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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verleden diverse moties aangenomen, waaronder moties naar 
aanleiding van het behandelen van de rekening of begroting. In deze brief 
gaan wij in de 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, Yoorjaarsdebat, 
Begroting). Tot slot behandelen we de stand van zaken rond de aangenomen 
en nog openstaande moties in de overige vergaderingen van uw raad. 

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. 

We pakken deze motie in samenhang met de motie Greene Stroom 24/7 en 
motie Energielandschappen op. De motie Windmolens zal worden 
beantwoord in het beleidskader wind, waarin wordt onderzocht wat het 
windpotentieel van Groningen is. Dit beleidskader zal voor de zomer 2013 in 
concept gereed zijn. We spreken hierover met u in de commissie Beheer en 
Verkeer op 5 juni a.s. 

VOORJAARSDEBAT/BEGROTING 2010 

Motie Behoud gemeentelijke Ombudsman 
Met deze motie spreekt uw raad uit dat er niet op de gemeentelijke 
Ombudsman bezuinigd wordt. Uw raad verzoekt ons daarom een alternatief 
bezuinigingsvoorstel te maken voor de gemeentelijke Ombudsman. 
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De inhoud van de motie is als knelpunt besproken, als onderdeel van het 
gehele tekort op de bezuinigingsopgave 2011-2014. Uitkomst is dat we niet 
bezuinigingen op de gemeentelijke Ombudsman. Bij de voorjaarsbrief doen 
wij u voorstellen voor alternatieve dekkingsmogelijkheden. 

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. 

Deze motie hebben wij in samenhang met de motie Alfabetisering 
afgehandeld. Op 13 meijl. ontving u hierover een brief (kenmerk 
SZ13.3661995). 

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

Met onze brief van 26 apriljl. (kenmerk OS 13.3586605) bent u geinformeerd 
over het volgende: nadat in december 2011 de Stichting Wubbo Ockelsprijs 
had besloten tot ontbinding van de stichting, kwam er een einde aan de 
Wubbo Ockelsprijs en daarmee ook aan de uitvoerbaarheid van de motie. 
Exteme partijen in het onderwijs hebben samen met Happy Energy, de 
duurzaamheidsbeweging van Wubbo Ockels, de prijs een nieuwe vorm 
gegeven. Het richt zich uitsluitend op scholieren en scholen (in heel Noord 
Nederland) en wil hen op een positieve manier laten nadenken over 
duurzaamheid. 

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

Motie Besteding middelen voor het organiseren van nieuwe Wmo-
voorzlenlngen 
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 informerende brief dateert van 21 februari 2013 jl. (kenmerk 
OSl 3.3521695). 
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Motie Klnderopvang en sport 
Met deze motie vraagt u ons een plan van aanpak op te stellen om: 

• Te stimuleren dat nog meer kinderopvangorganisaties sportactiviteiten 
gaan aanbieden; 

• De samenwerking tussen de kinderopvangorganisaties en de 
sportverenigingen te ondersteunen; 

• Kinderopvangorganisaties te stimuleren gebruik te maken van de 
projectsubsidie en ondersteunen bij de aanvraag hiervan. 

Deze motie wordt meegenomen in het proces 'Bewegen voor kinder en: slim, 
fit en gezond'. Hierover zou een integrale nota komen, maar wij hebben 
besloten dit op te splitsen in een deel 'onderwijs' en een deel 'sport'. 
Bovenstaande motie wordt meegenomen in het deel 'sport'. In juni ontvangt u 
van ons een brief voor het onderdeel 'sport' van 'Bewegen voor kinderen: 
slim, fit en gezond'. 

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

Een brief over de motie Meatfree Monday (en de eerdere motie 
Vleesbeperking) hebben wij op 13 meijl. aan u toegestuurd (kenmerk 
ROl 3.3453907). 

BEGROTING 2012 (november 2011) 

Motie Geef sportleve Inrlchtlng meer ruimte 
Met deze motie vraagt u ons om binnen de plannen 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 juni 2013 wilden we uw raad informeren over 'Kaders voor een sportieve 
inrichting'. We verwachten u nu in de tweede helft van dit jaar hierover te 
informeren. 

Motie De openbare ruimte als sportaccommodatle 
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). 
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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 geinformeerd over de mogelijke hardloopfaciliteiten in 
Noorderplantsoen, Stadspark, Zernike Campus en Hoornse Meer en de 
communicatie hierover. 

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 Ontschottlng fondsen armoedebestrljding 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 ontschottlng van deze budgetten geen extra mogelijkheden 
oplevert en dat de subsidiering van de bovengenoemde projecten in stand 
gehouden wordt (gedekt uit de (extra beleids)middelen 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. 
Daarnaast hebt u bij de begroting 2013 aanvullend 1,55 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor het nieuwe armoedebeleid en het tekort op het 
minimabeleid (in totaal 2 miljoen euro). Hiermee beschouwen wij de motie 
als afgedaan. 

YOORJAARSDEBAT 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 Yalley 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. 

We pakken deze motie in samenhang met de motie Windmolens en motie 
Energielandschappen op. 
In samenwerking met de Gasunie en Eneco zal een intensieplan worden 
opgesteld. Dit plan zal medio September 2013 in concept gereed zijn en 
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maakt deel uit van het onderwerp Energielandschappen. Daarnaast komt er 
een projectvoorstel voor Zonneweides. 

BEGROTING 2013 (november 2012) 

Motie Alfabetisering 
U verzoekt ons voor het eind van het le kwartaal van 2013 een 
tussenevaluatie op te stellen van in ieder geval het onderdeel 
"alfabetiseringscursussen voor volwassenen" van het aanvalsplan 
laaggeletterdheid. En daarbij aan te geven hoe de uitvoering van het beleid en 
de financiering de komende jaren weer aan kan sluiten bij de geformuleerde 
ambities in het aanvalsplan laaggeletterdheid. En zo nodig op dat moment een 
voorstel voor aanvullende financiering voor te leggen aan de raad. 

Deze motie hebben wij in samenhang met de motie Laaggeletterdheid 
afgehandeld. In onze brief (kenmerk SZl3.3661995) van 13 mei 2013 
informeerden wij u hierover. 

Motie Onkostenvergoedlng vrljwllllgerswerk 
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. 

75 meijl. ontving u van ons een brief (kenmerk SZl 3.3624392) met de 
uitkomsten van ons onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de 
verstrekking van een vrijwilligersonkostenvergoeding en het besluit dat wij 
daarover hebben genomen. 

Motie Cofinanclerlngsfonds 
Uw raad verzoekt inzage te verstrekken in de huidige stand van het 
confinancieringsfonds. En u vraagt ons toe te lichten hoe we denken om te 
gaan met de te verwachten komende aan vragen. 

Het Cofmancieringsfonds Kennisprojecten is bedoeld voor de cofinanciering 
van kennisprojecten op het gebied van energie en Healthy Ageing. Zowel in 
2011 als 2012 is hiervoor 500 duizend euro beschikbaar gesteld. 
In de Rekening 2012 hebben wij aangegeven dat uit dit fonds van in totaal I 
miljoen euro is 401 duizend euro uitbetaald voor de projecten ChaperoneAge 
en Sprint. Van de resterende 599 duizend euro is 355 duizend euro 
gereserveerd; 164 duizend euro voor Implagres, 80 duizend euro voor 
Flexiheat en 111 duizend euro voor het project 1.000 slimme huishoudens. 
Het restant is 244 duizend euro. Er zit een aantal projecten in de pijplijn 
waarvoor wij de komende periode cofinancieringsaanvragen verwachten. 
Voor de zomer informeren wij uper brief uitvoeriger over het 
Cofmancieringsfonds. 
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Motie Elektrlsche 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 
geinformeerd in onze brief van 18 april 2013 (kenmerk R013.3605400). 
Wij gaan actiefbevorderen dat er in Groningen circa 50 elektrische 
oplaadpalen komen voor publiek gebruik. Wij hebben hiervoor primair de 
P+R-terreinen en parkeergarages op het oog en strategisch gelegen private 
terreinen (zoals winkelcentra) oflocaties in de openbare ruimte. Een voorstel 
over het onderwerp is in voorbereiding en ontvangt u voor de zomer. 

Motie Groningen kansen voor talent II 
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. 

Motie Integratie en emanclpatle 
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 juni ontvangt u een brief waarin we u informeren over de stand van zaken 
van de integratie in de stad Groningen. Tevens geven wij aan in welke 
richting wij het integratiebeleid de komende jaren verder ontwikkelen. 

Motie Onderwijshuisvesting - Yan woorden naar daden 
U heeft gevraagd voor de begroting 2013 te komen met een eerste opzet van 
het aangekondigde Masterplan als uitvoering van de kademota. U vraagt ons 
daarbij de mogelijkheid te verkennen om door een meer efficiente besteding 
van het huisvestingsbudget de uitvoering van de kademota dichterbij te 
brengen. Te denken valt aan samenwerking met schoolbesturen rond het 
opdrachtgeverschap, maar ook bundeling van beheer en onderhoud van 
Yastgoed in de gemeentelijke organisatie. 
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11 oktober 2012 hebben we u geinformeerd over de voortgang uitvoering 
visiedocument 'op naar scholen van de toekomst' (kenmerk OSl2.3317167). 
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. In het najaar zal helder 
worden wat de hoogte is van de rijksvergoedingen voor het buitenonderhoud 
Primair Onderwijs die dan uit het gemeentefonds worden gehaald en 
rechtstreeks naar schoolbesturen gaan. Daarna zullen we met een eerste 
opzet van het aangekondigde Masterplan als uitvoering van de kadernota 'op 
naar scholen van de toekomst' kunnen komen. 

OYERIGE MOTIES (t/m maart 2013) 

Motie Erfpacht (September 2011) 
U heeft ons gevraagd om erfpacht-plichtige particuliere woningbezitters ook 
in de binnenstad de mogelijkheid te bieden om de blote eigendommen te 
verwerven. 

We hebben u hierover op 7 februari 2013 geinformeerd (R013.3452321). 
Daartoe zal er nog het nodige voorwerk moeten worden verricht om een 
concreet uitgewerkt en op uitvoering gericht voorstel aan u te kunnen 
voorleggen. We zijn voornemens om u direct na het zomerreces een 
uitgewerkt voorstel voor te leggen, zodat uw raad op basis daarvan tot 
definitieve besluitvorming kan overgaan. 

Motie Stedenband Xi'an: democratic, mensenrechten en 
arbeldsomstandigheden (oktober 2011) 
U heeft ons gevraagd in het aangaan van de stedenband en in de reeds 
bestaande banden met China aandacht te besteden aan democratic, 
mensenrechten en arbeldsomstandigheden. 

De beantwoording van deze motie hebben wij meegenomen in de Kadernota 
Internationalisering 2013-2016 (kenmerk BDl3.3668472), die u op 15 mei 
heeft besproken in uw commissie Financien en Veiligheid. 

Motie Yisle plandeel Noord (januari 2012) 
U verzoek ons om uiterlijk in 2013 een visie gereed te hebben voor plandeel 
Noord. Uitgangspunt daarbij is het samen met de provincie onderzoeken van 
de mogelijkheid om een energielandschap te ontwikkelen. Doel daarbij is de 
opbrengsttaakstelling van 20 miljoen euro veilig te stellen waardoor het deel 
van het weerstandsvermogen dat nu aangehouden wordt, kan vrijvallen. 
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Op 14 mei hebben we in uw commissie Ruimte en Wonen gesproken over het 
vervolgproces project Meerstad (brief 25 april 2013, kenmerk 
R013.3622577). Hierin is ook aandacht besteed aan de motie. Voor de zomer 
2013 willen wij u nader inlichten. 

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

In onze brief van 21 maart 2013 (kenmerk ROl 3.3524680) 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. Omdat we de eerste uitkomsten van de pilot graag mee willen nemen 
in onze beoordeling lukt het ons niet om mei te halen. Met de uitkomsten van 
de pilot kunnen we ook een betere inschatting maken van de nodige 
maatregden en de kosten die daar bij horen We verwachten u nu na de zomer 
te informeren. Het volledige onderzoek verwachten wij nog steeds eind 2013 
gereed te hebben. 

Motie Een crlslsbestendig begrotlngsproces (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 kunnen worden gebmikt bij het 
begrotlngsproces 2013. Daarnaast wilt u periodiek geinformeerd worden over 
de impact van de economische recessie en de kabinetsbesluiten die van 
belang zijn voor de lopende begroting en de meerjarenbegroting. 

We 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 Stelsel voor loglesbelastlng (jull 2012) 
U heeft ons verzocht te onderzoeken op welke wijze een ander stelsel van 
toeristenbelasting er voor kan zorgen dat er een 'level playing field' ontstaat in 
de hotelbranche in Groningen. 

We hebben deze motie betrokken bij de opzet van de nieuwe verordening 
logiesbelasting, waarin wij voorstellen het huidige tariefstelsel te verfijnen. 
Het voorstel heeft u in uw commissie Beheer en Verkeer op 15 meijl 
besproken (kenmerk DIl3.3573090) 

Motie Priorlterlng budget klelne verkeersmaatregelen (September 2013) 
U heeft ons verzocht een systematiek te onderzoeken waarmee een 
prioritering kan worden gemaakt voor maatregelen binnen het budget kleine 
verkeersmaatregelen. 
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De uitwerking van de motie "Prioritering budget kleine verkeerskundige 
maatregelen" is een complex vraagstuk. De complexiteit zit hem in hetfeit dat 
de systematiek waarmee maatregelen geprioriteerd kunnen worden helder, 
objectiefen transparant moet zijn, maar ook moet beschikken over een hoge 
mate van fiexibiliteit. De betrokkenheid van verschillende afdelingen maakt 
ook dat er zorgvuldig afgestemd moet worden, opdat er een voor iedereen 
werkbare systematiek ontwikkeld wordt. Dit vraagt meer tijd dan voorzien 
was. We gaan er daarom vanuit dat niet in juni 2013, maar na het 
zomerreces, oktober, de uitgewerkte motie in uw raadscommlssie behandeld 
kan worden. 

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

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

Motie Huisvestlng (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. 

In juni 2013 wordt u geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot 
de inventarisatie van de meest prangende huisvestingsknelpunten van 
culturele instellingen en mogelijke oplossingen. 
Het gaat hier nog om een inventarisatie en niet een evaluatie. 

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

In onze brief van 15 februari (kenmerk 0S13.3491084) hebben wij 
aangegeven dat Simplon het voortouw neemt tot het betrekken van partners. 
Er komt een gemeentelijk aanspreekpunt voor de uitwerking van plannen in 
het Ebbingekwartier. In november 2013 informeren we u over het plan van 
Simplon en de betrokkenheid van de gemeente hierbij. 
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Motie Usva (november 2012) 
U vraagt ons in het le kwartaal 2013 met een voorstel te komen hoe de 
USYA de komende twee jaar wil bij dragen 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 ken dit toe al naar 
gelang de kwaliteit van dit voorstel aan de USYA. 

In juni 2013 wordt uw raad geinformeerd over de uitkomst van de 
beoordeling van het plan van de USVA. 

Motie Leefbaarheld 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. 

Op 26 april informeerden wij uper brief (kenmerk SB 13.3 663954) dat wij de 
gestelde datum van 1 mei niet halen en nog op zoek zijn naar 
dekkingsmogelijkheden voor de verschillende werkzaamheden in de 
Woonschepenhaven. Wij verwachten uw raad voor de zomervakantie nader te 
kunnen informeren. 

Motie Doe mee met straatverllchtlng oke (december 2012) 
Uw raad verzoekt middels een goed getimede voorlichtingscampagne 
inwoners van Groningen op te roepen actief bij te dragen aan de sociale 
veiligheid in de stad en storingen aan straatverlichting te melden bij de 
Gemeente Groningen; hetzelfde te doen richting professionals die in dienst 
zijn van de overheid en die in de avond en nacht werkzaamheden verrichten 
in de openbare ruimte. 

Met de brief "Uitvoering moties Openbare Verlichting" van 21 februari 2013 
jl. (SB13.3477090) hebben wij uw motie beantwoord. 

Motie van Spljt (december 2012) 
U verzocht ons voor 1 april 2013 met concrete maatregelen te komen die 
bij dragen 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. 
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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. 
Met een brief die voor de zomer naar uw raad wordt gestuurd, beoogt ons 
college uitvoering te geven aan het deel van de motie over het gemeentelijk 
archief. 

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

In onze brief van 22 mei 2012 (kenmerk BD13.3691041) hebben wij u onze 
ideeen over het organiseren van tegenkracht gepresenteerd. 

Motie YelUgheld A-kwartler (januari 2013) 
U heeft ons gevraagd maatregelen te nemen om op korte termijn de veiligheid 
op straat in het A-kwartier te verbeteren. Daamaast vraagt u ons maatregelen 
nemen om op korte termijn de veiligheid op straat in het A-kwartier te 
verbeteren. U vraagt 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 politic. 

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. 
Het grootste deel van deze actiepunten is opgepakt. Voor de zomer wordt uw 
raad geinformeerd over de maatregelen die zijn getroffen en over de 
merkbaarheid van de effecten. 

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 verslag Meldpunten overlast 
en Zorg dat u in mei 2013 van ons ontvangt. 

Motie In gesprek met organlsatoren (januari 2013) 
Ga in gesprek met organlsatoren 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. 

Wij verwachten u in het 3^ kwartaal van 2013 een antwoord te geven op deze 
motie. 
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Motie Structurele Starterslenlngen (januari 2013) 
U heeft ons gevraagd te onderzoeken of budget voor starterslenlngen voor 
nieuwbouw starters woningen vrij gemaakt kan worden in betreffende 
grondexploitaties. Doel is de financiering en daarmee het instrument 
starterslenlngen via het revolverend fonds bij het Stimuleringsfonds (SYn) 
structureel 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 wethouder Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting ruimte gevraagd om breder te kunnen kijken hoe de voeding 
van het fonds bij het SVn buiten de gemeentebegroting (en grondexploitaties) 
om kan worden georganiseerd. Om dit instrument substantieel en generiek te 
kunnen inzetten is onderzocht of een sluitende business case mogelijk is met 
van de kapitaalmarkt aangetrokken middelen. De uitkomst op basis van de 
actuele situatie is positief. Deze methode van financieren kan, indien gewenst, 
als voorstel worden uitgewerkt. In de rapportage over het aanvalsplan 
woningbouw in juni wordt deze mogelijkheid gemeld. 

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

U ontving bij de stukken van de sleutelprojectenrapportage september-
december 2012 een bijlage waarin wij aangeven hoe wij uitvoering gaan 
geven aan de motie. Op 15 meijl. stond dit onderwerp geagendeerd in uw 
commissie Beheer en Verkeer. 

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. 

We pakken deze motie in samenhang met de motie Windmolens en motie 
Groene stroom 24/7 op. De motie Groene Stroom 24/7 is een deeluitwerking 
hiervan. Op 5 juni a.s. informeren wij u in de commissie Beheer en Verkeer 
over de mogelijkheden die we zien. Na de zomer bieden wij u een 
beleidsnotitie aan. 

Motie prlorlteit 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. 
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Deze motie is meegenomen in het voorstel woningsplitsingen en is op 14 mei 
in de raadscommlssie behandeld. Vervolgbehandeling wordt gepland. 

Motie Evaluatie Damoclesbeleld (februari 2013) 
U verzoekt de burgemeester uw raad in maart 2015 een grondige evaluatie 
van het Damoclesbeleld ter bespreking voor te leggen. 

Met ingang van de invoering van het beleid wordt de relevante informatie 
geregistreerd, zodat het in maart 2015 geevalueerd kan worden. 

Motie Gereguleerde Wietteelt (maart 2013) 
U vraagt ons zoveel mogelijk aan te sluiten bij de diverse initiatieven om te 
komen tot vormen van gereguleerde wietteelt door intensief contact te 
houden, actief mee te doen aan gezamenlijke activiteiten en samen op te 
trekken richting Kamer en kabinet. 

De burgemeester heeft eind april een plan bij de Minister ingediend, dat is 
opgesteld door particuliere initiatiefnemers. Dit is geen plan dat door de 
gemeente opgesteld en geinitieerd is. Een eerste lezing van het plan leerde 
echter dat het interessante elementen bevat. Om die reden is de Minister 
gevraagd het plan mee te nemen in het door hem aangekondigde onderzoek. 
Voor het overige worden contacten onderhouden met andere gemeenten die 
positief staan tegenover regulering van de wietteelt; voor zover landelijke 
bijeenkomsten plaatsvinden wordt daar bij aangesloten. 

Motie Windenergle: Een Gronlngs bod (april 2013) 
U verzoekt ons aan het Provinciebestuur over te brengen dat de Stad graag 
bereid is bij te dragen 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. 

Deze motie wordt in samenhang opgepakt met de motie Windmolens en past 
in het beleidskader wind dat voor de zomer in concept gereed is. Op basis van 
de bevindingen kan de brief aan de Provincie worden verstuurd. 

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

Wij zijn gestart met het beoordelen van de huidige gang van zaken rondom 
het oplaten van ballonnen tijdens evenementen en andere festiviteiten en 
verkennen de mogelijkheden tot ontmoediging. Na de zomer informeren wij u 
over de uitkomsten. 
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Motie Strafbaarstelllng illegallteit (april 2013) 
U heeft ons gevraagd om de zorgen van raad en college ten aanzien van de 
gevolgen van het wetsvoorstel strafbaarstelllng illegaal verblijf uitdmkkelijk 
onder de aandacht van het kabinet te brengen. 

We hebben op 14 meijl. een brief (kenmerk BDl 3.3666012) aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake het wetsvoorstel verstuurd 
waarin wij dit standpunt kenbaar maken. U heeft van ons een kopie van deze 
brief ontvangen. 

Met vriendelii^e-groety-
burgemeester en wethouders vi Groningen, 

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

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


