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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 begrotingsdebat 2014 in op de stand van zaken 
van afhandeling van deze moties. Eerst volgt een overzicht van openstaande 
moties aangenomen tijdens de verschillende momenten van de P&C cyclus 
(Rekening, Voorj aarsdebat, Begroting). Tot slot behandelen we de stand van 
zaken rond de aangenomen en nog openstaande moties in de overige 
vergaderingen van uw raad (tot en met juni 2013). 

BEGROTING 2009 

Motie Windmolens 
Deze motie behelst een verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken hoge 
windmolens binnen de grenzen van de gemeente Groningen te plaatsen. 

In uw raadscommissie Beheer & Verkeer van 5 juni 2013 is de Kansenkaart 
Wind behandeld. Wij hebben inmiddels de Kansenkaart Wind inmiddels 
gedeeld met de provincie. Hiermee is deze motie afgehandeld. 

VOORJAARSDEBAT/BEGROTING 2010 

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

SE.4.C 
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Deze motie hebben wij in samenhang met de motie Alfabetisering 
afgehandeld. Op 13 meijl. ontving u hierover een brief (kenmerk 
SZl3.3661995). 
Daarnaast kunnen we u melden dat we tijdens de week van de Alfabetisering 
(2e week September) als een van de partijen het 'Bondgenootschap voor 
geletterdheid Groningen' hebben gesloten. Dit bondgenootschap wordt 
verder gevormd door partijen uit met name het bedrijfsleven, onderwijs en 
zorg. 

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

Motie Besteding middelen voor het organiseren van nieuwe Wmo-
voorzieningen 
Uw raad verzoekt ons met voorstellen te komen voor de besteding van de 
Wmo-middelen die in plaats komen van de AWBZ-zorg. Daamaast vraagt u 
ons uw raad vroegtijdig en nauw te betrekken bij de ontwikkeling van beleid 
op dit vlak en binnen enkele maanden te komen met een voorstel over hoe die 
betrokkenheid van uw raad georganiseerd wordt. 

Wij informeren u regelmatig over de ontwikkelingen rond de decentralisaties. 
Onze laatste inhoudelijke brief dateert van mei 2013(kenmerk 
OSl3.3606890). 
In uw raadscommissie Werk en Inkomen van 11 September jl. is een eerste 
doorkijk gegeven over de planning van de decentralisatie-onderwerpen. Uw 
raad ontving hierover eind September van ons een brief (OSl3.3897086) 

Motie Kinderopvang en sport 
Met deze motie vraagt u ons een plan van aanpak op te stellen om: 
• Te stimuleren dat nog meer kinderopvangorganisaties sportactiviteiten 

gaan aanbieden; 
® De samenwerking tussen de kinderopvangorganisaties en de 

sportvereniglngen te ondersteunen; 
® Kinderopvangorganisaties te stimuleren gebruik te maken van de 

projectsubsidie en te ondersteunen bij de aanvraag hiervan. 

In juni 2013 ontving uw raad van ons de brief Informatie voortgang 'Bewegen 
voor kinderen: slim, fit en gezond', kenmerk OS13.3691190. In deze brief 
hebben we u gemformeerd over hoe we in overleg met de schoolbesturen en 
andere betrokken partijen zijn gekomen tot een gezamenlijke aanpak om de 
kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het buitenschools sport- en 
beweegaanbod te verbeteren. Met dit plan van aanpak hebben we invulling 
gegeven aan de motie. 

In het voorjaar van 2014 zullen we trw raad in een tussentijdse evaluatie van 
"Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond" informeren over de resultaten. 
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het proces, de planning en de financiering van het gefaseerd invoeren van de 
nieuwe werkwijze in de overige wijken van de stad. 

BEGROTING 2012 (november 2011) 

Motie Geef sportieve inrichting meer ruimte 
Met deze motie vraagt u ons om binnen de plarmen voor de ruimtelijke 
ordening, een prominentere plek te geven aan de kaders voor een sportieve 
inrichting. Ook vraagt u ons om in de op te stellen nota 'Kaders voor een 
sportieve inrichting' aandacht te besteden aan de wisselwerking tussen sport 
en ruimtelijke ordening en de kansen die dat biedt. 

In de brief 'Drie punten plan sport, informatie en discussie' hebben we 
aangekondigd dat we het sportbeleid aansluiten op het ruimtelijk beleid. Dit 
doen we door de visie op de sportieve en speelse openbare ruimte op te 
stellen in samenhang met de nota Ruimtelijke kwaliteit. We willen dit met u 
bespreken in de commissie Onderwijs en Welzijn op 4 december aanstaande. 

Motie De openbare ruimte als sportaccommodatie 
U verzoekt ons op de site van de gemeente een overzicht te publiceren van 
alle openbare ruimte die voor sport en spel gebruikt kan worden (van 
trapveldje tot looproute). En hierbij een lijst met paden en wegen te 
publiceren (en te onderhouden) waar in een bepaalde periode onderhoud 
wordt gepleegd (zodat deze buiten de onderhoudsperiode veilig door 
wielrenners, skeeleraars en skaters benut kunnen worden). 

Met onze brief van 6 december 2012 (kenmerk 0S12.3322732) hebben we 
invulling gegeven aan de motie sportief inrichten openbare ruimte. In die 
brief bent u gemformeerd over de mogelijke hardloopfaciliteiten in 
Noorderplantsoen, Stadspark, Zernike Campus en Hoornse Meer en de 
communicatie hierover. Hiermee is de motie uitgevoerd. 

Motie Groningen, kansen voor talent 
U vraagt ons met de akkoordpartners in gesprek te gaan om te kijken naar 
mogelijkheden om samen een traineeshipprogramma te ontwikkelen. 

We hebben deze motie betrokken bij de motie Kansen voor Talent II (zie 
hierna). 

Motie Ontschotting fondsen armoedebestrijding bij kinderen 
U verzoekt ons het jeugdsportfonds, de Stichting Leergeld, het 
mentorenproject van Humanitas en de pc-regeling voor minima financieel te 
ontschotten. 

In onze brief over de afhandeling van de moties begroting 2012 hebben wij 
aangegeven dat ontschotting van deze budgetten geen extra mogelijkheden 
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oplevert en dat de subsidiering van de bovengenoemde projecten in stand 
gehouden wordt (gedekt uit de (extra beleidsjmiddelen voor het 
armoedebeleid). 

Daaropvolgend heeft uw raad bij de rekening 2011 in een amendement 
besloten een bedrag van 450 duizend euro uit het Kinderfonds incidenteel 
beschikbaar te stellen voor de financiering van het nieuwe armoedebeleid. 
Voor de financiering van het nieuwe armoedebeleid en het oplossen van de 
tekorten op het minimabeleid was vanaf 2013 structureel circa 2 miljoen euro 
nodig. Daarom hebt u bij de begroting 2013- naast de bovengenoemde 450 
duizend euro - aanvullend nog 1,55 miljoen euro voor dit doel beschikbaar 
gesteld. Hiermee is deze motie afgehandeld. 

VOORJAARSDEBAT 2012 (juni 2012) 

Motie Groene stroom 24/7 
U vraagt ons in overleg te treden met partijen als Grunneger Power, KEMA, 
Energy Academy Europe en Energy Valley over de haalbaarheid van een 
experiment dat tot doel heeft lokaal opgewekte zonnestroom op te slaan en 
deze op piekmomenten in te zetten. Hiervoor zo nodig 3 of 4 hectare grond 
ter beschikking te stellen voor zonnepanelen en uw raad uiterlijk eind 2012 
over de voortgang te informeren. 

In het voorjaar van 2013 is uw raadscommissie Beheer en Verkeer uitvoerig 
geinformeerd over de mogelijkheden van opslag van zonnestroom (Han 
Slootweg). Daarnaast zijn we met verschillende partijen, waaronder 
Grunneger Power en Energy Academy, concreet in gesprek over 
zonneweides. Experimenten met opslag van lokaal opgewekte zonnestroom 
kunnen doorgang vinden, zodra de zonneweides zijn gerealiseerd. Hiermee is 
deze motie afgehandeld. 

Motie Integratie en emancipatie 
U vraagt ons tweejaarlijks de stand en ontwikkeling van de integratie en 
emancipatie in de stad Groningen te onderzoeken. En daarbij de uitkomsten 
in 2013 voor te leggen aan de raad en te betrekken bij de behandeling van het 
integratie- en emancipatiebeleid. 

In oktober 2013 ontvangt u van ons een brief waarin we u informeren over de 
stand van zaken van emancipatie en integratie in de stad Groningen. Tevens 
geven we aan hoe we kwetsbare etnisch culturele groepen willen blijven 
ondersteunen. 

Motie Onderwijshuisvesting - Van woorden naar daden 
U heeft gevraagd voor de begroting 2013 te komen met een eerste opzet van 
het aangekondigde Masterplan als uitvoering van de kademota. U vraagt ons 
daarbij de mogelijkheid te verkennen om door een meer efficiente besteding 
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van het huisvestingsbudget de uitvoering van de kademota dichterbij te 
brengen. Te denken valt aan samenwerking met schoolbesturen rond het 
opdrachtgeverschap, maar ook bundeling van beheer en onderhoud van 
Vastgoed in de gemeentelijke organisatie. 

11 oktober 2012 hebben we u gemformeerd over de voortgang uitvoering 
visiedocument 'op naar scholen van de toekomst' (kenmerk OS12.3317167). 
In deze brief hebben we aangegeven dat het ministerie van OC&Wde 
mogelijkheden onderzoekt om de verantwoordelijkheid voor het 
buitenonderhoud over te hevelen van de gemeente naar de schoolbesturen. 
Deze nieuwe wetgeving zou in werking moeten treden per 1 januari 2014. Dit 
wordt echter naar verwachting 1 januari 2015. 

De wetswijziging is inmiddels klaar, maar de vormgeving van de 
overgangsregeling heeft vertraging opgelopen. Voordat verdere slagen 
kunnen worden gemaakt, moet vanuit het Rijk eerst duidelijkheid worden 
verschaft welke bedragen worden doorgedecentraliseerd en ofer sprake zal 
zijn van een overgangsregeling met financiele consequenties voor de 
gemeente. In het eerste kwartaal 2014 verwachten we hier meer helderheid 
over. 

BEGROTING 2013 (november 2012) 

Motie Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk 
U verzoekt u ons uiterlijk in het eerste kwartaal van 2013 altematieven voor 
te leggen voor de onkostenvergoeding die verstrekt wordt voor het verrichten 
van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden. En tot die tijd de huidige 
onkostenvergoeding in stand te laten. 

Naar aanleiding van uw motie hebben wij u in december 2012 laten weten de 
onkostenvergoeding vrijwilligerswerk als overgangsmaatregel met een half 
jaar te verlengen en in het voorjaar van 2013 onderzoek te doen naar de 
(on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid van het verstrekken van 
onkostenvergoedingen aan uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen. 
Op basis van dit onderzoek hebben wij besloten om geen nieuwe regeling 
vrijwilligersonkostenvergoeding te ontwikkelen. In onze brief van 15 meijl. 
hebben wij u van ons besluit op de hoogte gesteld en gevraagd uw wensen en 
bedenkingen aan ons kenbaar te maken (SZ13.3624392). 
U heeft daarover gesproken in uw raadscommissie Werk & Inkomen van 5 

juni 2013 en daarnaast heeft u ons een aantal aanvullende vragen gesteld. 
Op 19 juni 2013 heeft u een tweede brief van ons ontvangen waarin wij zijn 
ingegaan op uw vragen en uw wensen en bedenkingen bij ons besluit 
(SZl3.374989). Op 26juni 2013 heeft u tijdens de raadsvergadering opnieuw 
gesproken over ons besluit om geen nieuwe regeling te ontwikkelen voor het 
verstrekken van een onkostenvergoeding voor uitkeringsgerechtigden die 
vrijwilligerswerk doen. U bent toen akkoord gegaan met het collegebesluit en 
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u heeft de motie 'Onkostenvergoeding in participatienota' aangenomen. 
Daarin vraagt u ons over de vergoeding in gesprek te gaan met de 
instellingen waar de betreffende vrijwilligers werkzaam zijn en in de nota 
Maatschappelijke participatie aandacht te besteden aan de vergoeding van 
onkosten van vrijwilligers door instellingen (zie voor de stand van zaken met 
betrekking tot deze motie verderop in deze brief. 

Motie Elektrische laadpalen 
Met deze motie verzoekt u om in samenwerking met expertisecentra 
elektrische laadpunten te installeren in gemeentelijke parkeergarages en op 
P&R terreinen. Daarnaast vraagt u om elektrische laadpalen in commerciele 
garages te stimuleren. 

Op 16 april 2013 hebben wij de notitie "Schoon en duurzaam vervoer 
gemeente Groningen" vastgesteld. Wij hebben uw raad hierover 
gemformeerd in onze brief van 18 april 2013 (kenmerk R013.3605400). 
Wij zijn actief bezig met de uitvoering van de motie om laadpalen bij de 
parkeergarages en de P+R-terreinen te plaatsen. Voor de parkeergarage 
Damsterdiep zijn de plannen al vergevorderd en voor de P+R-terreinen zijn 
we bezig met de aanbesteding. Daarnaast worden via Stichting E-Laad dit 
najaar 10 palen gerealiseerd binnen de gemeente Groningen en 1 paal in 
gemeente Ten Boer. Hiermee geven we uitvoering aan uw motie. 

Motie Groningen kansen voor talent I I 
U vraagt ons binnen de gemeentelijke organisatie enkele traineeships te 
ontwikkelen. 

Onze gemeentelijke organisatie is geen afspiegeling van de samenleving. 
Vooral het geringe aantal jonge medewerkers baart ons grote zorgen. Maar 
we staan voor een dilemma. Door de vele reorganisaties en de bezuinigingen 
zal er de komende tijd een groot aantal herplaatsingskandidaten ontstaan. 
Waar we enerzijds de noodzaak voelen om meer jonge medewerkers aan te 
trekken, hebben we anderzijds een verantwoordelijkheid voor onze huidige 
medewerkers die kandidaat voor herplaatsing worden. We kijken op dit 
moment hoe we binnen deze context traineeships kunnen ontwikkelen. 

REKENING 2012 (mei 2013) 

Motie "Beterschap" 
U vraagt ons beterschap te tonen bij het houden van 
functioneringsgesprekken en deze met alle medewerkers te houden. En 
daamaast meer in te zetten op preventie van ziekteverzuim, door hier 
aanvullend beleid op te ontwikkelen. 

Wij zijn, net als u, van mening dat het voeren van functioneringsgesprekken 
een essentieel onderdeel is van de werkbegeleiding van medewerkers, en 
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zeker in de tijden van reorganisaties. Wij zullen er op sturen dat in 2013 met 
alle medewerkers een functioneringsgesprek wordt gevoerd, met uitzondering 
van de medewerkers: 

• die langdurig ziek zijn; 
• die in ̂ e loop van het jaar uit dienst treden (hiermee wordt wel een 

exit-gesprek gevoerd, maar geen functioneringsgesprek); 
® die in de loop van het jaar in dienst treden (met deze medewerkers 

worden in het kader van de Werkbegeleiding van begin af aan diverse 
gesprekken gevoerd. Dat zijn echter nog geen 
functioneringsgesprekken); 

9 afdelingen waar heel specifieke afspraken gelden, zoals o.a. de 
Brandweer en Stadsbeheer. 

Bij uw jaarlijkse commissie P&O zullen wij rapporteren over het aantal 
functioneringsgesprekken dat is gevoerd. 

In onze brief van 23 julijl. over de stand van zaken van het Shared Service 
Centrum, zijn wij ingegaan op aanvullende maatregelen voor de preventie 
van ziekteverzuim en de mogelijke terugvalrisico's tijdens het transitieproces. 

Motie "Intern in plaats van extern" 
U vraagt ons in kaart te brengen hoeveel boventalligen om- en bij geschoold 
kunnen worden om extem personeel te vervangen. En in kaart te brengen in 
welke mate dit uit de pot extem personeel betaald kan worden en welk 
fmancieel voordeei dit oplevert. Zo mogelijk voor het voorj aarsdebat maar 
uiterlijk voor de begroting wilt u hierover een rapportage ontvangen. 

Voor het antwoord op deze motie verwijzen wij u naar onze brief van 26 
September jl. met kenmerk BDl3.3906879. 

Motie Openbaar subsidieregister 
In deze motie verzoekt u ons college om actuele subsidies te publiceren op de 
website van de gemeente Groningen en daarbij te vermelden op welk 
deelprogramma de subsidie betrekking heeft, wie de subsidieontvanger is, een 
omschrijving van de subsidieaanvraag en de hoogte van het verleende 
subsidiebedrag. U vraagt ons deze faciliteit zo snel mogelijk maar in ieder 
geval per 1 januari 2014 te realiseren en u daarover te informeren. U verzoekt 
ons de lijst met verstrekte subsidies bij de volgende jaarrekening aan uw raad 
te verstrekken, waarbij de totalen per deelprogramma terug te vinden zijn 
overeenkomstig met de jaarrekening. En de invoering te communiceren naar 
de inwoners. 

Wij zullen deze informatie op de gemeentelijke website publiceren. De 
implementatiekosten nemen we mee in de reguliere bedrijfsvoering. 
Vooralsnog denken wij 1 januari 2014 te halen. Op dat moment 
communiceren we hierover met de inwoners. 
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In de bijlage Subsidies en inkomensoverdrachten bij de jaarrekening wordt 
nu al over de subsidieverstrekking gerapporteerd. Het aggregatieniveau van 
de rapportages verschilt momenteel enigszins per dienst. Dit najaar zullen 
wij de rapportages daarom op elkaar afstemmen, zodat wij voor het eerst bij 
de jaarrekening 2013 aan uw verzoek kunnen voldoen. 

Motie Follow-up aanbevelingen accountant 
U vraagt ons om bij de voortgangsrapportages aan te geven hoe de 
aanbevelingen van de accountant zijn opgevolgd. 

Wij informeren uw raad periodiek over de follow-up van de 
accountantsaanbevelingen, zoals weergegeven in de managementletter 
(interimcontrole) en het accountantsverslag (jaarrekeningcontrole). Dit 
deden en doen wij in de Voortgangsrapportages. 

De voortgang van uitvoering van de aanbevelingen bij de Jaarrekening 2012 
worden vanaf Voortgangsrapportage 2013-11 aan uw raad voorgelegd. 

VOORJAARSDEBAT 2013 (juni 2013) 

Motie Meer inzet en waardering voor vrijwilligerswerk 
Met deze motie verzoekt u ons te zorgen voor een standaardwerkwijze bij 
nieuwe aanmeldingen in de Wwb. Deze mensen moeten meteen in contact 
worden gebracht met vrijwilligersorganisaties; alle bestaande 
bijstandsgerechtigden- die niet direct bemiddelbaar zijn- dienen actief in 
kennis worden gesteld van de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. U 
vraagt ons de standaardwerkwijze op te nemen in de Nota vrijwilligerswerk. 

Uw motie betrekken wij bij de nota Maatschappelijke participatie. Deze nota 
leggen we in januari 2014 ter besluitvorming aan uw raad voor. Daaraan 
voorafgaand bespreken we in november 2013 de contour en van het nieuwe 
beleid orienterend met u. Het maatschappelijk veld betrekken wij bij de 
uitwerking van deze nota. 

Motie Right to Challenge 
U spreekt uit dat het 'right to challenge' geen tweede inspraak of 
beroepsmogelijkheid is en dat sectoren en instellingen die getroffen worden 
door de bezuinigingen een 'right to challenge' zouden moeten hebben om met 
een budgetneutraal altematief te komen in hun eigen veld. De voorstellen 
moeten daarbij evenveel opleveren als bezuiniging als het oorspronkelijk 
voorstel. 

Wij interpreteren uw motie als volgt. Instellingen kunnen met een 
bezuinigingsaltematief komen binnen de eigen sector. Het alternatieve 
bezuinigingsvoorstel voorziet in eenzelfde dekking als de door ons 
voorgestelde bezuiniging. Ons college zal het altematief dan overwegen. 
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Wij hebben de instellingen op 12 julijl. per bezuinigingsbesluit ge'informeerd 
over de voorgenomen bezuiniging en geinformeerd over hun 'right to 
challenge'. 

Wij hebben tien voorstellen van instellingen ontvangen. Met de indieners is 
een gesprek gevoerd om een goed beeld te krijgen van de altematieven. Van 
alle gesprekken is een verslag gemaakt. Vervolgens hebben wij de 
altematieven gewogen ten opzichte van het beleid en de effecten voor de stad. 
Wat betreft de uitkomsten verwijzen wij u verder naar onze aanbiedingsbrief 
bij de ontwerpbegroting 2014 (kenmerkBDl3.3927295). 

Motie Haal meer uit witgoed 
U verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken voor een 
witgoedregeling bestaande uit tweedehands goederen, waarbij ook een 
uitbreiding van het aantal voorzieningen, zoals computers, wordt betrokken. 
En te onderzoeken of hieraan een reparatieservice kan worden gekoppeld met 
inzet van werknemers van iederz of andere mensen met een arbeidshandlcap 
die langdurig werkloos zijn. 

Wij onderzoeken of een witgoedregeling met tweedehands goederen mogelijk 
is. In november 2013 informeren wij u hierover in een brief 

Motie Ook in crisistijd met G-kracht vooruit 
Uw raad verzoekt ons college altematieven te onderzoeken die minder of niet 
poimdfoulish zijn, onder meer in het economisch beleid. Dit overzicht te 
verstrekken voor 15 oktober 2013. 

Wij moeten helaas aangeven dat wij geen mogelijkheden zien binnen het 
cluster Economie om middelen in te zetten die de bezuinigingen op G-Kracht 
kunnen beperken. Ook de overige specifieke budgetten binnen het programma 
worden namelijk gekort. In 2014 houden wij daarmee een inzet op G-kracht 
overeind van 1,1 miljoen euro. 

Ter aanvulling op de Voorj aarsbrief willen wij met name ingaan op de 
verzameling aan middelen die valt onder het deelprogramma 2.5 'Overige 
Economie & Werkgelegenheid'. Een groot deel van deze posten is niet, of niet 
op korte termijn, afweegbaar. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de 
personeelskosten van de afdeling Economische Zaken, kapitaallasten op 
eigendom en het resultaat van de Reserve Grondzaken. Ook de rentekosten 
van het Suikerunieterrein komen specifiek terug binnen dit deelprogramma. 
Afweegbaar zijn enkel het Activiteitenbudget Economische Zaken, het Fonds 
Economische Ontwikkeling en de bijdrage aan het Regiofonds van de Regio 
Groningen-Assen. Op al deze posten is reeds een bezuiniging ingeboekt. Ons 
college meent dat verdere bezuiniging op deze posten schadelijk is voor 
respectievelijk de uitvoering van ons economisch beleid dan wel de verdere 
ontwikkeling en samenwerking binnen de Regio. 
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Uit uw motie komt duidelijk naar voren dat uw raad groot belang hecht aan 
het blijvend investeren in de economische groei en ontwikkeling van de stad. 
Ook ons college onderstreept dit belang. Om deze reden stellen wij in de 
ontwerpbegroting 2014 voor om 2,7 miljoen euro vrij te maken binnen het 
Cofinancieringsfonds voor (kennis-) economische en fysieke investeringen in 
de stad. Deze middelen willen wij incidenteel inzetten als ondersteuning van 
projecten van derden. Als voorbeeld noemen wij co-financiering op projecten 
van het Fonds Ondememend Groningen en van Akkoordpartners, bijdragen 
in noordelijke acquisitie-inspanningen of bijdragen binnen internationale 
projecten. 

Motie Benutten leegstand gemeentelijk vastgoed 
U verzoekt ons college het voortouw te nemen om middels een quick-scan de 
kansen die er zijn in kaart te brengen om leegstaand gemeentelijk vastgoed 
tijdelijk maatschappelijk te laten renderen. De gebouwen beschikbaar te 
stellen tegen een schappelijke vergoeding, met name voor culturele en 
maatschappelijke instellingen en startende ondememers. Deze doelgroepen te 
betrekken en uw raad uiterlijk 15 oktober de uitkomsten te presenteren. 

Wij hebben de leegstaande en onbenutte accommodaties en locaties in onze 
stad geinventariseerd. Wij presenteren deze inventarisatie, in de vorm van 
een leegstandskaart, in oktober aan uw raad. Wij informeren u dan ook over 
aandachtpunten en risico's als het gaat om tijdelijk gebruik Op deze 
leegstandskaart geven we naast het vastgoed van derden ook het onbenutte 
vastgoed en braakliggende grond van de gemeente weer. 
Wij onderzoeken of we rondom de leegstandskaart een platform kunnen 
ontwikkelen waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier 
faciliteren we partijen en betrekken we verschillende doelgroepen. 

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 fmanciele 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. 

We betrekken uw motie bij de uitgangspunten voor de accommodatienota die 
u in december 2013 van ons ontvangt 

Motie Effecten bezuinigingen 
U verzoekt ons college bij de begroting 2014 de maatschappelijke en 
fmanciele effecten van de mogelijke bezuinigingen op korte en lange termijn 
volledig inzichtelijk te maken en onze keuzes daarin te motiveren. Daamaast 
in kaart te brengen wat de gemeentelijke en/of Rijksbezuinigingen concreet 
voor mensen in de stad betekenen. En in de aanloop naar de Begroting 2014, 
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in overleg met de betrokken partijen in de stad, een plan te maken over hoe de 
negatieve maatschappelijke effecten van de bezuinigingen zo veel mogelijk 
kunnen worden ondervangen, zodat uw raad bij de Begroting 2014 in staat 
wordt gesteld een weloverwogen keuze te maken uit de lijst 
bezuinigingsmogelij kheden. 

Wat betreft de uitkomsten verwijzen wij u naar onze aanbiedingsbrief 
(kenmerk BDl3.3927295) bij de ontwerpbegroting 2014. 

Motie Onderwijs 
U vraagt ons in beeld te brengen welke altematieven er zijn voor de 
bezuinigingen op de vroeg- en voorschoolse opvang, schoolbegeleiding en 
schoolmaatschappelijk werk en hierover in gesprek te gaan met het 
onderwij sveld. En u over de uitkomsten uiterlijk 15 oktober 2013 te 
informeren. 

Wij hebben uw motie geinterpreteerd als een uitnodiging om met het 
onderwijsveld in gesprek te gaan over hoe de bezuiniging binnen het 
onderwijsdomein het beste kan worden geeffectueerd. 
Op 9 September jl. heeft een gesprek plaatsgehad met het onderwijsveld. 
De besturen hebben daarin aangegeven dat zij met een groot deel van de 
bezuinigingen kunnen leven, maar dat in de totale bezuiniging binnen het 
onderwij sdomein naar hun mening de kwetsbare jonge kinderen teveel 
worden geraakt. 
Naar aanleiding daarvan hebben we de bezuiniging op de middelen voor 
Kansenbeleid/WE heroverwogen. Op basis daarvan stellen we uw raad voor 
de voorgestelde bezuiniging op het budget kansenbeleid/WE terug te 
brengen van 600 duizend euro structureel naar 350 duizend euro structureel. 
Daarnaast maken we vanuit de rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB) voor 2014 en 2015 incidenteel 150 duizend euro vrij voor afbouw 
binnen Kansenbeleid/WE. 

Motie Infrastructuur cultuur 
U vraagt ons te analyseren in hoeverre (en bij welke culturele instellingen) er 
in onze huidige voorstellen sprake is van een dusdanige situatie dat er 
onaanvaardbare schade dreigt te ontstaan in de culturele infrastmctuur van de 
stad Groningen. En daarbij te letten op eventuele stapeling van kortingen en 
de eventuele verbinding die bij instellingen bestaat tussen bepaalde bijdragen 
uit publieke en private fondsen en de gemeentelijke bijdrage. U ontvangt deze 
analyse graag uiterlijk 15 oktober 2013. 

Na het voorj aarsdebat hebben we een eerste analyse gemaakt van mogelijke 
effecten van de generieke korting van 10% op de gesubsidieerde instellingen. 
Hierbij is gebruikt gemaakt van de ingebrachte zienswijzen van instellingen. 
In totaal hebben 61 instellingen zienswijzen ingebracht, waaronder ook 
cultuurinstellingen. Voor deze analyse hebben wij de informatie over de 
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effecten van de voorgestelde bezuinigingen ook uitgewisseld met Rijk, 
provincie en fondsen. 
Na deze eerste analyse hebben we de effecten van de bezuinigingen in kaart 
gebracht als onderdeel van de uitvoering van de motie effecten bezuinigingen 
(motie 15). Voor de uitwerking hiervan verwijzen we u naar bijlage III van de 
aanbiedingsbrief (kenmerk BDl3.3927295). De effecten van de bezuinigingen 
slaan neer in alle sectoren, dus ook in de cultuursector. 

Naast de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen hebben we, conform 
motie right to challenge, instellingen de mogelijkheid gegeven een 
bezuinigingsaltematief in te dienen. Hier is beperkt op gereageerd. De 
reacties waren verder algemeen van aard en veelal een verzoek om te 
bezuinigen op andere instellingen. 
Er is gesproken met de vier instellingen die een bezuinigingsaltematief 
hebben ingediend (Noorderzon, Kunstraad, Jonge Harten en Vera). Voor de 
uitkomsten hiervan verwijzen we u naar onze aanbiedingsbrief (bijlage III). 

Daarnaast hebben de instellingen de mogelijkheid gehad om bezwaar te 
maken tegen het bezuinigingsbesluit. In totaal hebben 17 instellingen 
bezwaar gemaakt, waarvan 5 cultuurinstellingen (GR-ID, Grand Theatre, 
Kunstraad, Biblionet en NP3). De bezwaren worden afgehandeld via de 
bezwaarprocedure. 

De exacte effecten van de 10% zijn niet op voorhand te voorzien. Bij sommige 
instellingen is er sprake van een stapelingseffect Uit het feit dat er beperkt 
reactie is binnengekomen op het right to challenge, blijkt dat er begrip is bij 
het merendeel van de cultuursector om de broekriem aan te halen. Uit diverse 
contacten is gebleken dat er kansen worden gezien om het cultureel 
ondememerschap te bevorderen. 

Op basis hiervan en gezien het geringe aantal bezwaren en ingediende 
bezuinigingsalternatieven blijkt dat, op basis van de huidige kennis, zich 
geen onaanvaardbare gevolgen zullen voordoen. Het Groninger Museum is 
daarom bijvoorbeeld in het voorjaar al als uitzondering benoemd. Het Grand 
Theatre is op basis van de recent gevoerde gesprekken al als uitzondering 
aangemerkt. Dat wordt hieronder nader toegelicht. 
Naast Simplon zijn er nu geen instellingen waar acute financiele problemen 
zijn. Voor Simplon is een apart traject ingesteld, waarover we u al hebben 
geinformeerd. Uiteraard worden signalen uit het veld waaruit blijkt dat er 
problemen zijn, opgepakt. Bij de visitatie zal er een beter inzicht in de 
financiele effecten zijn. 

Wij hebben besloten om het Grand Theatre uit te sluiten van de gemeentelijke 
korting van 10%. Het Grand Theatre is het enige, muitidisciplinaire 
productiehuis van de stad, Het is daarmee een essentiele schakel voor de 
functies presentatie van talent en productie in de keten van podiumkunsten en 
is uniek in het Noorden. Wij kozen er in de Cultuumota 2013- 2016 'Tegen de 



Bladzijde 13 ^ • Gemeente 

uroningen 

stroom in' voor om het Grand Theatre na rijksbezuiniging op minimale basis 
te behouden. Het Grand zette hierop een reorganisatietraject in en ging actief 
op zoek naar externe financiers voor noordelijk talent. Een gemeentelijke 
korting van 10% zou aantoonbaar leiden tot het terugtrekken van financiele 
toezeggingen (200 duizend euro in twee jaar) voor productie- en of 
talentontwikkelingsprojecten door Noordelijke Fondsen. De korting zou 
moeten worden doorberekend aan afnemers van het Grand Theatre, 
waaronder Jonge Harten, De Noorderlingen en ook de nieuwe landelijke 
voorziening voor jeugdtheater in het Noorden: Het Houten Huis, die 
schoolvoorstellingen in het Grandpresenteert. Zij zouden noodgedwongen 
moeten uitwijken naar andere locaties en geen gebruik meer kunnen maken 
van de specifieke expertise en faciliteiten van het Grand Theatre. Dat 
belemmert de doorstroom naar de top. Daarmee verdwijnt het perspectief op 
ontwikkeling van deze cruciale functies in de keten van podiumkunsten in de 
stad en wordt een neerwaartse spiraal in gang gezet. 

Naast het Grand Theatre trekken wij ook de voorgenomen korting op de 
subsidie voor de overhead van de Kunstraad Groningen in. In het geval van 
gemeentelijke korting van 10% zou ookde provincie de Kunstraad evenredig 
korten. Daarmee kan de uitvoering van de taak van de Kunstraad in gevaar 
komen. Deze taak is bovendien van een andere orde dan die van uitvoerende 
culturele instellingen. De Kunstraad is in 2006 door de gemeente en de 
provincie Groningen in het leven geroepen als onafhankelijk adviesorgaan 
voor kunst en cultuur. 

Wij bezuinigen ook niet verder op het Groninger Forum. Wij boekten in ons 
coUegeakkoord van 2012 al een korting in van 100 duizend euro met ingang 
van 2014. Op Biblionet, partner van het Groninger Forum, wordt al een 
korting toegepast van 10%. Dit heeft zijn weerslag op de exploitatie van het 
Forum in 2017. In het vastgestelde Programma van Eisen 2012 wordt een 
adequaat weerstandsvermogen geeist. In dat kader is nadere korting niet 
gewenst Eind dit jaar wordt het Programma van Eisen herijkt. 

Op dit moment wordt onderzocht of het CBK en de OPSB kunnen 
verzelfstandigen. Hierover informeren wij u eind dit jaar. Daarom worden 
deze instellingen nu niet gekort. Gezien de andere situatie van Martiniplaza, 
te weten geen subsidie op de exploitatie maar op de kapitaallasten, gaan we 
ook deze instelling niet korten. 

Voor het overige houden wij de vinger aan de pols als het gaat om de effecten 
van de economische omstandigheden (terugloop kaartverkoop en horeca-
omzet) op de exploitatie van instellingen en maken de balans daarvan op na 
de visitatie en tussentijdse evaluatie in 2014. 

Ten slotte hebben we u aangegeven met ons visitatie-instrument de gevolgen 
van de bezuinigingen in de samenhang in de culturele infrastructuur te 
bekijken. In deze geplande visitatie in 2014 (aangekondigd in de Cultuumota 
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2013 - 2016 Tegen de stroom in) zal de Kunstraad aandacht hebben voor de 
effecten van de bezuinigingen voor de instellingen. De visitatie heeft plaats in 
de context van cumulatieve maatregelen en bezuinigingen vanaf 2013 in de 
cultuursector. 

Motie Vergoeden eigen bijdrage 
U verzoekt ons college de mogelijkheden voor het vergoeden van de eigen 
bijdrage van 35 euro voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en 
andere zorginstellingen die een inkomen hebben tot 110% van het sociaal 
minimum vanuit de bijzondere bijstand en voor (ex) gedetineerden birmen het 
project/coordinatiepunt 'nazorg ex-gedetineerden Groningen' te onderzoeken. 
En u hierover voor de begroting 2014 tijdig te informeren. 

Wij onderzoeken op dit moment twee mogelijkheden om in de kosten van de 
eigen bijdrage te voorzien. Dat is de bijzondere bijstand en de mogelijkheid 
van kwijtschelding. Eind oktober brengen we uw raad in een brief op de 
hoogte van de resultaten van het onderzoek. 

Motie Fietsenbeheer 
U vraagt ons te bekijken of het mogelijk is, het verwijderen van oude fietsen 
als concessie te verkopen aan de hoogste bieder, zodat er geen zwerffietsen 
zijn, maar toch een bezuiniging gerealiseerd kan worden. En wanneer dit een 
oimiogdijkheid blijkt een altematieve bezuiniging te presenteren en die te 
dekken uit de programma's onderhoud en bereikbaarheid. En u hierover voor 
de begrotingsbehandeling te informeren. 

Met uw motie geeft u aan belang te hechten aan het blijven ruimen van 
verkeerd en/of te lang gestalde en van oude, verlaten fietsen in de stad. In de 
verdere voorbereiding van de ontwerpbegroting 2014 hebben wij besloten af 
te zien van deze bezuinigingsmaatregel, in verband met de effecten daarvan 
op diverse terreinen. 

Motie Gratis huwelijken 
U verzoekt ons college het beleid voor gratis huwelijken aan te passen en 
dusdanig te versoberen dat alleen minima gebmik kunnen maken van een 
gratis ceremonie. En uw raad over de uitkomsten tijdig voor de begroting 
hierover te informeren. 

De Wet rechten burgerlijke stand verplicht een gemeente minimaal twee keer 
per week de gelegenheid te geven om gratis te trouwen. 
Een gemeente is vrij te bepalen op wat voor tijdstippen zij kosteloze 
huwelijken wil voltrekken en op welke wijze deze worden ingevuld. Zij kan 
deze zo sober inrichten als ze zelf nodig acht. Uit onderzoek blijkt dat veel 
(100.000+) gemeenten in Nederland maatregelen hebben genomen om het 
aantal kosteloze huwelijken te verminderen. In de meeste gevallen is de 
kosteloze huwelijksplechtigheid versoberd en worden alleen nog de minimale 
wettelijke vereiste handelingen uitgevoerd. 
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Op dit moment wordt een voorstel voorbereid om per I januari 2014 de 
gratis huwelijken in Groningen te versoberen en te beperken. Het voorstel 
bestaat in hoofdlijnen uit twee samenhangende onderdelen: 
1. Versobering van het gratis huwelijk. Het aantal kosteloze huwelijken 

wordt beperkt tot twee keer per week op de woensdagmorgen, waarbij 
alleen nog de minimale wettelijke vereiste handelingen worden 
uitgevoerd. De handelingen vinden plaats in de Prefectenhof. 

2. Invoeren van de mogelijkheid voor minima van kwijtschelding van de 
huwelijksleges. Zo behouden de minima de mogelijkheid op een 
volwaardige huwelijksceremonie. De plechtigheden vinden plaats op 
werkdagen in de trouwzaal van het stadhuis. 

Om bovenstaande te kunnen uitvoeren moet de gemeentelijke 
legesverordening en de kwijtscheldingsverordening worden aangepast. 
In december komen we met een nader voorstel hierover. 

Motie Wijkloketten Hoogkerk en Lewenborg 
Met deze motie verzoekt u ons te onderzoeken of de dienstverlening in 
Hoogkerk en Lewenborg op een andere manier geleverd kan worden. En 
daarbij eventueel te kijken naar andere bezuinigingsmogelij kheden zodat de 
wijklokketten open kunnen blijven. Uw raad over de uitkomsten in aanloop 
naar de begrotingsbehandeling te informeren. 

In de verdere voorbereiding van de ontwerpbegroting 2014 hebben wij 
besloten af te zien van deze bezuinigingsmaatregel. Hiermee komen wij 
tegemoet aan uw uitgesproken wens de wijkloketten Hoogkerk en Lewenborg 
open te houden. 

Motie Zelfbeheer groen in wijken 
U verzoekt ons college om in overleg met de wijken en de Stadjers na te gaan 
of het mogelijk is om een pilot te houden a la het zelfbeheer in Almere in een 
of meerdere wijken te starten. 

Wij zien uw motie als een mooi initiatief dat past in het perspectief dat we u 
in de voorj aarsbrief hebben geschetst, waarbij de crisis ruimte kan bieden en 
kansen kan creeren voor nieuwe vormen van samenwerking, participatie en 
co-creatie. Na de zomervakantie zijn alle wijkorganisaties in Groningen 
benaderd door middel van een brief. Tot 1 oktober 2013 was er voor de 
bewonersorganisaties de mogelijkheid te reageren op deze oproep. Mede aan 
de hand van de binnengekomen reacties moet blijken of een pilot mogelijk is. 
Als dit het geval is bepalen we in overleg met de bewonersorganisaties de 
kaders en de randvoorwaarden. We verwachten de raad in december hierover 
nader te kunnen informeren. 

Motie Invulling cofinancieringsfonds 
U ontvangt bij de behandeling van de begroting graag meer inzicht in de 
voeding van het cofinancieringsfonds en een overzicht van de activiteiten en 
programma's die in de toekomst zijn aangewezen op het 
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cofinancieringsfonds. U vraagt hierbij aan te geven hoe het 
cofinancieringsfonds aantrekkelijk wordt voor partners. 

Voor de beantwoording van deze motie verwijzen wij u naar de 
aanbiedingsbrief (kenmerk BDl3.3927295) die u van ons heeft ontvangen bij 
de ontwerpbegroting 2014. 

Motie Fietsenrekken voor studentensocieteiten 
U verzoekt ons college in gesprek te gaan met de verschillende 
studentenverenigingen in de stad en te bekijken in welke gevallen 
fietsklemmen een oplossing kunnen bieden voor fietsenoverlast en mimtelijk 
inpasbaar zijn. En uw raad over de uitkomsten temg te koppelen. 

We zijn in gesprek met de studentensocieteiten. We doen dat in het kader van 
het Deltaplan fiets en sluiten aan bij de gesprekken die al gevoerd worden 
met verschillende ondernemers van supermarkten in de binnenstad. Wij 
verwachten u hierover in december van dit jaar nader in te lichten. 

OVERIGE MOTIES (t/m juni 2013) 

Motie Verloskundigen bij spoed over busbaan (februari 2012) 
U heeft ons verzocht bij de uitwerking van de Kademota 'Samen gezond in 
Stad' de mogelijkheid voor verloskundigen om bij spoed de busbaan te 
gebmiken mee te nemen. 

In onze brief van 21 maart 2013 (kenmerk ROl3.3524680) gaven we aan 
gestart te zijn met een inventarisatie en ordening van gegevens. De 
verwachting was u in mei van dit jaar te informeren over de uitkomsten 
ervan. Om een betere inschatting te kunnen maken van de nodige 
maatregelen en de kosten die daarbij horen willen we de bevindingen van de 
proefopenstelling per 1 november 2013 van de busbanen op de Verlengde 
Hereweg en de Oosterhamrikkade meenemen. We zijn de fmanciele 
consequenties en de gevolgen voor de doorstroming (met terugslag tot op de 
ringwegen) op de kruisingen van de Verlengde Hereweg aan het 
onderzoeken. Per 1 november zal het voor de verloskundigen daarom nog 
niet mogelijk zijn om op deze kruisingen alle rijrichtingen te kunnen kiezen. 
Wel kan met de rijrichting van de bus worden meegereden. 

Motie Een crisisbestendig begrotingsproces (maart 2012) 
Met deze motie verzoekt uw raad ons om een voorstel uit te werken met als 
doel de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de (meerjaren)begroting op 
niveau te houden in tijd van crisis en rijksbezuinigingen. Dit voorstel in mei 
te agenderen in de raad zodat de uitkomsten kurmen worden gebmikt bij het 
begrotingsproces 2013. Daamaast wilt u periodiek geinformeerd worden over 
de impact van de economische recessie en de kabinetsbesluiten die van 
belang zijn voor de lopende begroting en de meerjarenbegroting. 
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We hebben u het afgelopen jaar geinformeerd via recessierapportages en 
financiele perspectieven. Dit blijven we doen. Waar mogelijk doen we dit ook 
in de reguliere documenten uit de begrotingscyclus. 

Motie Prioritering budget kleine verkeersmaatregelen (September 2013) 
U heeft ons verzocht een systematiek te onderzoeken waarmee een 
prioritering kan worden gemaakt voor maatregelen binnen het budget kleine 
verkeersmaatregelen. 

De uitwerking van de motie "Prioritering budget kleine verkeerskundige 
maatregelen" is een complex vraagstukgebleken, waardoor beantwoording 
op zich heeft laten wachten. Het onderzoek naar een systematiek is afgerond. 
Een brief met de beantwoording van uw motie (kenmerk ROl3.3877715) is 
inmiddels ter bespreking aan uw raad aangeboden. 

Motie Tussentijdse evaluatie (november 2012) 
Uw raad vraagt de voortgang van de cultuumota te evalueren en die evaluatie 
ter bespreking voor te leggen, voor de behandeling van de begroting 2015 in 
de raad. 

November 2013 wordt u geinformeerd over de visitatieopdracht en 
tussentijdse evaluatie in 2014. 

Motie Huisvesting (november 2012) 
U heeft ons verzocht in 2013 een herijkte huisvestingsnota op te stellen voor 
culturele instellingen; een evaluatie van ervaren knelpunten en mogelijke 
oplossingen te maken en deze ter bespreking aan u voor te leggen. 

6 juni 2013 bent u met de brief huisvesting culturele instellingen, kenmerk OS 
13.3690124, geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de 
inventarisatie van de meestprangende huisvestingsknelpunten van culturele 
instellingen en mogelijke oplossingen. Het gaat hier nog om een 
inventarisatie en niet een evaluatie. In november informeren we u nader over 
de maatregelen en fmancien van de mogelijke oplossingen. 
Hiernaast is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quick-scan naar al 
het gemeentelijk vastgoed, de gebruiksmomenten en de kosten hiervan. In 
november informeren we u over de planning van deze quick-scan. 

Motie Simplon (november 2012) 
Uw raad verzoekt ons college actieve medewerking te verlenen vanuit 
betrokken diensten aan samenwerking met Simplon voor nieuwe 
exploitatiemogelij kheden in het Ebbingekwartier. Daamaast mee te werken 
aan een gedragen en fmancieel toekomstbestendig plan dat de fimctie van 
Simplon in de stadse infrastmctuur van pop, urban en jeugdcultuur verbreedt 
en versterkt. En hierbij de spelers in het Ebbingekwartier te betrekken. U 
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verzoekt ons uw raad jaarlijks op de hoogte te houden van de voortgang van 
de samenwerking. 

Er zijn gesprekken met Simplon gevoerd naar aanleiding van uw motie. In 
onze brief van 20 junijl. is uw raad hierover (vertrouwelijk) geinformeerd. 
De strekking van deze brief is dat de financiele situatie van Simplon zeer 
zorgelijk is en er zowel op de korte als lange termijn oplossingen moeten 
worden gevonden. 
Op korte termijn hebben we maatregelen getroffen om de functie van Simplon 
overeind te houden. Omdat op 30 augustus 2013 de resterende 
subsidievoorschotten ad. € 84.900 al aan Simplon zijn uitbetaald, wordt nu 
voorgesteld de ingehouden aflossing/rente en huur voor de maanden 
September tot en met december 2013 ad. € 46.641 aan Simplon uit te keren. 
Om keuzes te maken over de toekomst van Simplon, zullen we een aantal 
toekomstscenario's uitwerken. U wordt hierover zo spoedig mogelijk 
geinformeerd. 

Motie Usva (november 2012) 
U vraagt ons in het eerste kwartaal 2013 met een voorstel te komen hoe de 
Usva de komende twee jaar wil bijdragen aan deelname van studenten aan het 
brede culturele aanbod in de stad en hoe zij niet-studenten wil betrekken bij 
de eigen activiteiten. En vraagt ons een bedrag van 6 duizend euro te 
oormerken in het incidentenbudget van de Kunstraad en naar gelang de 
kwaliteit van het voorstel dit bedrag aan de Usva toe te kermen. 

In uw raadscommissie van 12 juni 2013 hebben wij u mondeling 
geinformeerd over de uitkomst van de beoordeling van het plan van de Usva. 
De Kunstraad heeft het plan goedgekeurd en de gemeente heeft op basis 
daarvan het beschikbare budget van 6 duizend euro aan de Usva toegekend. 
De motie Usva is hiermee uitgevoerd. 

Motie Leefbaarheid Woonschepenhaven (december 2012) 
Uw college wordt verzocht om de raad uiterlijk 1 mei 2013 te informeren 
welke vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden voor de 
Woonschepenhaven mogelijk niet uitgevoerd worden en daarbij een 
onderscheid te maken tussen wenselijke en noodzakelijke werkzaamheden; 
daarbij in ieder geval de noodzakelijke werkzaamheden voor de 
Woonschepenhaven die niet gerealiseerd worden in de integrale aanpak, 
alsnog te betrekken bij het totaal van de afwegingen in het meerjarenplan 
2012-2016. 

In onze brief van 13 juni 2013 (kenmerk ROl3.3721109) hebben we u 
meegedeeld dat de afhandeling van deze motie deel zal uitmaken van de 
besluitvorming over de Woonschepenhaven. Wij verwachten uw raad 
hierover in november van dit jaar nader te informeren. 
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Motie van Spijt (december 2012) 
U verzocht ons voor 1 april 2013 met concrete maatregelen te komen die 
bijdragen aan de cultuurverandering. Hiervoor een plan van aanpak op te 
stellen met daarin gerichte doelen. En hoe en met welke indicatoren deze 
doelen moeten worden bereikt en wanneer. U vraagt hierbij aandacht te 
hebben voor het op orde brengen van het gemeentelijke archief; het goed in 
kaart brengen van consequenties van te maken keuzes en deze te delen en 
bespreken met alle relevante partijen. 

De uitkomsten van de heisessie cultuurverandering van 17 april 2013 zijn op 
15 mei 2013 afgestemd met het Presidium van uw raad. Aldaar is ook over 
het vervolg gesproken. 

In onze brief van 26 September jl. (kenmerk BD13.3905850) geeft de 
burgemeester namens ons college een terugblik op de in het afgelopen jaar 
bereikte resultaten. Op basis daarvan vervalt naar mening van ons college de 
noodzaak tot het maken van een plan van aanpak. In uw commissie 
Cultuurverandering van 9 oktober spreekt u over genoemde brief en het 
vervolg. 

Op 6 junijl. ontving u van ons een brief (kenmerk BDl3.3672423) waarin wij 
u hebben geinformeerd over de uitvoering van het deel van de motie over het 
gemeentelijk archief 

Motie Organiseren tegenkracht (december 2012) 
Uw raad verzoekt ons college birmen nu en een halfjaar ideeen te 
ontwikkelen over hoe in voorkomende gevallen vormen van tegenkracht 
zouden kunnen worden georganiseerd. 

In onze brief van 22 mei 2012 (kenmerk BDl3.3691041) hebben wij u onze 
ideeen over het organiseren van tegenkracht gepresenteerd. 

Motie Veiligheid A-kwartier (januari 2013) 
U heeft ons gevraagd maatregelen te nemen om op korte termijn de veiligheid 
op straat in het A-kwartier te verbeteren. Daarnaast vraag u ons voor de 
zomer te rapporteren welke maatregelen zijn getroffen en of het effect van die 
maatregelen al merkbaar is volgens bewoners, prostituees, welzijnswerkers en 
de politie. 

In het lokaal driehoeksoverleg van 11 februari 2013 is een 10-puntenplan 
opgesteld, met actiepunten om de overlast in het A-kwartier tegen te gaan. 
Wij hebben geprobeerd de actiepunten zo voortvarend mogelijk op te pakken. 
Onze brief Yan 14 augustus jl. {BDl3.3841190) over de maatregelen die zijn 
getroffen en de merkbaarheid van de effecten heeft u op 4 September jl. 
besproken in uw raadscommissie Financien en Veiligheid. In onze brief van 
17 September jl. (BDl3.3905250) hebben wij vervolgens geantwoord op 
aanvullende vragen die bij die bespreking zijn gesteld. 
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Motie Overlast feesten in balans II (januari 2013) 
U vraagt ons de problemen rondom evenementen voldoende in kaart te 
brengen - en dan met name met betrekking tot de langdurigheid en overlast 
van geluid van evenementen. 

De beantwoording hebben wij betrokken bij het jaarverslag 2012 van het 
Meldpunt overlast & Zorg dat u op 6 juni 2013 van ons heeft ontvangen. De 
motie was aanleiding om in het jaarverslag uitgebreide informatie op te 
nemen over evenementen. 

Motie In gesprek met organisatoren (januari 2013) 
U vraagt ons in gesprek te gaan met organisatoren om te kijken of er 
mogelijkheid is de vraag naar bijzondere feestlocaties meer in 
overeenstemming te brengen met gemeentelijk beleid en de wensen van 
inwoners in de stad. 

Na een startbijeenkomst met diverse evenementenorganisatoren en 
bestuurders op 17meijl. zijn vier ambtelijke gesprekken gevoerd over diverse 
thema's rondom evenementen. Een van de thema's betreft de balans tussen de 
bruisende en de leefbare stad, waaronder geluidsoverlast. Deze gesprekken 
worden afgesloten met een bijeenkomst, waarin de resultaten worden 
gepresenteerd en besproken. Nadat deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden, 
geven wij u een antwoord op deze motie. 

Motie Structurele Startersleningen (januari 2013) 
U heeft ons gevraagd te onderzoeken of budget voor startersleningen voor 
nieuwbouw starterswoningen vrijgemaakt kan worden in betreffende 
grondexploitaties. Doel is de financiering en daarmee het instmment 
startersleningen via het revolverend fonds bij het Stimuleringsfonds (SVn) 
stmctureel vorm te geven teneinde de verkoop van woningen te stimuleren. In 
de begroting moet nu steeds naar middelen worden gezocht terwijl er een 
directe relatie is tussen stimulering van verkoop en het resultaat van de 
exploitatie. 

Bij de behandeling van de motie heeft de portefeuiilehouder Ruimtelijke 
Ordening ruimte gevraagd om breder te kunnen kijken hoe de voeding van 
het fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kan worden 
georganiseerd zonder een beroep te doen op de gemeentebegroting. De reden 
hiervoor is dat met financiering uit grondexploitaties slechts een beperkt 
aantal nieuwbouwprojecten kan worden bediend. De vraag naar leningen 
komt momenteel vooral voort uit de aankoop van bestaande woningen. 
Om dit instrument substantieel en generiek in te kunnen zetten is daarom 
onderzocht of een sluitende business case mogelijk is met van de 
kapitaalmarkt aangetrokken middelen. De voorlopige uitkomst op basis van 
de omstandigheden medio dit jaar was positief. Met de vaststelling van het 
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Aanvalsplan Woningbouw hebben we opdracht gegeven deze methode van 
financiering in een voorstel uit te werken. 
We betrekken hierbij de recent door het kabinet aangekondigde plannen voor 
een te vormen Nationale Hypotheek Instelling om de financiering van 
hypotheken, en daarmee de hypotheekverstrekking, te verbeteren. 

Motie Tijdelijk gebruik (januari 2013) 
U heeft ons gevraagd om u voor de zomervakantie (2013) te informeren over 
de locaties en mogelijkheden voor tijdelijk gebmik van grond en leegstaande 
panden en deze voor een ieder zichtbaar en kenbaar te maken. 

De inventarisatie van de gemeentelijke leegstaande en onbenutte 
accommodaties en locaties in onze stad is bijna afgerond. Wij verwachten 
deze inventarisatie, in de vorm van een kansenkaart 'tijdelijke 
bestemmingen', in november 2013 aan u te presenteren. Wij informeren u dan 
ook over aandachtspunten en randvoorwaarden als het gaat om tijdelijk 
gebruik. 
Wij onderzoeken of we rondom de kansenkaart een platform kunnen 
ontwikkelen waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier 
faciliteren we partijen en betrekken we verschillende doelgroepen. 

Motie Energielandschappen (januari 2013) 
Uw raad heeft ons gevraagd voor de zomer de mogelijkheden voor de aanleg 
van energielandschappen in beeld te brengen op de bij de gemeente in bezit 
zijnde gronden. 

De motie energielandschappen werken wij op dit moment uit in 
samenwerking met een aantal partijen die aan een participatiemodel werken. 
Dit participatiemodel bevat tevens een business case, die als blauwdruk kan 
fungeren op alle energielandschappen. Eind 2013 zal hierover aan uw raad 
worden gerapporteerd. 

Motie prioriteit voor probleemstraten (februari 2013) 
U verzoekt ons bij het onderzoek naar de maatregelen om woningsplitsingen 
te voorkomen, prioriteit te geven aan straten waar de 15%-norm voor 
kamerverhuur is bereikt en de urgentie groot blijkt. 

Deze motie hadden wij meegenomen in ons voorstel aan uw raad over 
woningsplitsingen Wij hebben echter besloten het bestemmingsplan 
Woningsplitsing niet vast te laten stellen en pas in zomer 2014 voor te leggen 
aan uw raadscommissie en raad. Dit is om te voorkomen dat er planschade 
claims komen. U ontving hierover van ons een brief op 17 September met 
kenmerk ROl3.3899804. 

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

Motie Windenergie: Een Gronings bod (april 2013) 
U verzoekt ons aan het Provinciebestuur over te brengen dat de Stad graag 
bereid is bij te dragen aan de 850 MW windvermogen in 2020 en daarin ook 
verantwoordelijkheid wil nemen. En een bod te doen om 70 MW in 2020 aan 
windenergie te realiseren binnen de gemeente Groningen en daarbij voorrang 
te geven aan eigen burgerinitiatieven en/of lokale energiecooperaties. 

iVa afloop van de behandeling van de Kansenkaart Wind op 5 junijl. in uw 
raadscommissie Beheer & Verkeer, is een brief gestuurd naar de provincie, 
met als bijlage de Kansenkaart Wind. In de brief is het verzoek opgenomen 
om in dialoog te gaan, door middel van een te organiseren excursie met 
raads- en Statenleden langs een aantal windlocaties. De provincie gaat 
hierop in. Hiermee is deze motie afgehandeld. 

Motie Ballonnen (april 2013) 
U verzoekt ons college bij evenementen en festiviteiten het oplaten van 
ballonnen te ontmoedigen 

Dit najaar informeren wij u per brief over het ontmoedigingsbeleid ten 
aanzien van het oplaten van ballonnen. 

Motie Behoud Buslijn 5 (mei 2013) 
Met deze motie heeft u ons gevraagd te kijken naar mogelijkheden om de 
dienstregeling voor 2014 zo aan te passen dat de bewoners van de 
Oranjebuurt en de Hortusbuurt zoveel mogelijk in lijn met lijn 5 bediend 
worden. En daarbij te kijken of de huidige en veel gebruikte bushalte 'Grote 
Markt' kan worden aangedaan. 

Met onze brief van 3 juli 2013 (kenmerk R013.3725318) hebben wij op deze 
motie gereageerd. Alles overwegende denken wij dat het onvoldoende 
meerwaarde heeft om de Oranjebuurt en Hortusbuurt 'in de lijn van lijn 5' in 
de dienstregeling 2014 te bedienen. 

Motie Huisvesting Vredes Informatie Centrum (mei 2013) 
U heeft ons gevraagd actief met het Vredes Informatie Centrum mee te 
denken over de toekomstige huisvestingssituatie, met creatieve oplossingen te 
komen en u daarover voor 1 december 2013 te informeren. 

Wij zijn in gesprek met het Vredes Informatie Centrum en denken mee over 
alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Over de uitkomsten informeren wij 
uw raad voor 1 december 2013. 
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Motie Welcome Center: daad bij het woord (mei 2013) 
U heeft ons verzocht een business case voor het Welcome Center aan de raad 
voor te leggen en bij deze business case zoveel mogelijk aansluiting te zoeken 
met bestaande initiatieven. 

Wij zijn volop bezig met de uitwerking van een business case en bespreken 
deze momenteel met betrokken partners. Eind van het jaar verwachten wij u 
de business case te kunnen voorleggen. 

Motie Kinderboerderijen (juni 2013) 
U heeft uitgesproken het wenselijk te vinden dat de gemeente Groningen 
minimaal twee kinderboerderijen met een wijkoverstijgende functie heeft en 
houdt; het wenselijk te vinden dat de wijken naar vermogen hun kleinere 
wijkgerichte kinderboerderijen behouden. 

Uw motie is geheel in lijn met de 'visie op de kinderboerderijen in 
Groningen'. Ook wij hechten veel waarde aan de functie van 
kinderboerderijen. Het financiele knelpunt dat er lag hebben wij opgenomen 
in de begrotingsopgave voor 2014-2017. Wij komen daarmee tegemoet aan 
uw uitgesproken wens in deze motie. 

Motie actiever stimuleren grondverkopen en huizenbouw (juni 2013) 
U heeft ons verzocht te onderzoeken in hoeverre de methode van Almere 
toepasbaar is in onze stad en in hoeverre de methode Hoogeveen Bouwpakket 
voordelen zou kunnen bieden. 

Wij hebben uw motie beantwoord met onze brief van 12 September jl. 
(kenmerk ROl3. 3872528). Hiermee is deze motie afgehandeld. 

Motie bevorderen integraal handhaven (juni 2013) 
U heeft ons opgeroepen meer werk te maken van het bevorderen van een 
integraal handhavingsbeleid. Dit gezien de onderverdeling in de taakverdeling 
die tussen politie en Stadstoezicht is gemaakt. 

Wij hebben u ter vergadering aangegeven dat de samenwerking met de politie 
reeds is verbeterd en dat we gezamenlijk kijken hoe de taken onderling het 
beste kunnen worden afgestemd. We zijn hierover in goed gesprek. We 
betrekken uw motie bij het op te stellen Verbeterplan Stadstoezicht dat wij 
januari 2014 aan u voorleggen 

Motie Onkostenvergoeding in participatienota (juni 2013) 
U vraagt ons in gesprek te gaan met in ieder geval die instellingen waar de 
huidige gebmikers van de regeling als vrijwilliger werkzaam zijn met als doel 
de onkosten door de instellingen vergoed te krijgen. En daamaast in de op te 
stellen nota maatschappelijke participatie nadmkkelijk ook aandacht te 
besteden aan vrijwilligersbeleid en de vergoeding van onkosten van 
vrijwilligers door instellingen. 
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De onkostenvergoeding voor vrijwilligers nemen wij dit najaar mee in het 
traject van definitieve vaststelling van subsidiebeschikkingen 2014. We 
rapporteren eind 2013 in een brief over de uitkomsten hiervan. In de nota 
Maatschappelijke participatie, die we in januari 2014 besluitvormend aan u 
willen voorleggen, besteden we aandacht aan het vrijwilligersbeleid en de 
vergoeding van onkosten van vrijwilligers aan instellingen. 

Motie Campus Groningen (juni 2013) 
U heeft ons gevraagd met een voorstel te komen het jongerenhuisvesting 
bouwplan "Bouwjong" voortaan in de communicatie verder te laten gaan als 
"Campus Groningen", een naam die aansluit op Healthy Ageing en Zemike 
Campus. 

Wij hebben uw motie beantwoord met onze brief van 12 September jl. 
(kenmerk R013.3872528). Hiermee is deze motie afgehandeld. 

Motie Nacht van Hermans (juni 2013) 
Met deze motie verzoekt u ons naar de titel van Hermans' boek Nooit meer 
slapen de "Nooit-meer-Slapen-Nachf van Hermans in Groningen te laten 
organiseren en daarbij die instellingen, verenigingen en scholen uit te nodigen 
die op basis van sponsoring een bijdrage kunnen leveren aan het laten 
welslagen van dit evenement. 

De mogelijkheden om de typemachineverzameling van W.F. Hermans naar 
Groningen te halen lijken uit geput. We onderzoeken echter de mogelijkheden 
om aandacht te besteden aan W.F. Hermans in het Groninger Forum. Op dat 
moment zouden we ook een W.F. Hermans nacht organiseren. We komen hier 
te zijner tijd op terug. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


