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Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verleden 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 2014 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 april 2015). 

BEGROTINGSDEBAT 2013 (november 2012) 

Motie Slagen in toetsen slaagkans 
In deze motie heeft u ons gevraagd een beter toetsingsmechanisme te 
bedenken voor de slaagkans van jongeren op goede woonruimte. 

Een student van de Hanzehogeschool heeft vorig jaar als afstudeerstage hier 
onderzoek naar verricht. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op het geven 
van meer inzicht op de druk op de jongerenhuisvestingsmarkt en de 
verhouding tussen de kwaliteit en de kwantiteit van vraag en het aanbod. 
Hiermee wordt bedoeld, zijn er voldoende kamers, en voldoen deze kamers 
aan de vraag vanuit de jongeren. Hiervoor zijn interviews gehouden met 
grotere aanbieders van kamers en is op basis daarvan een beeldgeschetst 
van vraag een aanbod op jongerenhuisvestingsmarkt. In het 
Meerjarenprogramma Wonen hebben wij u een samenvatting van de 
conclusies toegelicht. 
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Op basis van de gegevens van de grote instroomcomplexen van Lefier, het 
aanbod op grotere aanbodsites als 'kamernet' en periodiek contact met de 
aanbieders van kamerverhuurpanden zullen we de ontwikkelingen op de 
kamerverhuurmarkt blijven volgen en u via de monitor Jongerenhuisvesting 
periodiek informeren over de ontwikkelingen. Hiermee hebben we een beter 
toetsingsmechanisme ontwikkeld voor de slaagkans van jongeren op goede 
woonruimte. 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. 

Inmiddels zijn we, n.a.v. de discussie over de subsidies en tarieven en de 
expertmeeting die door uw raad is georganiseerd, in gesprek met de 
Sportkoepel. De Sportkoepel vertegenwoordigt de sportverenigingen in de 
stad. Met de sportkoepel is afgesproken het thema over eigendomssituaties 
gezamenlijk te bespreken en met een advies te komen. 
Specifiek voor GHBS en de andere sportverenigingen op Corpus den Hoorn 
hebben we het traject over het mogelijke samenwerking in clubgebouwen 
afgerond. We gaan nu per vereniging apart het vervolg van de (ver)boim 
plannen uitwerken. Daarin komt de gebruikssituatie ook aan de orde. 
Wij betrekken de uitvoering van uw motie bij de actualisatie van de 
Sportvisie: het Meerjarenprogramma Sport. 

BEGROTING 2014 (NOVEMBER 2013) 

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 curricula vitae van de klanten inzake werk en opleiding telkens 
actualiseert indien daartoe aanleiding is. 

Als college onderschrijven we de door u ingebrachte motie om het 
arbeidspotentieel in kaart te brengen. 
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Wij hebben op 13 november 2013 aangegeven dat we eerst gaan kijken naar 
de mogelijkheden en kosten voordat we de motie gaan uitvoeren. In de brief 
van 6februari 2014 (kenmerk SZ 14.415 3480) informeerden we u over de 
stand van zaken bij de uitvoering van de pilot screening. 
Op 30 oktober 2014 hebben wij uper brief ge'informeerd (kenmerk 4153480) 
over de uitvoering van uw motie. 
In deze brief hebben wij gemeld dat het college de eerdere opdracht vanuit 
uw raad om het klantenbestand te screenen op arbeidspotentieel wilden 
combineren met een bredere doorlichting. Op deze manier benaderen we 
klanten niet onnodig vaak om informatie aan ons te verstrekken en hebben wij 
straks een beter inzicht in het klantenbestand ter voorbereiding op de 
uitvoering van de nieuwe wet. 

In 2015 gaan we verder met het breder screenen van onze Wwb klanten. Om 
te voorkomen dat er onvoldoende en ongeJcwalificeerde capaciteit is voor de 
gewenste bredere screening overweegt het college om op onderdelen van de 
verdere uitvoering externe expertise in te schakelen. Eind mei/begin juni 
ontvangt u van ons een brief over de screening van bijstandsgerechtigden. 
Daarnaast zal dit onderwerp aan bod komen in de nota over 
maatschappelijke participatie die u ook eind mei/begin juni ontvangt. 

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 
"Fietsenbeheer" die werd aangenomen tijdens het voorjaarsdebat in 2013 en 
onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de afzet van fietsen. Wij 
verwachten u in juli te kunnen rapporteren over de uitkomsten van het 
onderzoek. 

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 gemeentelijk 
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. 
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Op 27 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 
toegelicht dat we dat jaar samen met de instellingen aan de slag zouden 
gaan met de punten uit de motie. Deze sluit aan bij de gemeentelijke 
doelstellingen zoals geformuleerd in de cultuurnota 2013-2016. Ons 
belangrijkste doel is dat we erfgoed en de geschiedenis van Groningen meer 
onder de aandacht brengen van de inwoners willen brengen. We hebben de 
visie in overleg met u verplaatst naar eind 2015. inmiddels al er al heel veel 
tot stand gebracht in de sector. 

Het GR-ID gaat verhuizen en heeft een nieuw plan voor de toekomst. 
Hierover heeft u in april een brief ontvangen. 
Het stripmuseum gaat over naar het Groninger Forum en tot deze 
overgang is er tijdelijke dekking gevonden voor de huidige huisvesting. 
Het NSM is bezig met de planvorming voor een nieuw modern historisch 
museum met een eventuele uitbreiding. Er is een 
samenwerkingsconvenant met de archieven en het Groninger Museum en 
hieruit is het succesvolle project Drama achter de gevel voortgekomen. 

De sector staat nog wel voor een aantal uitdagingen. Het bestaande 
beleidskader is volgens ons echter afdoende om verdere invulling aan de 
uitvoering van deze plannen te geven. Wij willen daarom voorstellen om geen 
aparte museumvisie te formuleren. Wij gaan de komende maanden intensief 
met het veld in overleg om te onderzoeken op welke wijze we verder 
uitvoering kunnen geven aan uw motie en welke acties we gaan ondernemen. 
We nemen de uitkomsten vervolgens mee in de nieuwe cultuurnota medio 
2016. Hierin geven we weer op welke wijze wij ons cultuurbeleid samen met 
de instellingen de komende jaren vorm willen geven. 

VOORJAARSDEBAT 2014 (JUNI 2014) 

Gebiedsgerichte verduurzaming (motie 4) 
Met deze motie vraagt u ons een datum op korte termijn te noemen waarop 
wij u een plan van aanpak voor gebiedsgerichte verduurzaming van woningen 
kunnen presenteren. 

Uw motie is in lijn met de gebiedsgerichte aanpak en integraliteit, die het 
coalitieakkoord beoogt; sluit aan op het lopende programma 'Groningen 
geeft energie' en loopt mee in het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie in de 
loop van dit jaar. Door samen met verhuurders en corporaties aandacht te 
schenken aan leefbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van 
woningen, moet het woningaanbod beter gaan aansluiten op de vraag en 
beter betaalbaar worden. De gebiedsgerichte verduurzaming van de 
woningen gaat deel uitmaken van de woonvisie en wordt meegenomen in de 
prestatieafspraken die met de woningcorporaties gemaakt worden. 
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Overigens zien we dat er al veel initiatieven door stadjers zelf worden 
ontplooid zoals in de Plantsoenbuurt. Indien nodig, ondersteunen we deze 
initiatieven. 

Maak werk van jobcarving (motie 10) 
Uw raad verzoekt ons na te gaan of jobcarving binnen de gemeentelijke 
organisatie mogelijk is. Voorts verzoekt u ons jobcarving bij organisaties en 
bedrijven in stad en ommeland te stimuleren door werkgevers- en 
werknemersorganisaties op de mogelijkheden ervan te attenderen. 

In deze motie wordt een oproep gedaan om binnen de gemeentelijke 
organisatie onderzoek te doen naar het creeren van banen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij de nota "Invoering van de participatiewet in de gemeente Groningen" is 
afgesproken dat de gemeente Groningen, als werkgever, in 2015 16 banen zal 
realiseren in het kader van jobcarving. 
Wij hebben uw raad op 12 maart jl. per brief ge'informeerd (kenmerk 
4797484) over de voortgang van de realisatie van deplaatsing van de banen 
in het kader van jobcarving. In de jaarlijkse HR cbmmissie van September 
2015 zullen wij u wederom informeren over de stand van zaken, 

Jobcarving en jobcreation zijn daarnaast belangrijke instrumenten bij het 
realiseren van afspraakbanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor 
deze doelgroep bestaan er nauwelijks pasklare vacatures maar zal op 
creatieve wijze gekeken moeten worden welke werkzaamheden samengevoegd 
kunnen worden tot een voor de betreffende werknemer passende functie. 

Het Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht in oprichting heeft daarom laten 
inventariseren welke kennis en ervaring beschikbaar is om in te zetten in de 
contacten met werkgevers. Het betreft landelijke kennis en goede voorbeelden 
maar ook regionaal aanwezige deskundigheid. Afgesproken is de aanwezige 
expertise in de regio in te zetten en momenteel wordt gekeken hoe dat 
concreet in te vullen. Ook zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van 
kennis en goede voorbeelden (databank) zodat deze bij acquisitie kunnen 
worden ingezet. 

Jobcarving kan ook een goed instrument zijn om meer BBL werkplekken te 
realiseren. De stichting GOA Publiek heeft onderzoek laten doen naar de 
mogelijkheden. Voor de zomer ontvangt u een brief waarin wij u een 
tussenstand geven met betrekking tot de realisatie van afspraakbanen in onze 
Arbeidsmarktregio. Daarin ook aandacht voor het gebruik van het instrument 
jobcarving. 
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Decentralisatie en Healthy Ageing (motie 14) 
Door decentralisaties in zorg en welzijn staat een flink aantal banen op de 
tocht. Uw raad verzoekt ons college daarom in gesprek met ROC-
instellingen, de partners in Het Akkoord van Groningen, de zorginstellingen 
en de partijen betrokken bij de sociale wijkteams kansen te creeren voor 
studenten in het MBO, HBO en universitair onderwijs. Bovendien ziet u dit 
onderwerp graag terugkomen in het nieuwe economische programma. 

De problematiek is bekend bij het college. Het nieuwe economische 
programma (De Economische Agenda 2015-2018) legt de link naar het 
arbeidsmarktbeleid, waarin dit vraagstuk (vanuit werkgeverszijde bezien) aan 
de orde komt. Wij zullen uw raad dit najaar informeren over de voortgang. 

Elektrische taxi's: goed op weg (motie 19) 
Uw raad verzoekt ons met de branche de mogelijkheden voor het stimuleren 
en faciliteren van het gebruik van elektrische taxi's te onderzoeken. U 
verwijst daarbij naar de ambitie om als stad energieneutraal te zijn in 2035 en 
naar ons streven om duurzame mobiliteit te bevorderen (collegebrief van 8 
maart 2011) en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. U wenst bij 
de behandeling van de gemeentebegroting 2015 hiervoor voorstellen van ons 
te ontvangen. 

Zoals genoemd in het coalitieakkoord, streeft Groningen er naar een energie-
neutrale stad te worden. Het bevorderen van duurzame mobiliteit en het 
beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen sluit daar naadloos bij 
aan. Wij sluiten, zoals eerder geteld, op uw motie aan met het uitvoeren van 
lopend beleid - gericht op het bevorderen van elektrisch vervoer in het 
algemeen. Verder blijven we duurzaamheidscriteria toepassen bij 
aanbesteding van doelgroepenvervoer (en elders), en hebben we in de Green 
Deal ZES (Zero Emmission Stadsdistributie) met alle stakeholders 
afgesproken in 2025 de stadsdistributie van Groningen alleen nog maar met 
Zero Emmission-voertuigen uit te voeren. Daarmee wordt de C02-emissie als 
gevolg van stadslogistiek tot nul teruggebracht. 

Waar het specifiek gaat om elektrische taxi's kunnen we u meedelen dat de 
nieuwe taxiverordening nagenoeg gereed is. Deze verordening (en 
bijbehorend beleid) zijn noodzakelijk om elektrische taxi's de 
voorkeurspositie te geven die uw Raad wenst. Zonder een achterliggende 
verordening lain de politic niet op een dergelijke voorkeurspositie handhaven. 
Over een aantal laatste punten in deze verordening zijn we nog met de 
branche (en de politic) in overleg: daarbij zoeken we vooral nog naar een 
positie t.a.v. Uber, UberPop en aanverwante bedrijven. 
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Een aandachtspunt hierbij is de evaluatie van de Taxiwet, en de effecten die 
deze evaluatie op de markt zal hebben. Die evaluatie is vandaag 
gepubliceerd, en lijkt op termijn - inspelend op de ontwikkelingen van (en in) 
de deeleconomie - bedrijven als Uber meer mogelijkheden te bieden dan nu 
het geval is. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor de Groninger 
taxibranche is nog onduidelijk. 

Sporttarieven (motie 20) 
U verzoekt ons college bij het opstellen van sporttarieven de volgende 
volgorde aan te houden: 

1. waar mogelijk de kostendekkendheid te verbeteren door kosten te 
beheersen; 

2. in overleg met sportverenigingen vast te stellen wat door de 
vereniging in eigen beheer gedaan kan worden en daarop de tarieven 
aan te passen. 

Op dit moment zijn wij met de Sportkoepel Groningen in overleg over 
verschillende thema's die spelen in de verenigingssport. De financiering van 
de verenigingssport is een van deze thema's. Hierbij betrekken wij de vraag 
hoe kosten beheerst kunnen worden en gaan wij na welke werkzaamheden 
verenigingen in eigen beheer kunnen doen. De uitkomst hiervan nemen wij op 
in een Meerjarenprogramma Sport en bewegen dat in het eerste kwartaal van 
2016 in definitieve vorm kan worden vastgesteld. 

Innovatie in het Sociaal Domein (motie 24) 
Met uw motie verzoekt u ons college om de in Groningen beschikbare kennis 
en innovatiekracht en de ervaring van professionals, kennisinstellingen en 
betrokkenen te koppelen aan de uitdagingen waarvoor het sociale domein 
zich gesteld ziet. 

Wij onderstrepen het belang van het gezamenlijk met partijen in de Stad 
werken aan de vemieuwing van het Sociaal Domein. Onze lopende 
samenwerking met Hanzehogeschool en RUG in het kader van Healthy 
Ageing, C4 Youth en het zorginnovatieforum zijn voorbeelden daarvan en in 
lijn met uw motie. Vorig jaar hebben we gezegd dat we met 
onderwijsinstellingen in gesprek gaan om te bezien of wij vaker gebruik 
kunnen gaan maken van de inzet van studenten en dat we hierop terug zouden 
komen bij uw raad. 
Samen met de Hanzehogeschool zijn we aan het onderzoeken of we studenten 
van verschillende opleidingen door middel van stages kunnen laten 
samenwerken in een studententeam in de wijk ten behoeve van de 
wijkbewoners. Studenten kunnen op deze manier kennismaken met een voor 
hen in de nabije toekomst mogelijke realistische werkomgeving. 
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Vanuit de Hanzehogeschool worden hiervoor een aantal scenario's 
uitgewerkt die we voor de zomer met hen bespreken met als doel een start in 
de tweede helft van 2015 mogelijk te maken. Tegelijkertijd bieden we de 
Hanzehogeschool op deze manier de mogelijkheid om mee te denken over wat 
een generalist, werkzaam in een wijkteam, qua deskundigheid en 
competenties nodig heeft. Ook zijn we met de Hanzehogeschool in gesprek 
hoe we rondom informatievoorziening en monitoring kunnen samenwerken en 
hoe we daarbij studenten kunnen betrekken. We vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben ge'informeerd en we beschouwen deze motie dan ook als 
afgehandeld. 
Meer kansen voor langdurig werkzoekenden (motie 43) 
U verzoekt ons college hiermee na te gaan in hoeverre de programma's van 
ROC's kunnen bijdragen aan het toe leiden van langdurig werkzoekenden 
naar werk. U wenst bij de behandeling van de begroting 2015 hierover 
informatie te ontvangen. 

Vanuit het Rijk ontvangen wij jaarlijks middelen voor volwasseneneducatie. 
Deze middelen besteden wij bij de ROC's aan cursussen Nederlandse taal en 
rekenen voor laaggeletterden. Tot deze doelgroep rekenen wij ook langdurig 
werkzoekenden. 
Onlangs heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel vastgesteld tot wijziging van 
de opzetvan volwasseneneducatie. De bestedingsverplichting bij ROC's 
vervalt daarbij gefaseerd. Vanaf 2015 is er een budget per arbeidsmarktregio 
en niet meer per gemeente. Voor 2015 stellen wij daarom in overleg met 
andere gemeenten in de arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan op. 
Op grond hiervan kopen we formele en non-formele cursussen taal en 
rekenen in voor laaggeletterden en langdurig werkzoekenden. Met de ROC's 
gaan we hierover in gesprek. Bij het opstellen van dit regionaal plan 
betrekken we uw motie. 
Momenteel werken wij met de gemeenten in de arbeidsmarktregio aan een 
visiedocument Educatie voor de jaren 2016-2017. Wij streven ernaar dit 
document in de tweede helft van 2015 aan uw raad voor te leggen. 

Ki jk over de grens (motie 51) 
Met deze motie verzoekt u ons college op zoek te gaan naar mogelijkheden 
om buitenlandse investeerders te betrekken bij het ontwikkelen van 
jongerenhuisvesting en hen optimaal en actief te attenderen op kansen 
daartoe. 

Uw motie hebben we betrokken bij ons Bouwoffensief. Daarbij gaan we 
samen met onze partners in stad op zoek naar binnenlandse en buitenlandse 
investeerders voor realisatie van projecten voor jongerenhuisvesting. Hier 
zijn we op meerdere manieren mee aan de slag gegaan. Zo hebben we, zoals 
aangegeven in het Meerjaren Programma Wonen 2015, een bidbook voor 
beleggers opgesteld. Deze is in april 2015 aan beleggers gepresenteerd. 
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Het bidbook ontvangt u als bijlage bij de nieuwe woonvisie in uw 
raadsvergadering van juni 2015. Daamaast zijn via contacten bij 
ontwikkelende partijen inmiddels bij een tweetalprojecten voor 
jongerenhuisvesting buitenlandse beleggers betrokken bij 
haalbaarheidsonderzoeken. Via het Meerjaren Programma Wonen/de 
monitor Jongerenhuisvesting informeren wij uw raad periodiek over de 
resultaten daarvan. 

Brandweercontroles kamerverhuurpanden (motie 52) 
U verzoekt ons college voor 2015 te streven naar een minimaal aantal 
kamerverhuurcontroles van 1123, zoals dat in 2012 reeds het geval was. 

Uw motie is betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 
Toezicht en handhaving WABO 2015. Daarover zijn werkafspraken met de 
Veiligheidsregio Groningen gemaakt, die de controles ook - verspreid over 
het jaar - gaat uitvoeren en per kwartaal daarover rapporteert. 
Wij zijn van plan uw raad per brief te informeren over de resultaten bij de 
evaluatie van het uitvoeringsprogramma in het voorjaar van 2016. 

Begrotingsdebat 2015 (november 2014) 

Motie Olifantsgras (motie 3) 
In deze motie vraagt u ons de toepassingsmogelijkheden van olifantsgras bij 
(stads)landbouw op braakliggende terreinen in Groningen te onderzoeken. 

Het verbouwen van olifantsgras op braakliggend terrein en toepassing van 
het materiaal als grondstof past in de ' biobased economy', die wij in het 
kader van het programma Groningen Geeft Energie stimuleren. Daarom 
faciliteren we initiatieven op dit gebied. Een geslaagd voorbeeld daarvan is 
de aanplant van 15 hectare wilgentenen op Roodehaan. Eerdere plannen 
voor het verbouwen van olifantsgras in Groningen zijn niet van de grond 
gekomen: de toenmalige initiatiefnemers konden de business case hiervoor 
niet sluitend krijgen. 
Naast het toepassen van Olifantsgras zijn er diverse ideeen en mogelijke 
toepassingen zoals energiegewassen, zonneparken, tijdelijk 
evenemententerrein, pop up stores etc. voor de tot nu toe onbenutte gronden 
in Groningen. Om deze reden is er de afgelopen tijd een overzicht gemaakt 
van ideeen die mogelijk kunnen worden uitgewerkt voor onbenutte gronden. 
Voor de diverse gebieden is een selectie gemaakt van die ideeen/toepassingen 
die het beste passen bij een gebied op basis van de specifieke kenmerken van 
dit gebied. 
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Motie Sport Maakt't Beter (motie 4) 
U verzoekt ons om sportverenigingen te betrekken bij de gebiedsgebonden 
aanpak en om vanuit sociale wijkteams nadrukkelijk contact te leggen met 
sportverenigingen. 

Net als uw raad hechten wij belang aan sport en beweging in het kader van 
preventie en het verbinden van mensen. Sport en bewegen biedt kansen voor 
ontmoetingen tussen mensen en houdt (of maakt) mensen fit en actief De 
sport- en beweegactiviteiten 
van Bslim, waarbij de sportverenigingen als partner betrokken zijn, dragen 
(onder meer) daartoe bij. In onze brief over van 11 december 2014 hebben 
we aangegeven dat we hierop na de zomer van 2015 bij uw raad terugkomen 
in de (reguliere) voortgangsrapportage over de sociale teams. We zoeken 
daarbij nadrukkelijk de aansluiting bij onze ambitie om de verbinding te 
leggen tussen sport en bewegen en het Sociale Domein, zoals we ook hebben 
aangegeven in onze brief over de voortgang en planning 
meerjarenprogramma sport en bewegen (kenmerk: 4984073). 

Motie Goede Gieren (motie 8) 
Met deze motie verzoekt u ons nieuwe (experimentele) werkwijzen bij 
schuldhulpverlening, zoals het Goede Gierenfonds, te verkennen en vast te 
stellen of deze navolging verdienen door de sociale teams. 

Wij staan positief tegenover nieuwe, effectieve vormen van 
schuldhulpverlening voor zover deze passen binnen de visie van het nieuwe 
armoedebeleid (eigen initiatief eigen kracht, samen-redzaamheid, 
maatschappelijke partners erbij betrekken, integrale aanpak, gebiedsgerichte 
aanpak, duurzaam perspectief). In het Uitvoeringsplan armoedebeleid 2015, 
dat in april aan uw raad is gepresenteerd, geven wij aan in juni te starten met 
een pilot voor 20 klanten, die vanwege verschillende (juridische) 
belemmeringen zijn vastgelopen bij de reguliere schuldhulpverlening. 
De Goede Gieren aanpak beoogt een innovatieve en alternatieve omgang met 
schuldproblematiek. Door te vertrekken vanuit een integrale kosten-baten 
analyse, willen we goedkopere en aanvullende oplossingen mogelijk maken. 
Niet zozeer de consequenties dragen voor het onverantwoordelijke gedrag in 
het verleden staat voorop, maar het perspectief op de toekomst. We willen 
bekijken hoe de burger met schuldproblemen (al dan niet met behulp van zijn 
sociale netwerk) greep kan krijgen op het eigen leven. Het nemen van 
initiatief door de burger (gedragsverandering) moet lonen, ook op de korte 
termijn. Voorop staat het handelen vanuit het eigen plan van de burger, 
waarbij de gemeente in samenwerking met de Goede Gieren organisatie de 
(professionele) ondersteuning organiseert en onderhandelt met schuldeisers 
en andere stakeholders over (alternatieve) afbetaling van de schulden. 
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Wij kijken daamaast naar de uitkomsten van pilots met deze werkwijze bij 
twee andere gemeenten om vervolgens in samenspraak met de partners in de 
sociale teams te kunnen vaststellen of het fonds een effectieve en betaalbare 
aanvulling vormt op de aanpak van de Groningse Kredietbank. Wij komen 
hierop bij uw raad terug in december van dit jaar. 

Motie Herijking visie op parkeren (motie 9) 
Uw raad vraagt ons college om een herijkte totaalvisie op (betaald) parkeren, 
waaruit blijkt hoe door het differentieren van de parkeertarieven de diverse 
beleidsdoelstellingen (bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, leefbaarheid door 
minder straatparkeren, bezettingsgraad parkeergarages en het hebben Van een 
financieel verantwoord functionerend parkeerbedrijf) beter kunnen worden 
bereikt. 

Wij geven graag uitvoering aan uw motie door u een inhoudelijke actualisatie 
van de parkeernota aan te bieden. De beantwoording van de motie - de 
actualisatie van de parkeernota - staat in het 4e kwartaal van 2015 
geagendeerd op de LTA van uw raad. 
In aanloop naar het actualiseren van de parkeernota heeft op 4 maart jl. een 
workshop met uw raadplaatsgevonden over hetparkeerbeleid en de werking 
van het Parkeerbedrijf. De workshop gebruiken we als input voor de 
actualisatie van de parkeernota. Tijdens de workshop van 4 maart hebben we 
met u het spanningsveld van het parkeren verkend. Hierin worden afwegingen 
en keuzes gemaakt die de ene keer meer bijdragen aan de 
parkeerbeleidsdoelstellingen en een andere keer meer aan de 
bedrijfsdoelstellingen. Tariefdifferentiatie is hier een onderdeel van. Maar 
leefbaarheid van woonwijken, bereikbaarheid van de binnenstad en 
duurzaamheid van de gekozen maatregelen spelen net zo goed een 
belangrijke rol. 
De speelruimte binnen het parkeerbeleid en de focus op maatschappelijke 
belangen en minder op financiele belangen zijn door de workshop van kracht 
gebleven. Het spanningsveld tussen de maatschappelijke en financiele 
doelstellingen van het parkeerbeleid werken we nader uit in de parkeernota, 
zodat u nog beter inzichtelijk krijgt welke financiele gevolgen 
maatschappelijke maatregelen hebben. Te denken valt aan: 

"Blik van straat" in relatie tot de financiele gevolgen; 
- gevolgen prijsdeals (kortingsacties) op opbrengsten in relatie tot de 

Wet Markt en Overheid; 
- financiele gevolgen van het bieden van parkeerproducten voor o.a. 

gehandicapten en zorgverleners (niet winstgevend); 
- financiele gevolgen van betaald parkeren in wijken (veelal niet 

winstgevend); 
- financiele gevolgen van uitgangspunt om auto's af te vangen op P+R. 
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Ook in het jaarverslag Parkeerbedrijf staan wij stil bij de financiele gevolgen 
van maatschappelijke maatregelen en worden de reeds uitgevoerde 
tariefdifferentiatie maatregelen geevalueerd. 
In het voorjaar 2015 ontvangt u het jaarverslag Parkeerbedrijf 
Hierin komt de verwachte parkeervraag (parkeerprognose) in de Icomende 
jaren aan bod. De onderbouwing van deze parkeerprognose komt dit jaar 
beschikbaar. Een en ander vormt ook input voor de actualisatie van de 
parkeernota. 

Motie Weet waar je aan begint (motie 10) 
In deze motie vraagt u ons bij het Rijk erop aan te dringen om het laten testen 
van drugs op festivals opnieuw mogelijk te maken en daarbij het verzoek te 
doen om in Groningen het komend festivalseizoen daarmee te mogen 
experimenteren. Daarbij vraagt u ons de organisatoren op de mogelijkheden 
van het faciliteren van zelf-tests te wijzen en uw raad over de uitkomsten 
daarvan te rapporteren. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 

Motie Slimme wandelroutes (motie 14) in combinatie met 
Motie Toegankelijkheid prominent op de agenda (motie 31) 
Met eerstgenoemde motie vraagt u ons de mogelijkheden tot 'slimme 
wandelroutes' a la 'slimme fietsroutes' in kaart te brengen en te betrekken bij 
het plan van aanpak gericht op de gevolgen van de decentralisaties voor 
oudere mensen met een beperking (onderdeel van het Beleid- en 
Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal Domein). Voorts vraagt u ons met de 
motie 'Toegankelijkheid prominent op de agenda' mensen met een beperking 
en ouderen optimaal toegang te verschaffen tot deelname aan het 'stadse 
leven' en daarmee mee te dingen naar de Access City Award 2016. 

Wij hebben de moties besproken met vertegenwoordigers van het WMO-
platform, Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen, adviesraad 
gehandicaptenbeleid en de Ouderenraad. Met hen hebben we geconstateerd 
dat we op verschillende terreinen de nodige maatregelen treffen om een 
toegankelijke stad te zijn. Wat we nog meer kunnen doen, werken we uit in het 
kader van de Binnenstadsvisie, die wij in juni met uw raad bespreken. In deze 
visie zetten we de toegankelijkheid hoog op de agenda en stellen maatregelen 
voor die de openbare ruimte in de binnenstad toegankelijker maken voor 
iedereen en daarmee dus ook voor ouderen en mensen met een beperking. 
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Motie Onderwijs inzetten om kindermishandeling te bestrijden (motie 
kindermishandeling 
In deze motie vraagt u ons een concrete verbinding te leggen tussen onderwijs 
en (kinder)mishandeling, zodat (kinder)mishandeling tijdig gesignaleerd en 
aangepakt wordt en kinderen weten dat en hoe zij hulp kunnen inschakelen. 

Wij onderkennen het belang van een goede samenwerking tussen partijen, 
primair zorg en justitie, maar ook onderwijs bij de bestrijding van 
kindermishandeling. Wij treffen, gericht op het onderwijs, daartoe de 
volgende maatregelen: 

We zorgen ervoor door (invoeren van) de meld- en screeningscode 
Kindermishandeling dat onderwijsinstellingen en docenten de 
procedure voor het vaststellen van kindermishandeling en het 
inschakelen van hulpverlening kennen. En er ook naar handelen. 
We stimuleren een effectieve samenwerking tussen zorg- en 
onderwijsinstellingen en justitie, zodat op tijd kan worden doorgepakt. 
Oogmerk is thuis opgroeien in de eigen sociale omgeving, in een 
beschermde setting, waarbij opschalen mogelijk is. 
We dringen er bij onderwijsinstellingen op aan hun leerlingen 
weerbaar te maken door hen bewust te maken van het feit dat 
mishandeling onacceptabel is en hen te leren hoe ze hulp kunnen 
inschakelen om deze te beeindigen. 

Wij hebben in februari jl. met de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs gesproken in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO 's) 
over de ondersteuningsplannen passend onderwijs. De 
samenwerkingsverbanden hebben toegezegd dit met de schoolbesturen te 
bespreken. Het wordt dit jaar tussen gemeenten en onderwijs verder 
uitgewerkt. Wij verwachten u hier nader over te kunnen informeren in 
aanloop naar het begrotingsdebat 2016. 

Motie Doelstellingen duurzaamheidsbeleid (motie 33) 
U vraagt ons college om het einddoel "2035 Energie-neutrale stad" te vertalen 
naar korte termijndoelen en jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken 
met betrekking tot het behalen daarvan. 

Uw motie sluit aan bij het in de begroting 2015 vastgelegde voornemen tot 
het formuleren van tussentijdse doelen bij ons (onverkort) streven naar 
'energieneutraal in 2035' en monitoring daarvan. 
In "Groningen geeft energie, programma 2015-2018" wordt de actuele 
opgave als drieslag geformuleerd: Opschalen, Innovatie en Routekaart. In 
een later dit jaar op te stellen routekaart. Deze zal samen met bedrijven, 
kennisinstellingen en bewoners worden opgesteld en zal tussendoelen 
opleveren voor het lange termijn perspectief. 
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De routekaart brengt ook in beeld hoe we onze energiedoelen combineren 
met de gezamenlijke inzet voor duurzaam economisch perspectief voor de 
gehele regio. 

Motie Opvang vrouwen (gedwongen) prostitutie (motie 35) 
Uw raad verzoekt ons de mogelijkheden te onderzoeken van hulpverlening 
aan en huisvesting van slachtoffers van mensenhandel, vrouwen die uit de 
prostitutie willen stappen, vrouwen uit de prostitutie die op adem willen 
komen, vrouwen uit de prostitutie, die waarschijniijk door de nieuwe 
prostitutiewet niet meer op hun werkplek mogen slapen en meisjes die 
slachtoffer zijn van loverboys en de raad hieronder te informeren voor de 
zomer van 2015. 

We wachten met de invoering van het nieuwe lokale prostitutiebeleid niet 
meer op de nieuwe landelijke wetgeving. De totstandkoming daarvan is 
ernstig vertraagd. Het uitstappen van prostituees zal onderdeel zijn van ons 
nieuwe lokale prostitutiebeleid. Wij streven ernaar dit ter vaststelling aan uw 
raad voor te leggen in September 2015. 

Motie fietsklemmen (motie 36) 
U verzoekt de wijkwethouders om de (nog resterende) mogelijkheden tot het 
plaatsen van fietsklemmen te inventariseren mede in relatie tot het 
(noodzakelijk) ruimtebeslag van parkeer- en groenvoorzieningen. Een en 
ander in samenspraak met bewoners. Ook wilt u de financiele consequenties 
hiervan in beeld en daarbij een dekkingsvoorstel, waarbij u suggereert 
BouwJong of de Fietsstrategie te benutten. 

Naar aanleiding van uw motie hebben doen wij in de fietsstrategie een 
voorstel voor extra middelen voor het plaatsen van fietsklemmen ter hoogte 
van €25.000,-. De fietsstrategie wordt nog aan uw raad voorgelegd. De 
genoemde inventarisatie is nog niet uitgevoerd. Deze slap voeren we uit 
nadat de extra middelen ook daadwerkelijk door uw raad zijn vastgesteld, 
aangezien het beschikbare budget voor 2015 nu al volledig is benut. 
Overigens hebben wij zoals aangegeven geen hoge verwachtingen van deze 
inventarisatie. Het plaatsen van fietsklemmen moet op basis van behoefte 
plaatsvinden en niet op basis van of ergens beschikbare ruimte is. In feite is 
de wachtlijst daarom al de inventarisatie van straten waar nog behoefte is 
aan fietsklemmen. Van de meeste straten in de oude wijken hebben we dan 
ook al aanvragen ontvangen. Zoals aangegeven komen we zodra extra 
middelen beschikbaar zijn gesteld terug op dit deel van de motie. Dit doen wij 
middels de monitor Jongerenhuisvesting eind dit jaar. Daarnaast kan op 
basis van de behoefte in specifieke wijken gekeken worden naar de 
mogelijkheden die er zijn binnen het beschikbare wijkbudget. 
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Motie Een betere opiossing voor hoger opgeleide werklozen (motie 40) 
U vraagt ons om een uiterste inspanning voor het maximaliseren van het 
aantal werkleerbanen bij Noorderlink. Voorts vraagt u ons om de partners in 
Noorderlink te bewegen tot het expliciete voornemen om deelnemers na hun 
werkleertraject aan een baan te helpen. Ook wilt u dat re-integratiemanagers 
de instructie krijgen om werkleerbanen als mogelijkheid direct bij ontvangst 
van een bijstandsaanvraag voor het voetlicht te brengen. Niet pas drie 
maanden nadien. Uw raad wil over de uitkomsten hiervan geinformeerd 
worden. 

Wij geven uitvoering aan uw motie door zo veel mogelijk 
werkervaringsplaatsen bij Noorderlink partners op te halen ten einde de 
mogelijkheid om het project voort te zetten te bevorderen. Als dat lukt, gaan 
wifde partners voorstellen genoemde 'baanintentie' uit te spreken. Dat is tot 
nu toe niet expliciet door hen gedaan. Overigens vergroot een deelnemer zijn 
kansen op een betaalde baan al door het netwerk dat hij via Noorderlink 
opbouwt te benutten om zijn talenten te etaleren. 
Wij maken u erop attent dat tijdens de collectieve voorlichtingsbijeenkomst 
voor Zelfdoeners, die vlak na de bijstandsaanvraagplaatsvindt, al op de 
werkervaringsplaatsen wordt gewezen, zoals u wenst. Dus niet pas na drie 
maanden. Als een klant ge'interesseerd is, wordt in overleg bekeken of hij/zij 
met behoud van uitkering daarvan gebruik kan maken. Dit neemt niet weg dat 
het verkrijgen van betaald werk voorop staat. 
Overigens verwachten wij dat juist hoger opgeleide werklozen vaak zonder 
onze bemoeienis in staat zullen zijn het juiste pad te bewandelen op weg naar 
een betaalde baan. 
In de zomer van 2015 ontvangt uw raad een eindevaluatie van het Actieplan 

Jeugdwerkloosheid. Hierin komen ook de werkervaringsplaatsen bij 
Noorderlink partners aan bod. 

OVERIGE MOTIES (t/m mei 2015) 

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. 
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In de nieuwe visie op de binnenstad willen we we het verblijfsklimaat en 
daarmee het economisch functioneren van de binnenstad, inclusief de 
Diepenring, op een hoger plan 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. 

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 maart 2014 hebben we u over de toenmalige stand van zaken ge'informeerd 
(collegebrief kenmerk 4252711). Samen met bewoners, ondememers, 
professionals werkzaam in de wijk en de gemeente is in de Wijert is een co-
creatie traject gestart. Hieruit zijn tal van initiatieven voortgekomen. Een 
daarvan is het bewonersplatform Wijert dat zich tot doel heeft gesteld de 
communicatie in en met de wijk vorm te geven, bewoners te stimuleren en 
activeren en daadwerkelijk te ondersteunen bij hun activiteiten. Dit gebeurt 
door gebruikmaking van social media, website, facebook, maar ook door de 
inrichting van een spreekuur op de vrijdagochtenden. De gemeente schuift 
hier regelmatig bij aan. Samen met het opbouwwerk wordt een 
informatiekrant opgesteld die maandelijks huis aan huis wordt verspreid. Op 
deze wijze geeft het Bewonersplatform de Wijert invulling aan de taken die 
normaliter bij een bewonersorganisatie liggen op een manier die verfrissend 
en innovatief is. Op 21 april jl. heeft het platform samen met gemeente en 
andere stakeholders in de wijk een 'initiatievencafe' georganiseerd dat zich 
in grote belangstelling mocht van verheugen van zowel de wijk, de pers, het 
college en maatschappelijke instellingen. 
De gemeente ondersteunt deze activiteiten door de subsidie die gereserveerd 
is voor een bewonersorganisatie in te zetten om het bewonersplatform de 
Wijert te faciliteren en activiteiten en initiatieven die hieruit voortkomen te 
ondersteunen. Op deze wijze wordt ook samen met de bewoners een 
gebiedsagenda gemaakt waarbij diverse aandachtspunten gekoppeld worden 
aan acties. Denk aan thema's als openbare ruimte, sociale veiligheid, 
leefbaarheid en voorzieningen in de wijk. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 
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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 ongewehste 
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. 

U heeft ons gevraagd het bestemmingsplan woningsplitsing na twee jaar te 
evalueren. Het bestemmingsplan is voor de zomer van 2014 vastgesteld. Dit 
betekent dat we u voor de zomer van 2016 een evaluatie doen toekomen. In de 
monitor Jongerenhuisvesting informeren wij u eind 2015 over de ervaringen 
tot dan toe. Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Onderzoek Martiniplaza (mei 2014) 
U heeft ons in de motie verzocht om in het onderzoek naar de beste locatie 
voor Martiniplaza ook te kijken naar onder andere de interne bedrijfsvoering, 
de mogelijkheden van verkoop, de verbetering van de bereikbaarheid om een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie en de mogelijkheden. 

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen rond Martiniplaza vanaf mei 2014, 
hebben wij u eind vorig jaar gemeld dat de strekking van uw motie zou 
worden betrokken hij het nog uit te voeren (bredere) onderzoek naar de 
toekomst van MartiniPlaza. In de vergadering van uw raadscommissie 
Onderwijs en Welzijn van 29 april 2015 heeft u - onder andere - onze brief 
(kenmerk 4954001) met daarin de opdrachtformuleringen voor deze 
onderzoeken besproken en aangevuld met het scenario 'verkoop 
Martiniplaza'. Binnenkort gaan de onderzoeken van start. Wij verwachten de 
resultaten van de in totaal drie onderzoeken eind 2015 met u te kunnen 
bespreken. 

Motie minimaliseren overlast voor bewoners Parkweg (mei 2014) 
U verzoekt ons te onderzoeken of extra (geluids)maatregelen getroffen 
kunnen worden voor bewoners aan de Parkweg. 

In onze brief van oktober 2014 hebben wij uw toegezegd maatregelen te 
nemen voor de ingebruikname van HOV-as West 3e fase (maart 2016) en 
hierover met bewoners in overleg te gaan. Inmiddels is het besluit genomen 
om de busremise van de Bornholmstraat te verplaatsen naar de Peizerweg. 
Dit zorgt voor extra bussen op de HOV-as West. 



r^Gemeente 
\ 

in aanloop naar Voorjaarsdebat 2015 
Bladzijde 18 uroningen 
Onderwerp Voortgang openstaande moties ^^g0 

Wat de geluidseffecten daarvan zijn voor bewoners aan de Parkweg hebben 
we recent onderzocht en daama direct op II maart jl. met de bewoners 
besproken. Daar is afgesproken dat bewoners tot 30 april 2015 de tijd 
hebben om aan te geven of ze in aanmerking willen komen voor 
geluidsmaatregelen. Op 27 mei a.s. bespreken wij een voorstel voor 
geluidsreductie met de bewoners. Om de overlast te beperken hebben we in 
ieder geval ook afgesproken dat bijvoorbeeld lege bussen over de ringweg 
rijden zodat de bewoners daar geen last van hebben. Voor eind juli 2075 
willen wij met de betrokkenen finale afspraken hebben gemaakt zodat de 
overlast voor de bewoners aan de Parkweg zo minimaal mogelijk is. Daarna 
zullen direct uw raad informeren. 

Motie "Vreemd aan de orde van de dag over pinautomaten in Hoogkerk" 
(mei 2014) 
U vaagt ons deze motie onder aandacht te brengen bij de directievoorzitters 
van de Rabobank en de ING bank teneinde in Hoogkerk en in de toekomst 
andere wijken geldopname per wijk 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar 
te houden. 

Ondememers en bewoners hebben zich sterk gemaakt om een 24/7-
bereikbare geldautomaat voor de wijk te behouden. De reden dat zowel de 
ING als Rabobank hebben besloten de huidige automaten op te heffen is van 
verzekeringstechnische aard (als gevolg van veiligheid woningen; toename 
van plofkraken). 
Er is gesproken met Rabobank en ING. Heropenen van een 24/7-bereikbare 
automaat is erg duur, zowel qua investering als jaarlijks onderhoud. Een 
gezamenlijke, 'witte' zuil is qua wetgeving nog niet toegestaan. Rabobank is 
bereid een extrapinautomaat in een AH-winkel bij te plaatsen, maar dat is 
contractueel niet mogelijk. ING is gevraagd een extra pinautomaat bij te 
plaatsen. Daarmee zouden de tekorten en ergernissen met de huidige 
beperkte voorziening zijn opgelost. Het probleem is nog niet opgelost; het is 
nog wachten op een reactie van de ING. 

Martiniplaza (juli 2014) 
U heeft ons met deze motie verzocht inzicht te geven in de financiele 
gesteldheid en de inteme bedrijfsvoering van MartiniPlaza. U wenst tevens 
een concreet exploitatie en investeringsplan voor de eerder toegekende 
6,6 miljoen euro ten behoeve van achterstallig onderhoud. U heeft besloten 
eerst 2,4 miljoen euro ter beschikking te stellen en over de overige 
4,2 miljoen euro te besluiten nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. 

Wij hebben u eind vorig jaar gemeld dat bij de strekking van deze motie bij 
het nog uit te voeren (bredere) onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza 
wordt betrokken. 
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In de vergadering van uw raadscommissie Onderwijs en Welzijn van 29 april 
2015 hebben wij met u gesproken over de rapportage van het achterstallig 
onderhoud over 2014 en u voorgesteld om het resterende budget voor het 
achterstallig onderhoud ad €4,2 miljoen ter beschikking te stellen. Hiermee 
kan het vastgestelde achterstallig onderhoudplanmatig en efficient worden 
uitgevoerd. Het raadsvoorstel staat als 
1-minuutinterventie geagendeerd voor uw raadsvergadering op 27 mei a.s. 
De verantwoording over 2014 sluit aan bij het investeringsplan over de jaren 
2014 t/m 2016. Onder meer tijdens het bezoek aan Martiniplaza op 
12 februari 2015 en tijdens uw raadscommissie op 29 april heeft u nadere 
informatie gekregen over de financiele situatie van MartiniPlaza. Zoals 
toegezegd ontvangt u de jaarrekening 2014 na goedkeuring van de 
accountant en vaststelling door de aandeelhoudersvergadering, die uiterlijk 
op 1 juli 2015 plaatsvindt. 
Op het gebied van de inteme bedrijfsvoering zijn stevige maatregelen 
getroffen. De interim-directeur van MartiniPlaza heeft u daarover tijdens het 
genoemde werkbezoek ge'informeerd. Wij verwachten voor de zomer een 
nadere uitwerking van de plannen om tot een efficiente en doelmatige 
organisatie te komen, waarmee de kostenstructuur in lijn komt met de 
fluctuerende inkomsten. 

Moties debat Zuidelijke Ringweg (juni 2014) 
Op 25 juni 2014 heeft uw raad meerdere moties ingediend over de 
Tussenstand Tracebesluit, Helperzoomtunnel Zuidelijke ringweg: de 'moties 
luchtkwaliteit Aanpak Ring Zuid' en 'Diffractiestroken of geluidsgoten' zijn 
nog niet afgehandeld, omdat de voorbereiding hiervan nog plaatsvindt. 

Ten aanzien van de Motie Luchtkwaliteit kunnen wij u melden dat wij in 
gesprek zijn met provincie over dit onderwerp. De verkenningen naar 
mogelijke diffractiestroken of geluidsgoten zullen in het najaar 2015 worden 
opgepakt (dat is tijdens de aanbestedingsfase) door ARZ. Wij zullen u nader 
informeren over de uitkomsten van de verkenningen, de datum hangt mede af 
van eventuele besluitvorming door de verschillende partijen. 

Motie inzet werkzoekende bouwvakkers in aardbevingsgebied 
(September 2014) 

De komende jaren zullen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen 
50.000 woningen worden versterkt en hersteld. Dit biedt veel 
werkgelegenheidskansen in de bouwsector voor werkzoekenden en jongeren 
op LBO en MBO niveau. In de motie verzoekt de raad het college in gesprek 
te gaan met betrokken partijen rondom het aardbevingsdossier (zoals de 
NAM, de Provincie Groningen, Bouwend Nederland, Woningcorporaties en 
andere gemeenten) en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk werkzoekende 
bouwvakkers uit de stad en provincie aan het werk gaan. 
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Daamaast verzoekt de raad om de MBO instellingen hier nog intensiever bij 
te betrekken zodat zij hun kennis ter beschikking kunnen stellen en nieuwe 
methoden kunnen ontwikkelen voor het aardbevingsbestendig bouwen. 
U vraagt hierbij aandacht voor: 

- het naast het MBO ook de hogere kennisinstellingen bij het 
aardbevingsdossier te betrekken; 
de term ruim baan steviger neer te zetten zodat (uitsluitend) 
werkzoekende bouwvakkers uit de stad en regio voor dit werk in 
aanmerking komen. 

Naast de gesprekken binnen het aardbevingsdossier via de Economic Board 
en de Dialoogtafel heeft wethouder van Keulen bij de totstandkoming van de 
Economische Agenda 2015-2019 een aparte ronde gemaakt langs een aantal 
van de genoemde partijen en het belang om werkloze werkzoekenden uit de 
bouw in de regio aan het werk te helpen onder de aandacht gebracht. Zo 
hebben een 15-tal infra bedrijven en Bouwend Nederland een stichting 
opgericht "Stichting Goed Werk" waarin zij mensen met een afstand in dienst 
nemen. Ook het GOA-infra vervult een dergelijke functie. Vanuit deze 
organisaties worden werknemers ingezet op de vraag van verschillende 
deelnemende bedrijven. De duurzaamheid verbetert, vraag en aanbod worden 
beter op elkaar afgestemd en voor werknemers zijn er meer kansen op het 
behalen van kwalificaties. 
In dit kader wordt nauw samengewerkt met het bureau Social Return voor 
Social Return on Investment (SROI). Daarnaast is via de gemeentelijk inkoop 
van de gemeente Groningen aandacht voor inzet van werkzoekenden in de 
bouw. In een brief aan de raad waarin schriftelijke vragen ex art 41 van de 
raadsfracties SP en PVDA m.b.t. aanbestedingsprocedure grote projecten en 
bevordering werkgelegenheid is hier aandacht voor geweest (kenmerk 
4908093). Verder is een kwartiermaker eind 2014 aangesteld om het EPI 
kenniscentrum op te zetten en verder uit te bouwen. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de RUG, de Hanzehogeschool, het Alfa-
college en de NAM. Op verschillende niveaus (mbo, hbo en universitair) 
worden aardbevingsspecialisten opgeleid. 
Het belang om onze werkzoekenden in de bouw aan het werk te helpen blijft 
onze aandacht houden en wij zullen dit blijven faciliteren. 

Motie Ruimte voor vluchtelingen I.S. (Vreemd aan de orde van de dag, 
September 2014)) 
U verzoekt ons in contact te treden met het COA en de mogelijkheden te 
onderzoeken om binnen de gemeentegrenzen raimte te bieden aan 
vluchtelingen en de raad daarover voor de begroting te rapporteren. 
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In onze brief van 12 november 2014 (kenmerk 4687538) hebben wij u 
ge'informeerd over ons contact met het COA over de wijze waarop de 
gemeente Groningen het COA tegemoet kan komen in de opvang van 
vluchtelingen. 
Voorafgaand aan de gesprekken met het COA hebben wij het aanbod aan 
eigen vastgoed en vastgoed van derden ge'inventariseerd. In de gesprekken 
heeft COA aangegeven ge'interesseerd te zijn in opvangvoorzieningen voor 
twee categorieen vluchtelingen. Enerzijds asielzoekersscentra (AZC) voor 
vluchtelingen die opvang krijgen in afwachting van hun asielprocedure en 
anderzijds opvangvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus 
(statushouders). Als blijkt dat een van de plannen, de verbouw van een 
kantoorgebouw of het realiseren van nieuwbouw, als levensvatbaar wordt 
aangemerkt, dan zullen we in een breed samengestelde werkgroep de plannen 
beoordelen. Hierbij nemen we aspecten mee als de omvang van de locatie, 
veiligheid, de inpasbaarheid ten opzichte van omringende woonwijken en de 
aanwezigheid van voldoende (onderwijs)voorzieningen in de nabije 
omgeving. Ook zullen we hierbij de financiele consequenties betrekken. 
Zodra er meer duidelijkheid is over concrete plannen informeren wij u 
hierover. 

Motie drie meter is beter (September 2014) 
Met deze motie wordt verzocht te bezien of in de voor te bereiden 
aanbesteding voor de Tunnel Paterswoldseweg een verbreding van de 
fietspaden naar 2 x 3 meter op te nemen is als een 'uitdaging aan de 
aannemer' en uw raad hierover te informeren bij het Ontwerp Tracebesluit. 
De verbreding mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de naastgelegen 
openbare mimte. 

Tijdens de raadsvergadering hebben wij aangegeven dat de verwachtingen 
over het kunnen verbreden van het fietspad niet te hoog gespannen kunnen 
zijn; de ruimte in hetplangebied is beperkt. 
Wij hebben uitvoering gegeven aan uw motie en zijn met de opdrachtgever 
van de tunnel - ProRail - in gesprek. Met ProRail is afgesproken dat zij 
ervoor zullen zorgen dat dit expliciet als 'te onderzoeken mogelijkheid' in de 
opdracht wordt meegenomen. Wij informeren uw raad over het onderzoek 
van de mogelijkheden, ten tijde van het Ontwerp Tracebesluit. 

Motie Oog voor kleine ondememers (oktober 2014) 
Uw raad vindt dat de levendigheid niet alleen op de zondagen maar ook op 
doordeweekse dagen een extra boost kan gebruiken. Met deze motie vraagt u 
ons ons evenredig in te zetten om de aantrekkelijkheid van de stad ook op 
andere dagen van de week te stimuleren en het gevoerde beleid na een jaar te 
evalueren. 
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De uitvoering van de motie past binnen het lopende beleid van 
Evenementenprogramma binnenstad. Hierbij is sprake van 
evenementenspreiding in geografische zin, dagen in de week en perioden van 
het jaar. De motie past bovendien binnen het lopende detailhandel beleid. 
Hierbij stimuleren wij dat ondememers zich per winkelstraat organiseren, 
zodat zij mogen experimenteren met de openbare ruimte en samen activiteiten 
organiseren. Ook via het steunen van het Servicepunt Detailhandel dragen 
wij bij aan de organisatiekracht van ondememers in onder andere de 
Oosterstraat, Damsterkwartier, Nieuwe Ebbingestraat en Ellebogenbuurt. 

Eind 2014 hebben we een nieuw motto gelanceerd binnen de bestaande 'Er 
gaat niets boven Groningen '-campagne om de verruimde winkeltijden te 
ondersteunen. We hebben bewust gekozen voor het motto 'Alle dagen welkom 
in Groningen'. Daarmee willen we laten zien dat je in Groningen alle dagen 
kunt winkelen, theater, film of museum kunt bezoeken of uit eten kunt gaan. 
Op 27 mei 2015 spreekt uw raad zich uit over de invoering van betaald 
parkeren op zon- en feestdagen. Naast andere doelen streeft ons college met 
dit voorstel gelijke uitgangspunten na voor parkeren op alle dagen waarop 
winkels open mogen zijn. 

We verwachten u in juni 2015 een brief te sturen met een schets van de 
mogelijkheden voor de evaluatie van 'De levendige stad, ook op zondagen'. 
Nadat uw raad zich hierover heeft uitgesproken, kan de uitvoering van start 
gaan. 

Motie Maatwerk communicatie (oktober 2014) 
U verzoekt ons bij de communicatie over de veranderingen in de zorg 
speciale aandacht te besteden aan mensen die de Nederlandse taal niet of 
beperkt machtig zijn, kampen met laaggeletterdheid, digitale vaardigheden 
ontberen en/of sociaal en verbaal minder weerbaar zijn. U verzoekt verder 
deze communicatie vooraf voor te leggen aan de bestaande adviesraden (zoals 
het Wmo-platform, SOOG, Adviesraad gehandicaptenbeleid en 
Ouderenraad). En u wilt dat wij bij intakes, "keukentafelgesprekken" en 
bezwaarprocedures de zorgvragers actief te wijzen op de mogelijkheid daarbij 
een belangenbehartiger naar keuze te betrekken. 

Op 20 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Ook wij zijn van mening dat een goede communicatie richting onze burgers 
van essentieel belang is. Daarom brengen we door allerlei vormen van 
actieve communicatie onze burgers op de hoogte van deze veranderingen. We 
zetten bijvoorbeeld in op begrijpelijke brieven en het verstrekken van heldere 
mondelinge informatie via keukentafelgesprekken. 
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Dit ondersteunen we met begrijpelijke stads brede communicatie in onder 
andere de Gezinsbode en de WIJ website. Op deze website, evenals in onze 
advertenties in de Gezinsbode, geven we bovendien in de Engelse taal aan 
waar mensen met vragen terecht kunnen. Onze zorgpartners vragen we om de 
informatie te delen en de vertaalslag te maken naar hun eigen doelgroepen. 
Indien nodig, kan er gebruik worden gemaakt van een tolk. Verder delen en 
bespreken we onze communicatie uitingen met de adviesraden. Tenslotte 
wijzen we zorgvragers actief op de mogelijkheid om een belangenbehartiger 
naar keuze te betrekken bij intakes en gesprekken. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Experiment Huishoudelijke Hulp (oktober 2014) 
Uw motie heeft een opdracht aan het college als gevolg, die inhoudt dat 
samen met betrokkenen, zoals burgers, wijkorganisaties en 
woningbouwverenigingen geexperimenteerd gaat worden met andere 
organisatievormen van de huishoudelijke hulp (zoals wijkcorporaties of 
vouchers). Burgers moeten worden uitgedaagd om na te denken over nieuwe 
vormen yan hulp. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
We zijn op de volgende wijze met deze motie aan de slag gegaan. 
The right to challenge hebben we alvast opgenomen in de Nadere regels 
Wmo. Daarmee hebben we (deels) invulling gegeven aan onze toezegging dat 
burgers het recht krijgen de gemeente uit te dagen. Naast het regelen van dit 
formele aspect zijn we het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van de 
verschillende Wmo-adviesraden die ons van advies voorzien met betrekking 
tot huishoudelijke hulp. We doen dat om te bepalen waar en op welke wijze er 
behoefte is aan andere vormen van huishoudelijke hulp. Maar ook om te 
onderzoeken hoe we dat het best aan kunnen pakken. 
Daarnaast onderzoeken we momenteel welke kaders nodig zijn voor het 
uitvoering geven aan the right to challenge. 
Ook gaan we het gesprek aan met innoverende zorgaanbieders. Overigens 
hebben innoverende vormen van zorg in het inkooptraject onze nadrukkelijke 
aandacht zoals u weet. 
Landelijk is er grote belangstelling voor het werken met vouchers of 
dienstencheques. De administratieve lasten daarbij zijn echter aanzienlijk 
voor de gemeente. Op dit moment doet het ministerie van VWS onderzoek 
naar de wensen en behoeften van gemeenten voor een landelijke standaard. 
Er worden voorbereidingen getroffen om dit landelijk systeem aan gemeenten 
en aanbieders beschikbaar te stellen. We wachten dit af alvorens zelf een 
systeem te ontwikkelen. 
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Tenslotte willen we u graag laten weten dat er al op vernieuwende wijze 
wordt gewerkt. Bijvoorbeeld vanuit het Wijkbedrijf Selwerd, waar 
zorgorganisatie ZINNen het Alfacollege de handen ineen hebben geslagen en 
jongeren opleiden in de zorg. De aansluiting bij het Wijkbedrijf zorgt ervoor 
dat jongeren de kans krijgen werkervaring op te doen, terwiji de bewoners 
van Selwerd (gratis) huishoudelijke hulp krijgen. 
We houden u graag op de hoogte van de hier aangegeven aanpak en 
ontwikkelingen. 

Motie Medezeggenschap jeugdigen en ouders (oktober 2014) 
U verzoekt het college in de afspraken met de aanbieders van jeugdhulp en de 
nadere regels op te nemen dat jongeren in staat gesteld worden 
clientmedezeggenschap uit te oefenen in de instelling waar zij jeugdhulp 
verkrijgen. Dat ouders in staat gesteld worden ouderzeggenschap uit te 
oefenen in de instelling waar hun kind jeugdhulp krijgt. En specifiek 
onderscheid wordt gemaakt in medezeggenschap door jongeren en door die 
van ouders. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Evenals u hechten ook wij aan een stem voor zowel jongeren als hun ouders. 
Daarom zijn we, in overleg met het Regionaal Inkooporgaan Groninger 
Gemeenten (RIGG), in gesprek met de aanbieders van jeugdhulp over de 
gewenste invulling van de medezeggenschap. Dit leggen we vervolgens vast 
in de contracten voor 2016. Verder onderzoeken we hoe we het onderdeel 
medezeggenschap uitwerken in de nadere regels jeugdhulp. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie De stem van jongeren (oktober 2014) 
U verzoekt het college een geschikte manier te vinden om in gesprek te gaan 
met kinderen en jongeren met als doel gezamenlijk vorm te geven aan de 
nieuwe jeugdhulp. Daarbij gebmikmakend van ervaringen elders in het land. 

Op 20 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Via het RIGG onderzoeken we alle mogelijkheden met betrekking tot 
participatie van kinderen en jongeren bij jeugdhulp. We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan een kinder- en jongerenplatform dat verbonden is aan het 
RIGG. Daamaast zijn we ook binnen de gemeente Groningen aan het 
onderzoeken op welke wijze we dit vorm kunnen geven. 
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Wij verwachten dat dit onderzoek rond de zomer van 2015 is afgerond. Over 
de uitkomsten zullen wij u informeren. 

Motie Rekenhulp eigen bijdrage (oktober 2014) 
Met de motie verzoekt u ons te onderzoeken of het mogelijk is een online 
rekenhulp te ontwikkelen voor het berekenen van de eigen bijdrage in de zorg 
op de gemeentelijke website, naar voorbeeld van de rekenhulp voor de 
belastingdienst bij zorg-, kinderopvang- en huurtoeslag. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Net als de raad hechten wij ook belang aan het verstrekken van goede 
informatie aan onze burgers. We hebben vastgesteld dat de CAK rekenhulp 
sinds oktober weliswaar verbeterd is, maar zeker nog niet optimaal Sinds 
april jl. is onze eigen 'rekentool' op onze gemeentelijke website operationeel, 
WijGroningen.nl. Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Familiegroepsplan (oktober 2014) 
Met de Jeugdwet hebben ouders het recht om eerst een familienetwerkberaad 
te houden waar een Familiegroepsplan opgesteld kan worden. De raad 
verzoekt het college uit te werken op welke wijze het recht op het maken van 
een Familiegroepsplan in de jeugdzorg mogelijk is en deze uitwerking voor te 
leggen aan de raad. 

Op 19 maart jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4906259) over 
de afhandeling van de moties die uw raad heeft aangenomen bij de 
behandeling van het Beleidsplan/Uitvoeringsplan Vemieuwing Sociaal 
Domein 2014/2015 en de verordeningen Wmo 2015 en Jeugd 2015. 
Ook wij vinden het versterken van de eigen kracht en de regie van de 
hulpvrager, met inzet van het sociale netwerk, belangrijk. Per 1 januari 2015 
hebben we daarom het familiegroepsplan opgenomen in de werkprocessen 
van de Vemieuwing Sociaal Domein. In de praktijk werkten we al met een 
ondersteuningsplan. Het familiegroepsplan hebben we hierin nu 
ge'integreerd. 
In onze communicatie zullen we hier ook aandacht aan blijven besteden. 
Deze werkwijze waarbij de hulpvrager zelf zo nodig met het netwerk of 
(onafhankelijke) clientondersteuning, een ondersteuningsplan op stelt, is nog 
volop in ontwikkeling en zowel hulpverleners als hulpvragers moeten er nog 
ervaring mee op doen. We gaan dan ook de gang van zaken in de praktijk 
volgen met als doel al lerende de uitvoeringspraktijk te verbeteren. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 
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Motie Inzichtelijke informatieverstrekking bij evenementen (oktober 
2014) 
Evenementenorganisatoren hebben een informatieplicht naar omwonenden en 
andere belanghebbenden. U verzoekt het college om de organisatoren bij de 
vergunningsaanvraag te verplichten aan te geven op welke manier zij 
betrokkenen informeren. Daarbij verzoekt u de aanvraag op dit punt te toetsen 
en bij niet nakomen van de afspraken consequenties hieraan te verbinden. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 

Motie Dancefeesten in parkeergarages (oktober 2014) 
Met deze motie verzoekt u het college te onderzoeken of gemeentelijke 
parkeergarages als locatie voor dancefeesten en evenementen dienst kunnen 
doen. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 

Motie Les de dorst! (oktober 2014) 
U verzoekt het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid en de 
gevolgen van het verplicht stellen van evenementenorganisatoren om bij 
middelgrote en grote evenementen tappunten beschikbaar te stellen voor het 
gratis vullen van flesjes of bekertjes. Tevens verzoekt u het college te 
onderzoeken of vaste tappunten gerealiseerd kunnen worden op de grote 
evenementenlocaties. 

Tijdens uw raadscommissie vergadering Beheer en Verkeer d.d. 13 mei 2015 
heeft u onze brief 'Reactie moties en toezeggingen evenementen', reg.nr 
4946217 besproken. Ter afronding van de discussie heeft de voorzitter 
geconcludeerd dat de betreffende moties afgehandeld zijn. 
Het betreft hier de moties: Inzichtelijke informatieverstrekking bij 
evenementen, Dancefeesten in parkeergarages, Les de dorst en Weet waar je 
aan begint. 
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Motie Zet tuin op de kaart (november 2014) 
In de raad van 26 november 2014 is bij de bespreking van het 
bestemmingsplan Binnenstad de motie van Partij vd Dieren, Groen Links en 
SP aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om bij 
vergunningverlening voor percelen die niet als Tuin of Groen zijn bestemd, 
maar wel in de praktijk een dergelijke functie vervullen, actief te adviseren 
over het plaatsen van groene daken ter plaatse. Tevens wordt verzocht om het 
plaatsen van groene daken als compensatie voor verlies aan stadgroen 
(waaronder bomen) nadmkkelijk te stimuleren, wanneer groencompensatie 
niet anderszins mogelijk is. 

We brengen momenteel een aantal optics in kaart. Het gaat hierbij om het 
informeren (passief en actief) bij vergunningverlening, het aanpassen van 
beleidsregels met betrekking tot groencompensatie, het actief benaderen van 
eigenaren van platte daken in de binnenstad en het aanpassen van de 
bestaande subsidieregeling om groene daken financieel aantrekkelijker te 
maken. Wij zullen u in September 2015 nader informeren over de stand van 
zaken. Daarnaast willen we bij een op te zetten manifestatie over het wonen 
in en rond de binnenstad (waar we in de woonvisie nader op ingaan) ook het 
onderwerp groene daken expliciet betrekken. 

Motie Energie Monitor (november 2014) 
Met uw motie verzoekt u het college een jaarlijkse 'energie monitor' in te 
stellen waarin gerapporteerd wordt over de stand van zaken op het gebied van 
energiegebruik in de gemeente Groningen. 
U vraagt in de Energie Monitor in ieder geval op te nemen: 

- (een schatting van) Het totale energieverbruik van de gemeente 
Groningen in het desbetreffende jaar, uitgedmkt in Megawattuur 
(Mwh). 
(een schatting van) De totale hoeveelheid duurzaam opgewekte 
energie binnen de gemeente Groningen in het desbetreffende jaar, 
uitgedmkt in Mwh, aangevuld met een uitsplitsing in de verschillende 
vormen zoals windenergie, zonne-energie, geothermie, etc. 

- Een overzicht van alle gemeentelijke projecten specifiek op het gebied 
van energie en (een schatting van) de hoeveelheid energiebesparing 
c.q. duurzaam opgewekte energie die zij in het desbetreffende jaar 
opleveren, afgezet tegen de kosten per project in Euro's. 
De mutaties in alle bovenstaande ten opzichte van voorgaande jaren. 
Een prognose van de energiebesparing c.q. duurzaam opgewekte 
energie per project in toekomstige jaren. 

U verzoekt tenslotte bij ieder voorstel voor een project specifiek op het 
gebied van energie een inschatting weer te geven van de totale 
energiebesparing c.q. duurzame energieopwekking die het project zal 
opleveren. 
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De bedoeling van de Energie Monitor is dat inzichtelijk kan worden gemaakt 
of de gemeente op schema ligt en om een afweging te kunnen maken van de 
kosten en baten per project. 

De motie past goed in de beleidsvoornemens van het college. Omdat het 
energiebeleid een koers is voor een lange termijn lijkt het nuttig om van te 
voren te weten welk effect van afzonderlijke maatregelen mag worden 
verwacht. Vervolgens kan periodiek worden geevalueerd of de maatregelen 
zijn uitgevoerd, welk effect deze hebben en hoe het overall-energiegebruik 
van de stad gewijzigd is. Hiermee kan het beleid gericht worden bijgesteld op 
weg naar het lange termijn doel. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
gemeente in veel gevallen niet zelf de uitvoerder van maatregelen is. Het 
welslagen van plannen is vaak afhankelijk van de samenwerking met 
marktpartijen, nutsbedrijven, netwerkbeheerders en kennis-instellingen. 
In maart is opdracht gegeven aan een extern bureau om een 
monitoringssysteem te ontwikkelen voor het energieprogramma. De 
werkzaamheden zijn intussen in voile gang. Verwacht wordt dat een eerste 
versie in mei kan worden gepresenteerd. Dit systeem beoogt het mogelijk te 
maken jaarlijks te rapporteren over de vorderingen met de verschillende 
sporen van het energieprogramma. 
Daarbij wordt zowel gekeken naar de resultaten die een rechtstreeks gevolg 
zijn van de inzet van de gemeente als naar projecten waarbij de gemeente 
enige betrokkenheid heeft. Ook worden verschuivingen in de Groningse 
energiehuishouding in algemene zin in beeld gebracht. 

Motie Aanvullend gaswinningsakkoord (december 2014) 
Met uw motie verzoekt u het college om: 

alles in het werk te stellen om de uitvoering van het Akkoord te 
verbeteren en te versnellen; 
samen met de Provincie bij de NAM en het Rijk te bewerkstelligen 
dat er een aanvulling op het Akkoord komt, waarin in ieder geval 
wordt geregeld dat er voldoende passende voorzieningen en financiele 
middelen beschikbaar komen voor alien die hinder/schade 
ondervinden van de aardbevingen, maar tot nu toe buiten de 
werkingssfeer van het huidige Akkoord vallen; 
de belangen van de burgers te beschermen door er, samen met de 
Provincie, bij het Rijk op aan te dringen de publieke belangen zeker te 
stellen, door het borgen van de kwaliteit en het versnellen van de 
aanpak van de problemen, waarbij een grotere rol voor de 
Rijksoverheid is voorzien; 
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Hoewel wij gezamenlijk met de regio en de provincie optrekken heeft de stad 
Groningen inmiddels een eigen regeling met het Rijk getroffen. Momenteel 
wordt er druk gewerkt aan de oprichting van een overheidsdienst waarin 
gemeenten, provincie en Rijk gezamenlijk werken aan een herstel, versterking 
en opbouw. Feitelijk wordt er conform uw motie gehandeld, met als 
kanttekening dat de eigen rol en belangen van de stad Groningen niet uit het 
oog worden verloren. We vatten uw motie op als een ondersteuning van de 
huidige werkwijze en zullen onze aanpak van de aardbevingsproblematiek 
periodiek aan de raad blijven terugkoppelen in de commissie F&V en 
door middel van voortgangsrapportages van het programma aardbevingen. 
We achten de motie hiermee afgehandeld. 

Motie Goed wonen in de Binnenstad (december 2014) 
U verzoekt ons met deze motie om in te verschijnen woonvisie voor de 
Binnenstad aan te geven hoe en zo mogelijk op welke locaties zich kansen 
voordoen voor nieuw- en verbouw voor verschillende doelgroepen. U wilt 
ook onderzocht hebben welke maatregelen (en waar), op onder meer het 
gebied van kamerverhuur en woningsplitsing, wenselijk en noodzakelijk zijn 
om kansen te bieden aan verschillende doelgroepen. 

Zowel in de Woonvisie als in de Binnenstadsvisie, die uw raad op 24 juni a.s. 
krijgt aangeboden, gaan we hier op in. In het kort: we willen op diverse 
locaties in en rond de binnenstad nieuwbouw voor diverse doelgroepen gaan 
stimuleren en dit gaat hand in hand met het aanpassen van het 
kamerverhuurbeleid voor de binnenstad. 

Motie Compensatie Jongerenhuisvesting (december 2014) 
U verzoekt ons college om naast de maatregelen die worden genomen om 
huisvesting van jongeren te beperken, gecompenseerd kunnen worden zodat 
de ontwikkeling van jongerenhuisvesting in de stad niet te zeer wordt 
belemmerd. 

Het uitgangspunt bij de actualisatie van de woonvisie en de herijking van het 
kamerverhuurbeleid is dat een ieder naar zijn zin in onze stad moet kunnen 
wonen. We streven daarbij naar balans in wijken, buurten en straten. Wij 
hebben uitvoering gegeven aan uw motie en onderzocht of we een integraal 
en samenhangend pakket van maatregelen kunnen ontwikkelen om dit te 
bereiken, waarbij ook gezorgd wordt dat er voldoende kwalitatief goede 
huisvesting voor jongeren blijft. In de Woonvisie hebben wij de uitkomsten 
hiervan toegelicht. 
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Motie Meer gas terug (februari 2015) 
U verzoekt het college, binnen het beleidsveld energie, ontwikkelingen die 
aardgasonafhankelijkheid stimuleren prioriteit te geven en in overleg te gaan 
met lokale partners over de wijze waarop aardgasonafhankelijkheid kan 
worden bewerkstellig. Op die manier dient zowel de aardgaswinning te 
worden n en kan de doelstelling 'energieneutraal in 2035' gehaald worden. U 
vraagt ons over de resultaten te rapporteren. 

In het nieuwe programma Groningen Geeft Energie 2015-2018 zetten wij vol 
in op duurzame energieopwekking. Het programma ligt in mei voor aan de 
raad. Door in te zetten op duurzame energieopwekking willen wij in 2035 een 
energieneutrale stad zijn. In het programma beschrijven wij ook dat de 
gemeente dat niet alleen kan bereiken, maar dat daarvoor samengewerkt 
moet worden met lokale partners. Het programma Groningen Geeft Energie 
maakt daarmee duidelijk hoe invulling wordt gegeven aan bovenstaande 
motie. 

Motie Taskforce Gastransitie Groningen (februari 2015) 
U verzoekt ons college met een concreet voorstel te komen hoe de handen 
ineengeslagen kunnen worden met het regionale bedrijfsleven en de regionale 
kennisinstellingen, zoal Energy Acadamy Europe en Energy Valley. Om 
daarmee 'in Den Haag' te bewerkstelligen dat deze kennis en innovatiekracht 
uit het Noorden daadwerkelijk gebruikt wordt voor de gastransitie 
(vanaf 1 januari 2015) en energietransitie. 

Op dit moment wordt er samengewerkt met het regionale bedrijfsleven en de 
regionale kennisinstellingen om de energietransitie te stimuleren. Dit gebeurt 
in het kader van het energieprogramma 'Groningen geeft energie' en het 
Noordelijke energieakkoord 'SWITCH'. Binnen SWITCH wordt in spoor drie 
ook gewerkt aan de gastransitie. De Gemeente Groningen is mede opsteller 
van 'SWITCH' en werkt dan ook in dat kader aan de gastransitie. Dit gebeurt 
in samenwerking met andere Noordelijke overheden en Energy Valley. In 
SWITCH wordt ook de nadruk gelegd op 'Kennis, innovatie en proeftuinen', 
om de transitie te realiseren. En ook samenwerking met kennisinstellingen als 
Energy Academy Europe is een van de beoogde doelen van SWITCH. Deze 
samenwerking vervult de rol die de gevraagde Taskforce zou gaan vervullen. 
Ons advies is dan ook om door te gaan met deze samenwerking, die ook sterk 
gericht is op belangenbehartiging in Den Haag. Daarmee kan invulling 
gegeven worden aan uw motie. 
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Motie Gaswinning (februari 2015) 
U verzoek ons het kabinet duidelijk te maken dat de gemeenteraad van 
Groningen erop aandringt dat de gaswinning wordt temggedraaid naar een zo 
laag mogelijk niveau als voor de veiligheid en contractueel nodig is binnen 
een bandbreedte van 21 tot 30 miljard kuub. 

Op woensdag 25 maart 2015 heeft het college in een informele sessie uw 
raad bijgepraat. Deze informatie is, met een actualisatie op de behandelde 
onderwerpen, verwerkt in een brief aan de raad die het college 28 april 2015 
heeft vastgesteld. De brief gaat onder andere in op de stand van zaken met 
betrekking tot de overleggen met NAM, CVWen het Rijk maar geeft nog geen 
update over het beroep bij de Raad van State. 

Wij hebben van onze bevoegdheid gebruik gemaakt om beroep in te stellen 
tegen het winningsbesluit dat de minister van Economische Zaken op 30 
Januari 2015 heeft genomen. De basis van het beroepschrift is dat geen gas 
wordt gewonnen indien de veiligheid niet gegarandeerd wordt. Dat betekent 
tenminste dat in elk geval geen enkel risico wordt aanvaard dat louter 
financiele belangen van de staat dient en voorts dat daarboven niet anders 
wordt geproduceerd ten behoeve van de binnenlandse leveringszekerheid 
waarvoor geen enkel alternatief bestaat en daarbij bovendien op voorhand 
zodanige maatregelen zijn genomen en voorschriften zijn gesteld dat 
verzekerd is dat zich geen veiligheidsrisico's zullen voordoen. De zitting van 
de beroepsprocedure zal plaatsvinden op 10 September 2015 met een 
mogelijke uitloop naar II September. De minister heeft inmiddels aangegeven 
dat hij op 1 Juli 2015 een nieuw besluit zal nemen. 

Motie Zonnige perronkappen (februari 2015) 
Wij hebben als gemeente Groningen vergaande ambities op het gebied van 
duurzaamheid en willen in 2035 energie neutraal zijn. Er zijn landelijke 
voorbeelden van perronkappen op stations (zoals in Utrecht) die zijn voorzien 
van innovatieve zonnepanelen met koud gebogen glas. In deze motie wordt 
voorgesteld om te onderzoeken of de perronkappen bij het Hoofdstation ook 
van dergelijke innovatieve zonnepanelen kunnen worden voorzien. 
U verzoekt ons als college om ProRail te verzoeken om onderzoek te laten 
uitvoeren voor de toepassing van innovatieve zonnepanelen. 

Wij hebben u ook op 25 maart jl. per brief ge'informeerd (kenmerk 4920109) 
over onze gezamenlijke duurzame ambitie met betrekking tot het 
Hoofdstation. 
U heeft ons gevraagd om ProRail te verzoeken onderzoek te laten uitvoeren 
vluchtelingen voor de toepassing van innovatieve zonnepanelen op de 
kappen. Hoewel wij niet de eigenaar van de kappen zijn/worden en dit 
onderdeel van het project ook niet financieren gaan we ProRail vragen om 
het door u gevraagde onderzoek uit te voeren. 
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Aandachtspunt hierbij is wel het monumentale karakter van de bestaande 
perronkappen. Zonnepanelen mogen geen onacceptabele afbreuk doen aan 
deze monumentale onderdelen van het Hoofdstation. Wij hopen u eind 2015 
te kunnen informeren over de mogelijkheden voor de toepassing van 
innovatieve zonnepanelen. 

Motie Informatievoorziening fietsparkeren op het station (februari 2015) 
Medio december 2014 is de stallingscapaciteit bij het Hoofdstation met 1.000 
stallingsplaatsen uitgebreid tot 10.000 in totaal. Hoewel de stallingsdruk hoog 
blijft, worden de bovenste verdieping van de Fietsflat en de nieuwe 
fietsvoorzieningen langs het Van Hallpad op dit moment onvoldoende 
gebruikt. U verzoekt ons dan ook te onderzoeken op welke manier de 
informatievoorziening rondom het fietsparkeren verbeterd kan worden, zodat 
ook deze stallingsplaatsen worden benut. 

Eind december 2014 is de stallingscapaciteit bij het Hoofdstation fors 
uitgebreid. De Fietsflat is voorzien van een extra etage met 3 70 
stallingsplaatsen en langs het Van Hallpad zijn 630 stallingsplaatsen op 
maaiveld aangelegd. In totaliteit beschikt het stationsgebied daarmee op dit 
moment over 10.000 stallingsplaatsen. Hoewel de stallingsdruk bij het 
Hoofdstation permanent hoog is en blijft, worden de nieuwe stallingsplaatsen 
nog onvoldoende gebruikt. De komende maanden willen we het 
stallingsgedragpositief be'invloeden door een betere communicatie en 
informatie voor fietsers. 
Wij zijn verheugd dat uw raad onze zorg deelt met betrekking tot de hoge 
parkeerdruk in het stationsgebied. Wij vinden net als u dat de aanwezige 
stallingsplaatsen zo efficient mogelijk gebruikt dienen te worden. 
Op 25 maart Jl. hebben wij u per brief ge'informeerd (kenmerk 4890219) 
welke maatregelen wij op de korte en middellange termijn nemen. 

Op korte termijn plaatsen we allereerst een oproep op de websites van de 
Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Daarnaast zullen we fietsers op 
ludieke wijze wijzen op het feit dat er onlangs nieuwe stallingsmogelijkheden 
zijn gerealiseerd langs het Van Hallpad en in de Fietsflat. Als beloning voor 
goed stallingsgedrag ontvangen fietsers een leuke attentie (voorzien van ons 
nieuwe 050 Fietsstad-logo). Ook plaatsen we bij de Fietsflat tijdelijke borden 
waarop fietsers kunnen zien dat er in de Fietsflat zelf nog voldoende 
stallingscapaciteit beschikbaar is. En verder onderzoeken we of het mogelijk 
is om via een digitaal signaleringsbord langs het Van Hallpadfletsers te 
verleiden hun fiets te stallen in de stallingsplaatsen aldaar en niet door te 
fietsen naar het stationsgebied. Gelijktijdig zetten we de aanwezige 
toezichthouders van WerkPro actief in om fietsers erop te wijzen dat er 
voldoende lege stallingsplaatsen in de Fietsflat en langs het Van Hallpad 
beschikbaar zijn. 
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Op middellange termijn besteden we tijdens de aankomende KEI-week extra 
aandacht aan de informatievoorziening in het stationsgebied voor wat betreft 
het fietsparkeren. We gaan met name eerstejaars studenten actief informeren 
over de stallingsmogelijkheden bij het Hoofdstation. 
Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Statiegeld (april 2015) 
Tijdens de bespreking van de discussienota "Op weg naar een afvalloze Stad" 
is door uw raad aangegeven dat de statiegeldregeling ter discussie 
(afschaffing) staat, dat deze regeling zorgt dat meer dan 95% van het glas en 
plastic flessen gescheiden wordt ingezameld en dat uitbreiding van de 
regeling kan bijdragen aan het voorkomen van zwerfvuil. 
U heeft ons verzocht om via de VNG er bij de regering op aan te dringen de 
bestaande statiegeldregelingen in stand te houden en uit te breiden voor kleine 
PET-flesjes en drinkblikjes. En u te informeren over de uitkomsten van deze 
motie. 

Groningen is altijd sterk voorvechter geweest van behoud c.q. uitbreiding van 
de statiegeldregeling. Landelijk zijn in het kader van de Raamovereenkomst 
Verpakkingen 2013 - 2022 afspraken gemaakt tussen het Rijk het 
verpakkende bedrijfsleven en de VNG die tot meer preventie en hergebruik 
van kunststof qfral moeten leiden. Onderdeel van het daartoe behorende 
maatregelenpakket is dat de statiegeldregeling - waar het verpakkende 
bedrijfsleven en detailhandel van af willen - onder voorwaarden afgeschaft 
mag worden. De VNG heeft in 2012 ingestemd met het totale 
maatregelenpakket in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen. 
Medio 2016 zal de minister van I&M beoordelen en besluiten of het 
verpakkende bedrijfsleven aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. 
Het college zal de komende maanden in VNG-verband haar standpunt over 
de statiegeldregeling nogmaals kenbaar maken en trachten de minister te 
overtuigen om uiterst terughoudend te zijn inzake afschaffing van de 
statiegeldregeling. Wij zullen uw raad in december 2015 over de uitkomsten 
informeren in het kader van de besluitvorming door uw raad over het nieuwe 
afvalplan 2016 - 2020. 

Motie Afvallen (april 2015) 
Tijdens de bespreking van de discussienota "naar een afvalloze Stad" is door 
uw raad gerefereerd naar een experiment met verregaande afvalscheiding dat 
door de ROVA is gehouden onder 100 huishoudens in Overijssel. Dit 
experiment zorgde er voor dat de deelnemende groep bewoners 89% minder 
afval produceert ten opzichte van de rest van Nederland. 
Met deze motie verzoekt u ons de mogelijkheden te onderzoeken om een 
dergelijk experiment ook in Groningen uit te voeren en de uitkomsten 
daarvan aan u temg te koppelen. 
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Wij zullen de mogelijkheden binnen het kader van de nadere uitwerking van 
het afvalplan 2016 -2020 bezien. Deze nadere uitwerking vindt de komende 
maanden plaats. Wij verwachten uw raad in december 2015 een voorstel over 
het nieuwe afvalplan voor te leggen. Daadwerkelijke uitvoering van een 
experiment zal dan op zijn vroegst plaatsvinden in 2016. 

Motie Goede participatie vereist goede communicatie (april 2015) 
Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel verordeningen Participatiewet 
heeft u ons met deze motie verzocht dat de communicatie naar de doelgroep 
over het stelsel van bijstands-verplichtingen en bijbehorende maatregelen, 
wordt afgestemd met vertegenwoordiging van de doelgroep (clientenraad). 
Zodat er sprake is van een goede, passende en begrijpelijke communicatie. 

Wij hechten aan goede communicatie. Voor de nieuwe onderdelen 
Participatiewet is dit al in gang gezet. Langs allerlei kanalen (website, 
bijsluiter, beschikking en bij de intake) worden mensen ge'informeerd over 
hun rechten en plichten. Er ligt reeds een plan om de communicatie breder te 
trekken. De communicatie over de Participatiewet zal dit najaar worden 
meegenomen in het plan van aanpak dienstverlening in overleg met de 
doelgroep en tevens bij de evaluatie daarvan. Wij zullen u in 2016 
rapporteren hoe vaak een maatregel is opgelegd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


