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Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verieden verschillende 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. Over de moties die 
aangenomen zijn in het debat over de Rekening 2016 ontvangt u een 
aparte brief. 

In de opzet van deze brief hebben wij ten opzichte van vorige jaren met 
het oog op de leesbaarheid en de behandeling een andere benadering 
gekozen: de moties die naar onze mening als afgehandeld kunnen worden 
beschouwd, hebben we in een bijiage samengebracht. Uiteraard is het aan 
de raad om daarover een definitief oordeel te vellen. Deze brief is 
daarmee een overzicht geworden van moties waarover in afwachting van 
definitieve afhandeling voortgangsinformatie wordt gegeven. 

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 16 april 2016). 
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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. 

In de preslatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaalct staat ook 
het gebiedsgericht verduurzamen centraal. Een goed voorbeeld hiervan is de 
grootschalige en bedrijfsmatige gebruik van geothermie (het WarmteStad 
project), een unieic en geheel nieuw project in Nederland. Het behelst de 
levering van warmte uit de diepe ondergrond (120°C) voor 10.000 
huishoudens, via een warmtenet in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinlchuizen 
en Zernilce. We hebben een intentieovereenkomst en ronden in 2015 het 
haalbaarheidsonderzoeic af. Mils haalbaar komt er een bestuurlijke 
overeenkomst in 2016, waarna 
de realisatie in 2017 kan starten. Corporaties houden daar rekening mee bij 
verduurzaming. Idee is om wijkvernieuwing te koppelen aan verduurzaming. 
De verduurzaming van het corporatiebezit kan dan als katalysator dienen 
voor een bredere aanpak in de wijk. 
Om meer wijkgerichte iniliatieven bottum-up te laten ontplooien wordt in mei 
2016 een 'Stadjer Klimaattop' georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst is 
het zicht krijgen op duurzame wijkinitiatieven, het op gang brengen van 
nieuwe indiatieven en op deze wijze de energietransitie te versnellen. 

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. 

We hebben overleg gevoerd met de taxibranche. Daarbij hebben we 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het stimuleren en faciliteren van 
elektrische taxi's. De taxibranche als geheel is erg terughoudend als het gaat 
om het maken van de overstap naar elektrisch vervoer. Groningen kent 
inmiddels wel een elektrische taxi: ZEBRA. Deze aanbieder bieden we op 
korte termijn twee plekken met snellaadfaciliteit aan de voorkant van de 
wachtrij op het station. Ook krijgen elektrische taxi's een voorrangspositie 
bij het nieuw in te richten taxistandplaats nabij de Grote Markt, als 
onderdeel van de uitwerking van de Binnenstadsvisie. Een verdere impuls 
voor elektrische taxi's kan gezocht worden in het aanpassen van de 
legeskosten voor elektrische taxi's. Een voorstel is in voorbereiding.. 
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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 financieei verantwoord 
functionerend parkeerbedrijf) beter kunnen worden bereikt. 

Wij hebben u het concept voor de nieuwe visie op parkeren voorgelegd voor 
een opinierende bespreking. Die heeft zijn beslag gekregen in de vergadering 
van de raadscommissie Beheer en Verkeer op 16 maart 2016. Daar hebben 
we toegezegd uw inbreng te betrekken bij de verdere uitwerking en u een 
voorstel voor te leggen over het vervolg. Aan de procesmatige en inhoudelijke 
uitwerking wordt inmiddels gewerkt. We zullen u, zoals toegezegd, voor de 
zomer een proces voor het vervolg voorleggen. 

VOORJAARSDEBAT 2015 (JULI 2015) 

Motie Werken in Duitsland (motie 12) 
Met deze motie verzoekt u ons te onderzoeken op welke wijze de 
arbeidsmogelijkheden voor werken in Duitsland beter onder de aandacht 
gebracht kunnen worden van Groningse werkzoekenden. 

Uw raad heeft december vorig jaar een brief ontvangen over de resultaten 
van ons onderzoek, waarmee wij uw motie als afgehandeld beschouwen. Uw 
raad heeft aangegeven hier mogelijk nog op terug te willen komen. 

Motie Bundel de krachten rond suicidepreventie (motie 17) 
Met deze motie verzoekt u ons te onderzoeken hoe we verbeteringen kunnen 
aanbrengen in suicidepreventie. 

Er is een advies ontvangen van een groep stakeholders waarmee de komende 
periode nader wordt overlegd. De verwachting is dat rond de zomer er een 
concreet voorstel ligt waarover de raad zal worden geinformeerd. 
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BEGROTINGSDEBAT 2016 (november 2015) 

APVG tegen het licht (motie 1) 
U verzoekt ons de APVG (Algemene Plaatselijke Verordening Groningen) te 
toetsen op actualiteit en dereguleringsmogelijkheden toe te passen en de 
uitkomsten daarvan in 2016 te agenderen. 

Uw motie sluit aan op ons streven naar deregulering in algemene zin en op 
een al ingezet proces specifiek ter actualisatie en deregulering van onze 
APVG. Wij werken daarbij stapsgewijs: 

1. recent heeft uw raad een nieuw Hoofdstuk 3 Prostitutie vastgesteld. 
2. binnenkort ontvangt u een voorstel voor deregulering van een aantal 

artikelen met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte. 
3. Daarna starten we met deregulering van de overige delen van de 

APVG, waarbij ook de herzieningen van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten worden meegenomen. 

Hoewel de eerste twee stappen vertraging ten opzichte van de planning 
hebben opgelopen blijft het onze ambitie om in het vierde kwartaal van 2016 
de uitkomsten van de derde stap ter besluitvorming aan u voor te leggen. De 
voorbereiding daarvan is inmiddels ter hand genomen. 

Verminder uitstoot binnenstad (motie 2) 
Met uw motie roept u ons op een ambitie en concrete doelstelling te 
formuleren voor het verminderen van de uitstoot van al het gemotoriseerd 
verkeer in de binnenstad. U vraagt ons de lijn door te trekken van onze Green 
Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Verder verzoekt u ons deze motie 
te betrekken bij de Binnenstadsvisie, die in ontwikkeling is. 

Wij werken aan een notitie voor uw raad over de stand van zaken stadslogistiek in 
relatie tot o.a. de venstertijden en de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek 
(ZES). Hierbij wordt ook deze motie betrokken. Wij hebben op 20 januari 2016 met 
het Ministerie van lenM de 'Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad' 
onderlekend. In dit programma werken het ministerie, gemeenten, kennisinstellingen, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan een gezonde leefomgeving. 
Onze bijdrage aan het programma richt zich met name op het fietsbeleid en op een 
schoon, slim en efficient systeem voor stadslogistiek. 
Overigens speelt er in de Tweede Kamer al langere tijd een discussie over de 
eventuele aanpak van snorscooters. Als hierover meer duidelijkheid komt, zullen wij 
bekijken hoe we hierop kunnen inspelen en u hierover informeren. 
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Kwalitatieve prestatie-indicatoren WIJS (motie 3A) 
Het Programma WIJS start komende maand (december 2015). De 
tevredenheid van bewoners en studenten over de effecten daarvan is 
onderwerp van deze motie. U verzoekt ons deze effecten beter in beeld te 
brengen, bij voorkeur met een prestatie-indicator in de programmabegroting. 

WIJS (Wijk inzet door Jongeren en Studenten) komt in de loop van het najaar 
met een WIJS magazine waarin de positieve effecten van WIJS worden 
beschreven. Zo zullen onder andere bewoners, studenten, opdrachtgevers en 
andere belanghebbenden uitgebreid aan het woord komen. Verder zal dit 
magazine beschrijvende resultaten bevatten, worden diverse projecten 
uitgelicht en zal er een toekomstperspectief worden geschetst. Het 
magazine zal als bijiage bij het MJP Wonen 2017 en de monitor 
jongerenhuisvesting eind 2016 aan de raad worden aangeboden. 

Kleding (motie 6) en speelgoed voor kinderen in armoede (motie 7) 
Met deze moties vraagt u ons om, in navolging van de gemeente Amsterdam, 
met kledingketens en speelgoedwinkels afspraken te maken, zodat kinderen 
in armoede gratis nieuwe kleding krijgen, respectievelijk speelgoedbonnen. 
Verder vraagt u ons om het 'Kindpakket' (regelingen en voorzieningen voor 
kinderen in arme gezinnen binnen het armoedebeleid) met deze 
voorzieningen uit te breiden. 

De moties 6 en 7 met betrekking tot het armoedebeleid gaan we in 2016 
uitvoeren door minimagezinnen via de Stadjerspas korting op speelgoed en 
kinderkleding aan te bieden. We hebben hiervoor 50.000 euro gereserveerd 
in het Uitvoeringsplan armoedeprojecten 2016 (februari 2016). We werken 
samen met ondernemers om deze korting mogelijk te maken. Uw raad 
ontvangt eind mei 2016 een informerende brief over de uitvoering van deze 
moties. 

Activeren en stimuleren vrijwilligerswerk vanuit de bijstand (motie 15) 
Met deze motie verzoekt u ons bijstandsgerechtigden meer te bewegen tot het 
doen van vrijwilligerswerk onder meer door hen in contact te brengen met 
vrijwilligersvacaturebanken. In het voorjaar van 2016 ontvangt u daarover 
graag van ons een korte notitie. 

Activeren en stimuleren van bijstandsgerechtigden tot het doen van 
vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie heeft volop onze aandacht. 
Dd krijgt onder meer zijn beslag bij de implementatie van de nota 
Maatschappelijke participatie. Een korte notUie (A4-tje) met de stand van 
zaken ontvangt u, zoals verzocht, komend voorjaar of spoedig daarna. 
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Kansen in beeld (motie 16) 
Met deze motie verzoekt u ons de mogelijkheden die vreemdelingen hebben 
om in Groningen gebruik te maken van vrijwilligerswerk, arbeid, scholing en 
zorg, in kaart te brengen en uw raad daarover te informeren. 

De motie is afgehandeld (brief van 18-02-2016 met kenmerk 5527940). 
Een richtinggevende notitie over de integratie van vluchtelingen is in voorbereiding. 
Daarin brengen wij in kaart wat de toename van het aantal nieuwkomers voor de 
verschillende domeinen, wonen, onderwijs, taal, maatschappelijke begeleiding, werk 
en veiligheid voor de stad betekent. Deze analyse vertalen we in een richtinggevende 
samenwerkingsnotitie. Hierin formuleren we onze opgave en de daaruit 
voortvloeiende actiepunten. 

Energiebank Groningen (motie 17) 
Met deze motie verzoekt u het college te onderzoeken of er een Energiebank 
in Groningen gerealiseerd kan worden analoog aan voorbeelden daarvan 
elders in den lande om mensen met een laag inkomen tijdelijk te helpen met 
het betalen van hun energierekening en te adviseren over energiebesparende 
maatregelen. 

In Groningen kennen we momenteel meerdere initaitieven en plannen om - in 
lijn met uw motie - energiebesparende maatregelen door te voeren, die 
bewoners in de portemonnee schelen. Zo kennen we het project 
www.energie-sparen.nu, een pilot gericht op minima in de wijken Selwerd en 
Lewenborg. Daarnaast koersen we aan op preslatieafspraken met de 
corporaties om de enenergielabels van hun woningbestand flink te verbeteren 
tot gemiddeld label B in 2020. 

Ook onderzoeken we of de GrESCo is uit te breiden, zodat inwoners van Stad 
en provincie financieringshulp kunnen krijgen bij energiebesparende 
maatregelen. Dat doen we samen met de Provincie Groningen en de 
Nationaal Coordinator Groningen. Deze maatregelen sluiten alien aan op de 
doelstelling van uw motie. 

Ook hebben wij ons in verbinding gesteld met de Stichting Energiebank 
Nederland (in augustus 2015 opgericht) om de mogelijkheden tot realisatie 
van een Energiebank in Groningen te bespreken. De stichting, die momenteel 
door meerdere geinteresseerde partijen benaderd wordt, gaat nu na wat (op 
termijn) aan uitbreiding haalbaar is. 
Wij zullen uw raad in de zomer 2016 over de stand van zaken informeren. 
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Blijf creatief met leegstaande panden (motie 34) 
Met deze motie verzoekt u ons te onderzoeken hoe er, ondanks de afnemende 
leegstand, blijvend ruimte geboden kan worden voor startende ondernemers 
die (op een creatieve, innovatieve manier) gebruik willen maken van 
leegstaande panden. 

Uw verzoekzal een plek krijgen binnen het nieuwe vastgoedbedrijf (in 
oprichting), waar ook bestaande faciliteringsprincipes als het Makelpunt en 
het beheer van de website Ruimte in stad zullen worden ondergebracht. De 
doelstellingen van het vastgoedbedrijf zijn 1) efficienter om te gaan met het 
gemeentelijk vastgoed en 2) bundeling van aansturing van al het gemeentelijk 
vastgoed. Het programma Vastgoed is gestart in 2015, dd zal naar 
verwachting in 2016 resulteren in een inrichtingsdocument en een 
organisatievoorstel. Naast de vorming van het vastgoedbedrijf werken we 
vanud verschillende programma's actief aan het koppelende van startende 
ondernemers aan bestaande commerciele iniliatieven, hebben we afspraken 
met CAREX waarbij ook ruimte wordt geboden voor startende ondernemers, 
en voeren we regelmatig gesprekken met eigenaren/beheerders van leegstand 
vastgoed. Ook zal binnenkort het startersfonds ter besluitvorming aan u 
worden aangeboden. 

Stip op de horizon (motie 37) 
U verzoekt ons met deze motie een brede discussie aan te gaan over de 
dilemma's rond diversiteit in de gemeentelijke organisatie en daarbij 
vergrijzing te betrekken. 

Zoals aangegeven in de eerdere beantwoording van de motie " Stip op de 
horizon " stellen wij voor om deze discussie te betrekken in de jaarlijkse HR 
commissie in September. Wij stellen voor het onderwerp naar de LTA te 
verplaatsen. 
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OVERIGE MOTIES (t/m 16 april 2016) 

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 specifieke 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. 

Uw motie Bestemming in tijdelijkheid wordt beantwoord in de monitor 
Jongerenhuisvesting die uw raad eind mei van ons ontvangt. 

Motie Onderzoek Martiniplaza (mei 2014) 
U hebt 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. 

De onderzoeken naar de toekomst van MartiniPlaza zijn gereed. Het zijn twee 
onderzoeken geworden te weten: een onderzoek naar de toekomst van 
MartiniPlaza door LAgroup en een onderzoek naar de governance door 
PBLQ. Uw raad heeft de onderzoeken inmiddels ontvangen. Een presentatie 
hierover staat rond deze tijd gepland. 

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 gebruikmakend van ervaringen in het land. 

We zijn op meerdere fronten actief om het gesprek met jongeren vorm te 
geven. Als eerste zijn we in regionaal verband (RIGG) bezit met de oprichting 
van een jongeren clientenplatform jeugdhulp. Informatie over de voortgang 
van dit nieuwe initiatief maakt deel uit van de kwartaalrapportage VSD. De 
smalle s trekking van de motie beschouwen we hiermee als af gedaan, we doen 
echter meer. Zo verwachten we binnenkort een advies van de Ombudsman 
over de mogelijkheden en meerwaarde van een Kinderombudsman. 
Daarnaast zijn er goede contacten opgebouwd met jongeren tijdens de 
activiteiten van Lets Gro en Wijken voor Jeugd en kijken we hoe we deze 
contacten kunnen bestendigen. We informeren u uiteraard over de uitkomsten 
van het advies van de Ombudsman. 
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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 2015 per brief geinformeerd (kenmerk 
4920109) over onze gezamenlijke duurzame ambitie met betrekking tot het 
Hoofdstation. 
U heeft ons gevraagd om ProRail te verzoeken onderzoek te laten uitvoeren 
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 hebben wij ProRail verzocht om het door u gevraagde 
onderzoek uit te voeren. Aandachtspunt hierbij is wel het monumentale 
karakter van de bestaande perronkappen. Zonnepanelen mogen geen 
onacceptabele afbreuk doen aan deze monumentale onderdelen van het 
Hoofdstation. 
In uw raad van 30 maart jongstleden heeft u met de vaststelling van het 
ambdiedocument 'Mooi extra' de uitgangspunten vastgesteld voor de 
verdere uitwerking van de kappen. Daarnaast heeft ProRail een businesscase 
opgesteld waaruit blijkt dat zonnepanelen op de kappen kansrijk is, waarbij 
overigens andere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. Er moet nog een 
afweging plaatsvinden welke duurzaamheidsmaatregelen het effectiefst zijn. 
Duurzaamheid zal een van de gunningscriteria worden bij de aanbesteding. 
In juni 2016 ontvangt u, zoals afgesproken, een brief over de 
aanbestedingscriteria waar dit onderdeel van is. 

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 van de 
Participatiewet is dit al in gang gezet. Via verschillende kanalen (website, 
bijsluiter, beschikking en bij de intake) worden mensen geinformeerd over 
hun rechten en plichten. Er ligt al een plan om de communicatie breder te 
trekken. 
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De communicatie over de Participatiewet zal in overleg met de doelgroep, dit 
najaar worden meegenomen in het plan van aanpak dienstverlening en in de 
evaluatie daarvan. Na 1 mei 2016, een jaar na inwerkingtreding van de 
Afstemmingsverordening Participatiewet, zullen wij aan u rapporteren over 
het aantal opgelegde maatregelen en de aard van die maatregelen. Uw vraag 
naar een evaluatie voortijdige beeindiging studietoeslag die op de LTA stond 
voor maart 2016, nemen wij dan ook mee. 

Motie vernieuwing duurzaamheidspromotie (mei 2015) 
Deze motie verzoekt het college te zoeken naar effectievere manieren om inwoners te 
verleiden tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan hun woningen. Hierbij 
tevens de mogelijkheid te onderzoeken om te gaan werken met zogeheten 'lead-
vergoedingen'. 

We zijn in overleg met 'Groningen woont SLIM' en willen de komende jaren 
met dit Energieloket een flinke ambitiesprong realiseren. De plannen 
hiervoor zullen voor de zomer 2016 concreet worden en hierin worden ook de 
mogelijkheden voor financiele constructies, waaronder de 
leadvergoedingen, meegenomen. 

Motie Samen met de Stad (mei 2015) 
Deze motie verzoekt het college (n.a.v. het rekenkamerrapport) om de ambitie 
"Groningen energieneutraal in 2013" nadrukkelijke kenbaar te maken bij 
maatschappelijke instellingen en bedrijven en deze te vragen welke stappen zij willen 
zetten, en daarmee zichtbaar te maken wie wat doet op het gebied van duurzaamheid. 

In het afgelopen halfjaar zijn goede vorderingen gemaakt met de Route kaart 
Groningen Energieneutraal. Daarbij zijn drie sessies gehouden waarbij een 
groot aantal partnerorganisaties heeft meegediscussieerd over scenario's 
voor resp. 50% en 95% C02-neutraal. Dd met gebruikmaking van het z.g. 
energietransitiemode. Parallel daaraan is ditzelfde model toegepast op een 
grote regio, waaronder het aardbevingsgebied, Delfzijl en de Eemshaven. 
Ook daarbij zijn vele externe partijen betrokken. Parallel is de 
klimaatmonitor opgesteld, waarbij aan ca. 20 Groningse instellingen en 
bedrijven is gevraagd hun plannen voor de komende jaren kenbaar te maken. 
In juni 2016 hopen wij de route kaart en de monitor gelijktijdig te presenteren 
en dat moment als start van een doorlopende energiedialoog te markeren. 

Motie Melding omgevingsvergunning (juni 2015) 
Het college wordt verzocht wat de voor- en nadelen zijn van verschillende vormen van 
informatievoorzieningen over omgevingsvergunningen en onttrekkingsvergunningen 
voor omwonenden. Het college wordt verzocht de raad hierover in het najaar te 
rapporteren. 

Als belangrijke stap zien wij het aanbieden van de app "Omgevingsalert" 
waarbij je door middel van notificaties op de hoogte wordt gebracht van o.a. 
aangevraagde omgevingsvergunningen en bekendmakingen. 
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De invoering blijkt technisch gezien meer voeten in de aarde te hebben dan 
aanvankelijk gedacht, maar we verwachten dat de app voor de zomer werkt 
Daarnaast hanteren we nu de werkwijze dat bij bouw iniliatieven die niet in 
het bestemmingsplan passen, en die gevoelig kunnen liggen wij niet 
meewerken zolang er geen draagvlak is in de naaste omgeving. 
We vragen de initiatiefnemer actief contact op te laten nemen met de naaste 
omgeving. Waar nodig ondersteunen we daarbij. 
In de pilot wijkwelstand in de Schildersbuurt is het traject aanvraag 
omgevingsvergunning ook besproken en zijn ideeen naar voren gebracht over 
andere manieren van communiceren. 
De uitkomsten en diverse mogelijkheden bieden we u eind mei aan gelijktijdig 
met de monitor jongerenhuisvesting. 

Motie Intrekken ongewenste bouwvergunningen (juni 2015) 
Het college wordt verzocht zo snel mogelijk een onderzoek te doen naar welke 
omgevingsvergunningen (met de bestemming bouwen) de afgelopen 10 jaar zijn 
uitgegeven waar tot op heden niets mee is gedaan. Tevens wordt verzocht een afweging 
te maken of de uitvoering van de vergunning nog gewenst is in het licht van de 
inspanningen van de gemeente om het volbouwen van stadstuintjes te voorkomen. 
Indien dit niet het geval is de raad te informeren over de intrekkingsprocedure en de 
financiele gevolgen daarvan. 

Binnen ons vergunningsverleningsysteem wordt gesignaleerd wanneer een 
vergunning binnen een bepaalde termijn niet is gebruikt. Het intrekken van 
vergunningen gebeurt ook al. Rondom de vergunningen die niet zijn 
ingetrokken .spelen vaak bijzondere omstandigheden. 
We hebben een scan uitgevoerd naar verleende omgevingsvergunningen die 
nog niet zijn uitgevoerd. 
Het gaat om circa 70 vergunningen die eventueel in aanmerking kunnen 
komen voor intrekking vanwege de nieuwe woonvisie en aangepast 
kamerverhuurbeleid. De nadere afweging om per vergunning te bekijken of 
uitvoering nog wenselijk is moet nog plaatsvinden. Tevens moet de juridische 
haalbaarheid worden bepaald. Wij verwachten u voor de zomer hierover 
nader te informeren. 

Motie Engelstalige website (juni 2015) 
Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een 
meertalige website op te zetten waarop alle informatie (aanbieders, verplichtingen, 
informatie, etc.) zichtbaar is over het wonen en het zoeken van een woning in 
Groningen. 

De beantwoording van deze motie nemen wij mee in de monitor 
Jongerenhuisvesting die uw raad eind mei ontvangt. 
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Motie Preslatieafspraken (juni 2015) 
Het college wordt verzocht met de SSH afspraken te maken over de kwaliteit van de 
woningen en de service die zij aanbieden op de Groningse woningmarkt voor 
Internationale studenten en hier de toepasbaarheid van het huurpuntensysteem op de 
kamers van SSH mee te nemen. 

In mei vindt een bijeenkomst plaats met SSH XL om over de kwaliteit van de 
huisvesting van buitenlandse studenten te praten. Uitgangspunt is om 
gezamenlijk met RUG/HHG, corporaties en buitenlandse studenten tot 
afspraken te komen over de verbetering van de kwaliteit van huisvesting. In 
de monitor Jongerenhuisvesting die uw raad eind mei ontvangt, wordt u over 
de resultaten geinformeerd. 

Motie Brede verduurzaming (januari 2016) 
Het college wordt verzocht in de prestatieafspraken met huurders en corporaties op te 
nemen dat bij verduurzaming van de (sociale) woningvoorraad wordt begonnen met het 
aanpakken van de laagste energielabels door middel van isolatie en andere 'quick wins' 

Over het algemeen hanteren we dit al als leidendprincipe bij verduurzaming: de 
maatregelen inzetten bij complexen / woningen waar de meeste energetische winst te 
behalen valt. Er kunnen desondanks loch redenen zijn om een andere insteek te kiezen: 
Nul op de Meter, Geothermie, als een complex op de nominatie staat om gesloopt te 
worden. Hiervoor moet wat ons betreft ruimte blijven. We nemen uw verzoek mee in het 
proces prestatieafspraken 2017. We verwachten dat de uitwerking per corporatie zal 
verschillen. Enkele corporaties passen alleen verduurzaming toe als de bewoners het 
zelf willen. 

Motie Versterk zeggenschap huurders (januari 2016) 
Het college wordt verzocht een plan te maken om huurdersorganisaties in een eerder 
stadium en op een goede, volwaardige manier bij de totstandkoming van de 
prestatieafspraken te betrekken. En daarbij de mogelijkheden te onderzoeken om binnen 
de middelen die beschikbaar zijn voor de prestatieafspraken een fonds in te stellen 
waaruit huurdersorganisaties kunnen putten om onafhankelijk advies en ondersteuning 
in te huren. Uw raad hierover voor 1 ju l i te informeren. 

De uitvoering is mede afhankelijk van de behoefte van de huurdersorganisaties zelf. 
Enkele huurdersorganisaties hebben aangegeven zich vooral te willen richten op de 
eigen corporatie. Wij hebben inmiddels (25 april) een startbijeenkomst gehad met 
huurdersorganisaties waarin de belangrijkste inhoudelijke thema's zijn besproken en 
afspraken zijn gemaakt over de rol en betrokkenheid bij de prestatieafspraken 2017. De 
corporaties moeten wettelijk financiele middelen vrijmaken ter ondersteuning, dus 
ondersteuning zal in eerste instantie via de corporaties dienen te verlopen. 



'Gemeente 

Biadide 13 \jron/ngen 
underwerp Voortgang Openstaande moties \ 

in aanloop naar het Voorjaarsdebat 2016 

Motie meer focus op beschikbaarheid (januari 2016) 
Het college wordt verzocht minimaal 85 sociale huurwoningen op te nemen in de 
prestatieafspraken 2017. 

Uw verzoek past binnen het doel van de afspraken. We willen toewerken naar een 
hogere productie van sociale huurwoningen. Omdat de begrotingen van de corporaties 
voor 2016 al vastlagen was 50 het hoogst haalbare. Maar voor 2017 zien wij uw motie 
als een steun in de rug om de productie te verhogen. 

Motie Meer zekerheid bieden aan huurders (januari 2016) 
Het college wordt verzocht in overleg met corporaties te onderzoeken wat 
mogelijkheden zijn om huurders van sociale huurwoningen meer zekerheid te geven 
over lagere energielasten. 

Wij verwachten dat de mogelijkheden per corporatie verschillen gelet op het eigen 
beleid, de samenstelling van de woningvoorraad en projecten als 0-op de Meter en 
Geothermie. 
Daarnaast is het gedrag van de huurder van invloed op de totale energielasten. Het 
onderwerp wordt geagendeerd in de gesprekken over de prestatieafspraken 2017. 

Motie Dashboard (januari 2016) 
Het college en de corporaties gaan in 2016 een dashboard ontwikkelen om meer inzicht 
te krijgen in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het college wordt verzocht de 
indicator 'gebruik van de bestaande voorraad sociale huurwoningen' mee te nemen in de 
opzet van dit dashboard. 

Het gebruik van de bestaande voorraad is een van de aspecten die we in kaart willen 
brengen op stedelijk niveau. Door nieuwe landelijke wetgeving (zgn. 'passend 
toewijzen) zullen woningcorporaties meer woningen moeten toewijzen aan lage 
inkomens. We zijn met de corporaties in overleg over de uitvoering van uw motie. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



Bijiage 

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. 

In ons voorstel over het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016 -2020 hebben wij aangegeven 
hoe wij de financiele opgaven in de sport met inachtneming van uw motie hebben opgelost. Wij 
beschouwen de motie daarmee 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. 

Het Visiedocument Educatie is in uw raadscommissie besproken. De door de portefeuillehouder gedane 
toezeggingen worden meegenomen in een tussenrapportage die uw raad in juni ontvangt. Wij 
beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

BEGROTINGSDEBAT 2015 (november 2014) 

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. 

In het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016 - 2020 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, 
dat wij op 12 april jl. hebben vastgesteld, geven wij aan hoe we gebruik willen maken van de 
verbindende kracht van sport en bewegen en hoe we de verenigingen daarbij gaan betrekken. Het 
meerjarenprogramma hebben wij aan u ter vaststelling voorgelegd. Wij beschouwen de motie hiermee 
als afgehandeld. 

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. 

De pilot Innovatie schuldhulpverlening (Goede Gieren) is in augustus 2015 van start gegaan. We 
beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

In het vierde kwartaal van 2016 gaan we de resultaten van de pilot middels een evaluatie 
beoordelen en onderzoeken of (onderdelen van) de innovatieve aanpak van schuldproblematiek 
kunnen worden ingebed in het totaalaanbod van de gemeente. Begin 2017 zullen wij u hierover 
nader informeren. 



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. 

Tijdens de presentatie van de concept energiemonitor en concept routekaart in September 
2015 is afgesproken dat ook de grote organisaties uit de stad Groningen betrokken worden in 
het proces. Dit heeft ertoe geleid dat het traject langer heeft geduurd. Tijdens de presentatie 
van beide documenten voor de raden en Staten van Groningen in januari 2016 is hierover een 
update gegeven. De energiemonitor en de routekaart worden in juni gepresenteerd. 
Vervolgens zal de energiemonitor jaarlijks worden geactualiseerd en worden er jaarlijks 
afspraken gemaakt met de belangrijke partners om de doelstellingen voor de korte termijn 
vast te stellen en de resultaten te bespreken. We beschouwen de motie hiermee als 
afgehandeld. 

Motie Leefstraat (motie 15) 
U hebt ons college verzocht een experiment te starten met 'Leefstraten' zoals ze ook in Gent 
doen. En daarbij actief aan bewoners te laten weten dat zij tijdelijk (bijvoorbeeld 2 maanden) 
ruime zeggenschap krijgen om zelf hun straat in te richten. 

In Gent hebben ze mooie ervaringen opgedaan met het experiment 'Leefstraten'. Een 
dergelijk experiment sluit goed aan bij de intenties zoals verwoord in ons collegeprogramma 
'Voor de verandering' waarin we bewoners ruimte geven, stimuleren en faciliteren. Voor het 
slagen van het experiment is het van belang dat de iniliatieven uit de straat zelf komen. 
Bottom-up en breed gedragen. Als onderdeel van Let's Gro is inmiddels ervaring opgedaan 
met de 'Leefstraat'. Bewonersinitiatieven vonden daartoeplaats in de Gerbrand Bakkerstraat 
en de Grunostraat. Ook lopen er iniliatieven voor een verkeersluwer/kindvriendelijker 
inrichting van de woonstraat, waaronder de Medanstraat (project Gordel van Smaragd). 
We blijven vanuit de gebiedsteams en wijkwethouders bewoners attenderen op het idee voor 
een 'Leefstraat' en deze zo nodig ook faciliteren (vergunningen, bebording, inrichting). We 
houden uw raad actief op de hoogte van nieuwe iniliatieven en eventuele vorderingen rond 
deze nieuwe ontwikkelingen. U bent natuurlijk altijd uitgenodigd om te komen kijken tijdens 
experimenten. Via de wijkkalender houden wij u op de hoogte. Zie voor een aantal 
voorbeelden in Groningen: https://www. facebook.com/LeefstratenGroninsen 
Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Cofinancieringsfonds breedtesport (motie 22) 
Met deze motie verzoekt u ons de mogelijkheden te onderzoeken voor een cofinancieringsfonds voor de 
breedtesport. 

In het Meerjarenprogramma Sport & bewegen 2016 - 2020 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, dat wij 
op 12 april jl. hebben vastgesteld, geven wij dat we een investeringsfonds voor de (co-)financiering van 
sportaccommodaties zullen creeren. Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 



Motie Drempel lager, betere toegankelijkheid (motie 25) 
Toegankelijkheid en fysieke bereikbaarheid zijn basisvoorwaarden voor maatschappelijke participatie. U vraagt 
ons in gesprek te gaan met ondernemers over de manier waarop winkeliers in de stad gestimuleerd kunnen 
worden om de entreedrempels die toegankelijkheid kunnen belemmeren, waar mogelijk toegankelijker te 
maken. 

Uw raad heeft een brief ontvangen over de afhandeling van de mode 'Drempel lager, betere toegankelijkheid' 
(gedateerd 9 december 2015, kenmerk 5384953). Zoals wij u eerder lieten weten bij de moties 'Slimme 
wandelroutes' (2015 - motie 14) en 'Toegankelijkheid prominent op de agenda' (2015 - motie 31), werken we 
het thema Toegankelijkheid verder uit in het kader van de Binnenstadsvisie. Wij beschouwen de motie 
hiermee als afgehandeld. 

Ouderbijdrage schoolkosten (motie 5) 
Uw raad verzoekt ons college om een inventarisatie te maken van de ouderbijdrage en kosten 
schoolreisje bij alle 02G2 scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
onderwijs en deze te vergelijken met de hoogte van de vergoeding ouderbijdrage schoolfonds 
(VOS). Op basis van de uitkomsten daarvan verwacht u van ons een eventueel voorstel om 
deze bedragen met elkaar in lijn te brengen. 

Wij hebben u in mei per brief geinformeerd. Wij beschouwen de motie daarmee als 
afgehandeld. 

ContinuVteit van zorg en werk (motie 14) 
Met deze motie geeft u aan geinformeerd te willen worden over de eventuele keuze die ons college 
maakt uit de door het Rijk aangeboden verruimde mogelijkheden rond de huishoudelijke toelage 
(HHT). Daarbij vraagt u ons u inzicht te verschaffen in de consequenties voor werkgelegenheid en 
zorg. Ook vraagt u ons clienten die (nog) geen aanvraag voor HHT hebben ingediend opnieuw te 
benaderen. 

In onze brief van 24 november 2015 (kenmerk 5378707) hebben wij u uitgebreid geinformeerd over 
de afhandeling van deze motie. 
In de brief hebben wij u op de hoogte gesteld van het besluit van ons college om de Regeling 
Tegemoetkoming Huishoudelijke Hulp 2016 gewijzigd vast te stellen. Deze wijziging houdt in dat de 
tegemoetkoming verhoogd wordt. Verder zijn alle mensen, die nog geen aanvraag hadden ingediend 
voor een tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijke hulp, in december 2015 opnieuw 
benaderd. Wij beschouwen de motie daarmee als afgehandeld. 

Beter presteren op bewegend leren (motie 25) 
Met deze motie verzoekt u ons de lesmethode 'fit en vaardig op school' en de resultaten van het 
onderzoek door UMCG en RUG onder de aandacht te brengen van alle betrokken scholen in onze 
gemeente. 

We hebben de uitkomsten van het onderzoek aan de orde gesteld in het bestuurlijk overleg met de 
schoolbesturen. Hierover hebben wij u ook op 1 maart via een brief geinformeerd. De schoolbesturen 
hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan nadere presentatie van de lesmethode voor 
scholen. Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 



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' waren nog 
niet afgehandeld, omdat de voorbereiding hiervan nog plaatsvond. 

Wij hebben u op 4 februari 2016 per brief (5215008) geinformeerd over de tijdelijke meetpunten. Wij 
beschouwen deze motie als afgehandeld. 
Over de mogelijkheid om diffractiestroken aan te leggen zullen we u nader informeren, op het 
moment dat de aannemer het ontwerp uitwerkt. Dit zal in de loop van 2016 zijn. Daarmee is de motie 
afgehandeld. 

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 uw raad het college in gesprek te gaan met betrokken 
partijen rondom het aardbevingsdossier (zoals de NAM, de Provincie Groningen, Bouwend Nederiand, 
Woningcorporaties en andere gemeenten) en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk werkzoekende bouwvakkers 
uit de stad en provincie aan het werk gaan. Daarnaast 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 beantwoording van schriftelijke vragen over aanbesteding grote projecten en bevordering 
werkgelegenheid (kenmerk 4908093, maart 2015), ontving u van ons op 16 december 2015 een brief over 
de uitvoering van deze motie (kenmerk 5383867). Daarnaast hebben wij het brede thema van de kansen 
voor de arbeidsmarkt ingebracht in het kader van de voorbereiding van het Meerjarenprogramma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP). Het maakt daarmee onderdeel uit van het MJP. Wij 
stellen voor de voortgang met u te delen bij de reguliere bespreking van het MJP. Wij beschouwen de 
motie hiermee als afgehandeld. 

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 2x3 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 ruimte. 

Wij hebben uitvoering gegeven aan uw motie en zijn met de opdrachtgever van de tunnel - ProRail - in gesprek 
gegaan. 
Onlangs hebben wij u per brief geinformeerd (kenmerk 5139884) over de vertraging van het Ontwerp 
Tracebesluit (OTB) van de ESGL Vanwege deze vertraging vindt het aanbestedingstraject later plaats. In de 
aanbestedingsleidraad van ProRail is opgenomen: "Inschrijver mag kansen indienen die strijdig zijn met de eisen 
in het betreffende deel van de vraagspecificatie. De wens is om hetfietspad aan weerzijden van de 
Paterswoldseweg te verbreden van 2 x 2,4 meter naar 2 x 3,0 meter." 
Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 



Motie Oog voor kleine ondernemers (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. 

We lieten u eerder weten dat de uitvoering van de mode past binnen het lopende beleid van het 
Evenementenprogramma Binnenstad en de campagne 'Alle Dagen Welkom in Groningen'. 
Zoals toegezegd ontving uw raad een overzicht van de dagen waarop in 2015 evenementen hebben 
plaatsgevonden. Dit overzicht was opgenomen als bijiage 2 bij de brief 'Evenementenprogramma 
2015-2016 Binnenstad' (gedateerd 18 februari 2016, kenmerk 5513856). Ook was toegezegd dat uw 
raad in het eerste kwartaal van 2016 de evaluatie zou ontvangen van 'De levendige stad, ook op 
zondagen'. Uw raad heeft deze evaluatie behandeld in de raadscommissie van 20 januari 2016 (brief 
gedateerd 8 januari 2016, kenmerk 5416790). Wij beschouwen de mode 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 van hulp. 

Met de brief Uitvoering Wmo en Jeugdwet in 2015 en de afhandeling van de motie Experiment 
huishoudelijke hulp (nr. 5475762) van 8 maart 2016 beschouwen wij de motie als afgehandeld. 

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 van de 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 veriies aan stadgroen 
(waaronder bomen) nadrukkelijk te stimuleren, wanneer groencompensatie niet anderszins mogelijk is. 

In aanvulling op wat wij eerder berichten ter zake: in de visie 'bestemming binnenstad' is 
groen een prominent thema. 
In het bijbehorende uitvoeringsprogramma, dat in juni in de raad wordt behandeld, wordt 
aangegeven hoe dit thema in de binnenstad verder wordt uitgewerkt. We beschouwen de 
motie daarmee als afgehandeld. 

Motie Oog voor talent (december 2015) 
Uw raad heeft de ambitie en verzoekt ons daarmee om van OOG een platform van 
talentontwikkeling te maken, dat de verbinding zoekt met het maatschappelijk veld en met name 
met het onderwijs, op te nemen in het Programma van Eisen. 
U verzoekt daar waar mogelijk de verbinding te leggen tussen OOG en de partners in het Akkoord 
van Groningen en de partners in het College van Onderwijs. 

Met OOG zijn de bestaande contacten met het onderwijs in kaart gebracht. OOG biedt stageplekken 
aan leerlingen van MBO, HBO en universiteit, zowel voor media opieidingen als voor opieiding die 
aansluiten bij de activiteiten van OOG zoals marketing en facilitaire ondersteuning. Voor leerlingen 
van het Voorgezet Onderwijs geven ze de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage te lopen en 
via het programma Check The Bizz werken ze mee aan de beroepenorientatie van leerlingen uit het 
Voortgezet Onderwijs. Aan de beroepenorientatie van leerlingen van het ROC's wordt eveneens 
meegewerkt. 



Binnen de organisatie zijn veel jongeren actief die daar hun talent op het gebied van DJ oftechnicus 
kunnen ontwikkelen. In de programmering is aandacht voor diverse groepen jongeren die via 
programma's als Glasnost en doelgroep programma's voor buitenlandse studenten en Urban cultuur 
hun talent binnen OOG kunnen ontwikkelen. Recent zijn met twee groepen scholieren teams gestart 
die zich gaan richten op wijkgerichte jongerencultuur. 

In samenwerking met andere instellingen zoals Noorderzon, Urban House en 5 mei festival wordt aan 
jongeren binnen OOG de mogelijkheid geboden om hun talenten aan het publiek buiten OOG te 
tonen. 
Op grond van het bovenstaande kunnen we concluderen dat OOG al het platform voor talentontwikkeling is dat 
de motie beoogt Een bemiddelende rol van het College tussen OOG en de onderwijsinstellingen lijkt, gezien de 
reeds bestaande contacten, niet nodig. In het PvE worden de ambities op het punt van talentontwikkeling 
vastgelegd. We beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 


