematieve huisvestingsmogelijkheden. Over de uitkomsten 
hebben wij u raad per brief van 19 december geinformeerd (kenmerk BD 
13.3969074). Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Welcome Center: daad bij het woord (mei 2013) 
U heeft ons verzocht een business case voor het Welcome Center aan de raad 
voor te leggen en bij deze business case zoveel mogelijk aansluiting te zoeken 
met bestaande initiatieven. 
Per brief van 13 november 2013 (kenmerk BDl3.3982428) hebben wij u 
geinformeerd over het tot stand gekomen business plan. Er is inmiddels veel 
commitment opgehaald bij bedrijfsleven en noordelijke gemeentes. Voor het 
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zomerreces wordt duidelijk of ook de provincies meedoen. Zo ja, dan kan het 
welcome center van start op 1 oktober 2014. 

Motie bevorderen integraal handhaven (juni 2013) 
U heeft ons opgeroepen meer werk te maken van het bevorderen van een 
integraal handhavingsbeleid. Dit gezien de onderverdeling in de taakverdeling 
die tussen politie en Stadstoezicht is gemaakt. 
De uitvoering van uw motie hebben wij opgenomen in het Verbeterplan 
Stadstoezicht, onder verbeteractie verbeterpunt 2.6 'Realiseer een met 
opdrachtgevers, ketenpartners en medewerkers afgestemde en gedeelde visie 
integraal werken op het gebied van handhaving door Stadstoezicht'. Op 20 
december 2013 hebben wij u over dit Verbeterplan geinformeerd. Wij 
zullen u in het najaar van 2014 informeren over de uitvoering van deze motie. 

Motie Nacht van Hermans (juni 2013) 
Met deze motie verzoekt u ons naar de titel van Hermans' boek Nooit meer 
slapen de "Nooit-meer-Slapen-Nacht" van Hermans in Groningen te laten 
organiseren en daarbij die insteHingen, verenigingen en scholen uit te nodigen 
die op basis van sponsoring een bijdrage kunnen leveren aan het laten 
welslagen van dit evenement. 
De bibliotheek en het Groninger Forum hebben plannen om volgend jaar een 
W.F. Hermans festival te organiseren. Het is dan 20 jaar geleden dat de 
schrijver overleden is. In hoeverre dit gerealiseerd wordt, is afhankelijk van 
de financiele ruimte bij de betrokken insteHingen. We beschouwen hiermee 
uw motie als afgehandeld. 

Motie Evenementenbeleid en leefbaarheid in balans (September 2013) 
U roept ons college op de kaderstelling voor de Drafbaan Stadspark te 
plaatsen in een ontwikkeling waarbij gestreefd wordt naar een meer 
samenhangend, strategisch evenementenbeleid voor de gehele stad dat 
gekenmerkt wordt door onder meer: 
• beperking van overlast door spreiding van evenementen over de stad ("het 

juiste evenement op de meest geschikte locatie") 
• een financieel model voor de verhuur van openbare ruimtes. 
U verzoekt ons college uw raad voorafgaand aan definitieve besluitvorming 
over de toekomst van de Drafbaan te informeren over welke (altematieve) 
buiten- en/of indoorlocaties geschikt zijn (te maken) voor welk soort 
evenement. 
De uitgangspunten van het te formuleren strategisch evenementenbeleid zijn 
met uw raad besproken op 29 januari 2014. De uitwerking van het 
locatiebeleid voor evenementen vindt momenteel plaats en zal in oktober van 
dit jaar aan uw raad worden voorgelegd. De besluitvorming over de toekomst 
van de Drafbaan wordt in samenhang met het locatiebeleid met u besproken. 
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Motie Stemverhoudingen in de Veiligheidsregio (September 2013) 
Uw raad besloot ons college toestemming te geven met de overgelegde 
nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen in te 
stemmen, met dien verstande dat ons college het overleg binnen het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zodanig -en vasthoudend- dient te 
voeren dat een meer gewogen stemverhouding wordt bereikt die meer recht 
doet aan de inbreng van de deelnemers. 
We hebben verkennend gesproken met het bestuur van de Veiligheidsregio 
over dit onderwerp en is een aantal mogelijke modellen besproken. Later dit 
jaar spreken we opnieuw hierover. 

Moties debat Zuidelijke Ringweg (oktober 2013) 
In de speciale raadsvergadering over de zuidelijke ringweg op 8 oktober 
2013 heeft uw raad meerdere moties ingediend, die wij als zienswijze bij het 
Rijk hebben ingediend. We hebben u op 21 meijl. met onze brief 'Informeren 
over tussenstand Tracebesluit, Inrichtingsplannen en omgevingsvergunning 
HeIperzoomtunneI zuidelijke ringweg' (kenmerk 4366714) op de hoogte 
gesteld van onze reactie op de moties. Het betreft de volgende moties: 
Motie Helperzoomtunnel 
Motie Sluiten akoestisch 'gat' 
Motie Geluidafscherming Buitenhof 
Motie Compacter Ontwerp 
Motie Geluidsschermen Stadspark 
Motie Esperanto-tunnel 
Motie Groen en gezondheid 
Motie Papiermolen-brug 
Motie Extra ruimtelijke kwaliteit 
Motie ZRG aansluiting Hereweg 
Motie Onderzoek oplossend vermogen verlagen ontwerpsnelheid 

Motie Ruimte voor Stadjers en bezoekers aan de Diepenring (december 
2013) 
Met deze motie verzoekt uw raad ons: 
• te onderzoeken met welke beperkte ingrepen een eerste stap gezet kan 

worden richting een beter en veiliger verblijfsklimaat aan de Diepenring 
voor wandelaars en fietsers. 

• in geval van (groot) onderhoud, te onderzoeken met welke beperkte 
ingrepen sluipverkeer op de Diepenring voorkomen kan worden als de 
zuidelijke ringweg wordt aangepakt. 

We werken aan een nieuwe visie op de binnenstad, waarin we het 
verblijfsklimaat en daarmee het economisch functioneren van de binnenstad, 
inclusief de Diepenring, op een hoger plan willen brengen. In lijn met het 
Coalitieakkoord 'Voor de Verandering' onderzoeken we of de bussen over de 
Diepenring kunnen rijden. Dat biedt kansen om van de Diepenring een nog 
aantrekkelijker stuk stadshart te maken. Met Groningen Bereikbaar bekijken 
we of er tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg knelpunten op de 
Diepenring gaan ontstaan. 
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Motie Student: geen lastpak! (december 2013) 
Uw raad verzoekt ons de categorie 'Studentenoverlast' niet langer apart te 
hanteren bij de verslagiegging van het meldpunt Zorg en Overlast. 
Uw motie kan conform worden uitgevoerd en in de monitor 
Jongerenhuisvesting bent u hierover geinformeerd (brief 15 mei 2014, 
kenmerk 4381040). 

Motie Categorie kamerverhuur zichtbaar (december 2013) 
Uw raad vraagt ons bij het administreren van Buren- of Geluidsoverlast, ook 
de betreffende woonvorm, zoals bijvoorbeeld kamerverhuurpand, te 
registreren. 
Omdat het Meldpunt Zorg en overlast de woonvorm niet apart kan 
registreren zullen we voortaan bij het zogenaamde incidentenoverleg tussen 
de gemeente, medewerkers handhaving kamerverhuur en de politie de 
woonvorm blijven registreren. Wij hebben uw raad hierover in de monitor 
Jongerenhuisvesting (brief 15 mei 2014, kenmerkt 4381040) gemformeerd. 

Motie Afhankelijkheid Groningen-aardgas (januari 2014) 
Uw raad verzoekt ons bij het kabinet en de Tweede Kamer erop aan te 
dringen om -uit het oogpunt van veiligheid en conform het advies van het 
Staatstoezicht op de Mijnen- de afhankelijkheid van het gebruik van het 
Groningen-aardgas zo spoedig als mogelijk sterk terug te brengen. En daarbij 
aan te dringen op het versnellen van de energietransitie. 
Op woensdag 16 april jl. overlegden wij met uw raad over onze zienswijze op 
het aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013, die in regionaal verband tot 
stand is gekomen. Samenvattend concludeert de zienswijze dat de minister in 
onvoldoende mate recht heeft gedaan aan het belang van de veiligheid. Uw 
raad stemde in met de zienswijze. 

In onze begeleidende brief wezen wij er op dat we naast de regionale een 
eigen gemeenteiijke aanpak volgen voor gemeenteiijke knelpunten die 
samenhangen met de aardbevingenproblematiek. Bijvoorbeeld geothermie als 
onderdeel van energietransitie. 
In ons spoeddebat van 19 januari jl. benadrukten wij uit oogpunt van 
veiligheid de noodzaak van energietransitie. Dit punt is op verschillende 
momenten strategisch ingebracht in het besluitvormingsproces rond om het 
Gaswinningsplan. Zo zijn de fractieleiders in de Tweede Kamer door ons 
college benaderd en geinformeerd over de noodzaak van energietransitie 
(hetgeen tot vragen aan de minister heeft geleid in het Kamerdebat van 5 

februari jl.) en heefi ons college overleg gevoerd met de DG van het 
ministerie van Economische Zaken over de noodzaak van energietransitie. 
Ons standpunt over energietransitie krijgt verder vorm via het Economic 
Board (gelieerd aan de Dialoogtafel). Over de voortgang zullen we u met 
regelmaat informeren. 
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Motie Strategisch evenementenbeleid (januari 2014) 
Met deze motie verzoekt u ons het strategisch evenementenbeleid zo vorm te 
geven dat de vraag naar evenementen vanuit het publiek en het aanbod van 
initiatieven vanuit organisatoren centraal staan, en niet de aard of categorie 
van een evenement leidend is. 
De uitwerking van het strategisch evenementenbeleid verwachten wij 
halverwege dit jaar gereed te hebben voor inspraak en in oktober met uw 
raad te bespreken. 

Motie Dance visie (januari 2014) 
U vraagt ons in samenwerking met de dance-industrie, en in de gedachte van 
Let's Gro, te komen tot een visie op, en daarmee te investeren in, de 
Groninger dance-industrie en de uitkomsten daarvan voor de zomer aan uw 
raad te presenteren. 
We gaan een aantal dance-organisatoren bevragen (schriftelijk en 
mondeling) over hun ervaringen met en hun specifieke wensen en behoeften 
ten aanzien van het pop- en evenementenbeleid. Hierbij nemen wij ook de 
verwachtingen ten aanzien van de rol van de gemeente mee. 
De antwoorden werken wij uit in een lijst met aanbevelingen hoe wij dance-
organisatoren als gemeente beter kunnen faciliteren. Deze aanbevelingen 
betrekken wij bij de herijking van het gemeentelljk evenementenbeleid. De 
verwachting is dat we u in oktober daarover kunnen informeren. 

Motie Locaties in kaart (januari 2014) 
U vraagt ons alle locaties samen met de partners in de stad in kaart te 
brengen, te onderzoeken wat er wel en niet mogelijk is, of kan worden 
gemaakt, om van de genoemde locaties evenementlocaties te maken en de 
uitkomsten daarvan voor de zomer aan uw raad te presenteren. 
In het kader van de professionalisering van evenementen werken wij op dit 
moment aan een locatiekaart voor evenementen. Op deze kaart maken wij de 
meest gebruikte evenementenlocaties gemakkelijk inzichtelijk. In het profiel 
van iedere locatie geven wij nadere informatie over onder andere de aard 
van de locatie en welke mogelijkheden en beperkingen voor de locatie gelden. 
Deze locatiekaart zal voor de zomer gereed zijn. 
In oktober zullen wij bij het strategisch evenementenbeleid een locatiekaart 
presenteren waarbij wij inzichtelijk maken op welke wijze wij de sturing op 
ongewenste samenloop en concentratie van evenementen vormgeven. 

Motie Informeer de buurt (januari 2014) 
U vraagt ons in het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor 
evenementen specifieke(re) eisen op te nemen die gesteld moeten worden aan 
een tijdige berichtgeving van organisatoren aan omwonenden, over tenminste 
de begin- en eindtijd en de aard van de mogelijke overlast van een 
evenement. Daamaast vraagt u ons informatie over de duur en de mogelijke 
overlast van evenementen duidelijk op de gemeenteiijke website te 
vermelden. 
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In het strategisch evenementenbeleid beogen wij een betere balans tussen een 
bruisende en leefbare stad. In de bijstelling van het huidige 
evenementenbeleid Feesten in Balans II moet deze balans zijn concrete 
vertaling krijgen. De tijdige informatievoorziening van organisatoren aan 
omwonenden kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de 
ervaren overlast, omdat men 'weet waar men aan toe is'. Wij zullen in het 
bijgestelde evenementenbeleid Feesten in Balans de eisen die gesteld worden 
aan organisatoren verder verduidelijken. Daarnaast nemen wij maatregelen 
om de communicatie over evenementen te verbeteren, zodat omwonenden 
weten wat ze kunnen verwachten. In oktober wordt het strategisch 
evenementenbeleid en de aanscherping van Feesten in Balans aan u 
voorgelegd. 

Motie Ruimte voor de Warenmarkt (januari 2014) 
U verzoekt ons in overleg met de marktkooplui de positie van de warenmarkt 
in het Strategisch Evenementenbeleid op te nemen. 
Wij zijn met de marktondernemers in gesprek over de positie van de 
warenmarkt in het strategisch evenementenbeleid. Een van de uitgangspunten 
van dit beleid is een helder locatiebeleid. Wij werken in het kader van dit 
beleid aan een locatiekaart, waarop de mogelijkheden en beperkingen voor 
de locaties in de stad duidelijk staan weergegeven. Op de locatiekaart zullen 
ook de evenementenlocaties Grote Markt en Vismarkt worden opgenomen. De 
positie van de warenmarkt en de voorwaarden die hier uit voortvloeien voor 
een evenement op deze locaties, zullen duidelijk in het profiel van deze beide 
locaties naar voren worden gebracht. In oktober wordt het strategisch 
evenementenbeleid aan u voorgelegd. 
Daarnaast werken wij aan een convenant waarin afspraken tussen de 
gemeente en de marktondernemers staan opgenomen over de samenloop van 
de warenmarkt bij evenementen. 

Motie (Z)Onder Stroom (januari 2014) 
U vraagt ons college zich een beeld te vormen van de oorzaken van de 
stroomstoringen, de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk binnen de 
gemeente (in het bijzonder de noordelijke wijken, waaronder Paddepoel) en 
de risico's op stroomstoringen in de toekomst. En al het mogelijke te doen om 
te bevorderen dat de verantwoordelijke instantie(s) maatregelen nemen om 
herhaling in de toekomst te voorkomen en uw raad voor de zomer over de 
bevindingen te informeren. 
Enexis is de eerst verantwoordelijke partij voor de stroomvoorziening en dus 
ook voor het opiossen van de problemen hiermee. Wij voeren ambtelijk en 
bestuurlijk overleg met Enexis over de kwaliteit van het 
elektriciteitsnetwerk, de stroomstoringen in Paddepoel en omgeving en de 
aanpak hiervan. Met onze brief van begin juni (kenmerk 4382200) hebben we 
u nader geinformeerd. Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 
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Motie Aandacht voor De Wijert (februari 2014) 
Met deze motie vraagt u ons college de komende tijd De Wijert te 
ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe wijkraad. Samen met die 
nieuwe wijkraad de praktische aandachtspunten in de wijk op bijv. het gebied 
van sociale veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen te inventariseren. En in 
gezamenlijkheid met de wijkraad en de bewoners die uitdagingen de 
komende jaren systematisch aan te pakken. 
In oktober 2013 is in De Wijert een zogenoemde wijktafel gehouden met 
bewoners waarbij enkele centrale thema's zijn benoemd zoals openbare 
ruimte en groen, verkeer, voorzieningen en accommodaties en de 
communicatie in de wijk. Daarop is een proces gestart ter versterking van de 
participatie in de wijk met een brede ultnodiging om verder te praten over 
deze thema's. Doel hiervan is op zoek te gaan naar meer bewoners die zich 
hierop actief willen inzetten. De gemeente stelt zich hierin faciliterend op en 
biedt indien nodig ondersteuning via externe partijen. Hiervoor is 10 duizend 
euro beschikbaar uit het Stadsdeelprogramma Zuid. 
We ondersteunen De Wijert in het versterken van de participatie, maar dit 
leidt niet noodzakelijkerwijs tot het opzetten van een nieuwe wijkraad of 
bewonersorganisatie. Uiteraard is het wel zo dat als hierbij mensen opstaan 
met het initiatief een nieuwe bewonersorganisatie op te zetten, zij kunnen 
rekenen op de nodige ondersteuning. Daarbij hebben wij blijvend aandacht 
voor de sociale veiligheid in De Wijert en dit past goed bij onze ambities met 
betrekking tot de wijkaanpak. 

Motie Perspectief in het Armoedebeleid (februari 2014) 
U verzoekt ons college om bij de constructieve voorstellen voor het bestrijden 
en voorkomen van armoede ook te komen met voorstellen die vallen onder 
het deelprogramma werk (G-kracht) en het deelprogramma jeugd en 
onderwijs. 
De afhandeling van deze motie is verwerkt in de voorstellen die u bespreekt in 
uw commissie W&I van 11 juni 2014 (zie beantwoording motie Oormerken 
rijksgelden Armoedebeleid en Schuldhulpverlening). 

Motie Jan Evenhuis Dam (maart 2014) 
Uw raad verzoekt ons college de binnenkort aan te leggen dam aan de 
westkant van de stad (westzijde Piccardthof) de 'Jan Evenhuis dam' te 
noemen. 
Wij onderschrijven uw initiatief van harte en hebben uw verzoek voorgelegd 
aan de straatnamencommissie. Een besluit over de naamgeving verwachten 
wij nog voor het zomerreces te nemen. 
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Motie Bestemming in tijdelijkheid (april 2014) 
Uw raad verzoekt ons college rondom het bestemmingsplan woningsplitsing: 

• de maatregel binnen twee jaar na ingangsdatum van het 
facetbestemmingsplan te evalueren; 

• in de evaluatie in te gaan op zowel de gewenste als de ongewenste 
effecten van deze maatregel, met daarbij specifiek maar niet 
exclusieve aandacht voor de ontwikkeling van de woningmarkt voor 
starters; 

• tevens in de evaluatie te beargumenteren waarom een tussentijdse 
actualisering van het facetbestemmingsplan al dan niet nodig wordt 
geacht. 

De eerste evaluatie nemen wij op in de monitor Jongerenhuisvesting als 
onderdeel van het Meerjarenprogramma Wonen. Deze wordt in het vierde 
kwartaal van 2014 aan uw raad voorgelegd. In de daarop volgende monitors 
zal de evaluatie als vast punt worden meegenomen. 

Motie Uitbreiding kinderpardon (mei 2014) 
Met de motie ondersteunt u de ondertekening door de burgemeester van de 
oproep om de afgewezen aanvragen tot een kinderpardon opnieuw te bekijken 
en mimer toe te passen. En verzoekt u ons deze motie onder de aandacht te 
brengen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 
Wij hebben inmiddels uw motie en steun onder de aandacht gebracht van de 
staatssecretaris. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

ĝemeester, 
(Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 


