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Geachte heer, mevrouw, 

U heeft in het verleden diverse moties aangenomen, waaronder moties naar 
aanleiding van het behandelen van de rekening of begroting. In deze brief 
gaan wij in aanloop naar het Begrotingsdebat 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, 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 augustus 2014). 

BEGROTING 2011 EN VOORJAARSDEBAT 2011 (november 2010 en 
juni2011) 

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

We komen hierop terug in het definitieve beleidsplan/uitvoeringsplan, die we 
in oktober 2014 aan u voorieggen. Het (richtinggevende) beleidsplan hebben 
we in februari 2014 met u besproken. 
Ter voorbereiding op het uitvoeringsplan hebben we in de raadscommissie-
vergadering Werk & Inkomen in juni 2014 met u hierover van gedachten 
gewisseld. 
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Dit hebben we gedaan aan de hand van de brief 'Gesprek uitvoeringsplan 
Vernieuwing Sociaal Domein' (kenmerk brief: 4405188). De opmerkingen en 
opvattingen van de raad hebben we verwerkt in dit uitvoeringsplan. 
We beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

VOORJAARSDEBAT 2012 (juni 2012) 

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

Op 11 oktober 2012 hebben we u geinformeerd over de voortgang uitvoering 
visiedocument 'op naar scholen van de toekomst' (kenmerk 0S12.3317167). 
In deze brief hebben we aangegeven dat het ministerie van OC&Wde 
mogelijkheden onderzoekt om de verantwoordelijkheid voor het 
buitenonderhoud over te hevelen van de gemeente naar de schoolbesturen. 
De wetwijziging die hieraan ter grondslag ligt is inmiddels vastgesteld. 
De wetswijziging gaat uit van een zogenaamde koude overdracht van 
middelen zonder overgangsregeling met fmanciele consequenties voor de 
gemeente. Het overleg met de schoolbesturen in Groningen over deze 
wetswijziging en de consequenties ervan is in een ver gevorderd stadium. Het 
vooroverleg met de schoolbesturen over de aanpassing van de Verordening 
onderwijshuisvesting is nagenoeg afgerond. Voor Groningen betekent het dat 
2,1 miljoen euro rechtstreeks van het rijk naar de schoolbesturen gaat. Met 
dat bedrag is de gemeentefondsuitkering aan de gemeente gekort. Voor 
onderhoud en aanpassing daarmee wordt circa 18 euro per m2 BVO 
doorgedecentraliseerd. Met ingang van 1 januari 2015 draagt de gemeente 
financieel dus geen verantwoordelijkheid meer voor het onderhoud, 
aanpassing en renovatie Het renovatie-aspect is nog wel onderwerp van 
overleg op landelijk niveau tussen PO/VO-raad, ministerie en VNG, maar 
leidt nog niet tot een afzonderlijke regeling met bijbehorende aanvullende 
rijksbekostiging voor dit onderdeel. Er wordt ook geen afzonderlijke 
gemeentelijke regeling conform het advies van de VNG voor ontwikkeld. 
We beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 
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REKENING 2012 (mei 2013) 

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

Hierop is stevig ingezet in 2014. Bij de jaarrekening 2014 zullen wij u 
informeren over het aantal functionerings- en beoordelingsgesprekken dat in 
2014 is gevoerd. 
Er wordt in de tweede helft 2014 een arbobeleidsplan opgesteld. In dit plan 
zal worden aangegeven welke (preventieve) maatregelen we treffen om de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren en ziekteverzuim te voorkomen. Wij 
beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

VOORJAARSDEBAT 2013 (juni 2013) 

Motie Eigendom grond onder clubgebouwen 
Met deze motie verzoekt uw raad ons college onderzoek te doen naar de 
eigendomsstatus van clubgebouwen op gemeentegrond. En naar aanleiding 
daarvan de financiele en juridische gevolgen voor de gemeente in kaart te 
brengen. Ook vraagt u te onderzoeken of de problemen van fmanciering, 
zoals in het geval van GHBS, ook voor andere sportclubs gelden als zij 
zouden willen (ver-)bouwen en/of uitbreiden. 

Op 3 julijl. hebben wij u per brief gemformeerd (kenmerk 4446528) over een 
tussenstand van de accommodatienota waarbij de gebruikssituatie van 
clubgebouwen, in het bijzonder die van GHBS, aan de orde is gekomen. 
We bereiden het gesprek voor met alle sportverenigingen op Sportpark 
Corpus den Hoorn onder leiding van een onafhankelljke projectleider. In het 
gesprek met de clubs bespreken we de huidige en vooral toekomstige 
gebruikssituaties en de mogelijkheden voor een clubverzamelgebouw. 
In januari 2015 moeten we duidelijkheid hebben wat we ten aanzien van de 
clubgebouwen gaan doen op Sportpark Corpus den Hoorn. We gaan eerst in 
gesprek met de verenigingen op sportpark Corpus den Hoorn, omdat de 
clubhuis-problematiek hier actueel is. Deze besprekingen krijgen een vervolg 
op de andere sportparken. 
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Motie Zelfbeheer groen in wijken 
U verzoekt ons college om in overleg met de wijken en de Stadjers na te gaan 
of het mogelijk is om een pilot te houden a la het zelftjeheer in Almere in een 
of meerdere wijken te starten. 

Het college ziet uw motie als een mooi initiatief waarmee we kansen creeren 
voor nieuwe vormen van samenwerking. Wij hebben alle wijkorganisaties in 
Groningen benaderd door middel van een brief, waarin we hebben gevraagd 
of zij mee willen werken aan een pilot met zelfbeheer. Hierop hebben vijf 
bewonersorganisaties gereageerd. Eind augustus 2014 zijn we samen 
met een aantal van deze ge'interesseerde bewonersorganisaties naar Almere 
geweest om inspiratie op te doen over zelfbeheer aan de hand van het 
voorbeeldproject de Hoeckwierde. Het zelfbeheer in deze relatief nieuwe wijk 
is uniek. De betrokkenheld van de bewoners bij het beheer is bij de opbouw 
van de wijk al ontstaan. De opzet van het zelfbeheer is "meegegroeid" met 
deze wijk en niet een op een te kopieren naar een bestaande Groningse wijk. 
Elke wijk of buurt heeft zijn eigen dynamiek en de mogelijkheden en vorm van 
zelfbeheer zijn hiervan afhankelijk. De wijkorganisatie Beijum heeft naar 
aanleiding van de excursie aangegeven verder te willen praten met bewoners 
uit de wijk en de gemeente om te kijken naar een Groningse vorm van 
zelfbeheer. Het initiatief ligt nadrukkelijk bij de bewonersorganisatie. Wij 
stimuleren en faciliteren. In december 2014 informeren wij uw raad over de 
stand van zaken in deze ontwikkeling. 

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

De motie fietsenrekken voor studentensocieteiten is beantwoord als onderdeel 
van de evaluatie 'Groninger Fietsenstandaard' middels collegebrief van 30 
januari 2014 met kenmerk ROl3.4065474 . 
Onderdeel van de opiossing was het aanbrengen van fietsklemmen bij de 
Poelebrug en fietsvakken in de Brugs traat. De fietsklemmen bij Poelebrug 
zijn inmiddels gemstalleerd en de fietsvakken bij Brugstraat worden eind 
2014 binnen het beschikbare budget gerealiseerd. 
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BEGROTING 2014 (NOVEMBER 2013) 

Motie Weten waar de kwaliteiten liggen 
U vraagt ons in het eerste kwartaal van 2014 met een plan van aanpak te 
komen om de gemeente en werkgevers de mogelijkheid te bieden het 
arbeidspotentieel van de stad op ieder moment van de dag digitaal op te 
kunnen vragen, waarbij de validiteit van de data geborgd is doordat de 
gemeente de curricula vitae van de klanten inzake werk en opieiding 
telkens actualiseert indien daartoe aanleiding is. 

In november zullen wij een voorstel voorieggen over de wijze waarop we 
verder gaan met de uitvoering van de motie "Weten waar de kwaliteiten 
liggen". 
We zullen hierin de resultaten van de pilot screening betrekken. Ook gaan we 
nader in op de kosten en opbrengsten van screening. 
In het voorstel gaan we ook in op wat we de klanten willen bieden aan 
vervolgdienstverlening nadat we het arbeidspotentieel/ arbeidspotentieel 
hebben bepaald en wat hiervan de financiele gevolgen zijn. 
In de tussentijd zorgen we ervoor dat de groep klanten uit de pilot met 
arbeidspotentieel instroomt in het Centrum voor werk en dat de groep klanten 
met participatiepotentieel wordt begeleid naar vrijwilligerswerk. 

Motie Groen verzilveren 
U vraagt ons in overleg te treden met burgers, werkmaatschappij en en 
buurtverenigingen om de mogelijkheid een deel van het openbaar groen in 
ecologisch beheer te geven aan derden en dat als zodanig in te bedden en de 
raad over de uitkomsten te rapporteren. 

Wij betrekken deze motie bij de motie Motie Zelfbeheer groen in wijken. 

Motie MartiniPlaza en duurzaamheid 

Uw raad vraagt ons college bij het investeren in duurzaamheid ook aandacht 
te besteden aan het vemieuwen van de voorzieningen van MartiniPlaza. 

De ontwikkelingen van het afgelopen halfjaar bij MartiniPlaza hebben een 
snelle uitvoering van deze motie inmiddels ingehaald. In mei heeft uw raad 
besloten tot het doen van een onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza 
en daarbij de Oosterpoort / Stadsschouwburg te betrekken. Kort daarna is 
gebleken dat er een onverwacht hoog exploitatietekort over 2014 aan de orde 
is. Bij het nog uit te voeren onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza zal 
evenwel de strekking van de motie worden betrokken. 
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Motie Weesfietsen 
U verzoekt ons college te onderzoeken of het verwijderen van oude fietsen in 
de hele stad commercieel valt te exploiteren en uw raad hierover te 
informeren. 

Wij hebben deze motie betrokken bij de uitwerking van de motie 
"Fietsenbeheer" die werd aangenomen tijdens het voorjaarsdebat in 2013 en 
onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de afzet van fietsen. Wij 
rapporteren u in oktober over de uitkomsten van het onderzoek. 

Motie Museumvisie 
U verzoekt ons een museumvisie aan u voor te leggen in 2014, met daarin een 
middellange termijn visie op het aanbod van de verschillende musea in onze 
stad. En hierbij in ieder geval in te gaan op de samenwerking tussen de 
verschillende musea onderling en met andere culturele en maatschappelijke 
initiatieven, de ontwikkeling van de huidige musea vanuit gemeentelijk 
perspectief en de algemene expositie van de Groninger geschiedenis. In de 
totstandkoming vraagt u ons af te stemmen met de musea en de provincie 
Groningen. 

In maart 2014 hebben we u bij de beantwoording van de motie Museumvisie 
per brief (kenmerk OS 14.4126310) geinformeerd over de stand van zaken bij 
de musea en de voorbereiding voor de museumvisie. We hebben hierin 
aangegeven dat we het komende jaar samen met de instellingen en de 
provincie Groningen aan de slag gaan met het opstellen van een 
museumvisie. Het komende jaar blijven we vanzelfsprekend met het veld in 
gesprek. We onderzoeken de mogelijkheden van een nog sterkere 
samenwerking van erfgoedinstellingen uit de stad en de provincie. 
We nemen de positie van het GR-ID mee in de visitatie binnen de cultuurnota 
die dit voorjaar zal plaatsvinden en bestuderen hierin ook de toekomst van 
het NSM in combinatie met de overige erfgoedpartners. Na afronding van dit 
proces verwachten we eind 2014 een museumvisie aan u voor te kunnen 
leggen. 

Motie mijnwijk.groningen.nl 
U verzoekt ons college de gemeentelijke informatie op wijkniveau via 
mijnwijk.groningen.nl zo inclusief mogelijk te maken, door informatie die de 
wijk aangaat te bundelen. 

De uitvoering van de motie nemen we mee in het bredere beleid t.b.v. betere 
inzet van de juiste digitale kanalen in de communicatie. Dat moet leiden tot 
een betere en completere (kern)website die voldoet aan de webrichtlijnen 
(verplicht per 1-1-2015). Eventuele consequenties van de verdeling van 
wijken/gebieden over wijkwethouders worden hierin gelijk verwerkt. 
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Ook in het kader van de Vernieuwing Sociaal Domein/gebiedsgericht 
werken/sociale teams kijken we naar de samenhang met 
groningen. nl/mijnwijk. 
Ondertussen gaan we, waar relevant, gewoon door met het aanbieden van 
informatie aan burgers via de wijkpagina's op onze website: 
www.groningen. nl/mijnwijk. 

Motie Sporthal De Wijert 
U verzoekt ons college om in het Meerjaren Investeringsplanning/TVIeerjaren 
Onderhoudsplanning (MIF/TVIOP) 2014 geld beschikbaar te stellen voor de 
gewenste uitbreiding van de aangevraagde sporthal door het Gomarus 
College. En uw raad hierover of over andere financieringsmogelijkheden een 
voorstel te doen bij de behandeling van het MIP/MOP 2014 in december 
2013. Daamaast verzoekt u ons om in samenspraak met het Gomams College, 
Nic en sport- en wijkverenigingen te bepalen op welke wijze huurpenningen 
geind kunnen worden voor deze accommodatie. Dan wel hoe op andere wijze 
de kosten gedekt kunnen worden door de gebruikers van de accommodatie en 
de raad hierover te informeren bij de behandeling van de MIP/MOP 2014 in 
december 2013. 

Bij de vaststelling van de 'SportcarrouseV, in uw raad van februari jl, 
hebben we u toegezegd om over de situatie rondom de mogelijkheden van een 
sporthal op het terrein van het Gomarus College, een zogenaamd 'Cold Case 
team' in te zetten. Zij zouden nog eens een uiterste poging doen om te kijken 
of een sporthal mogelijk is. Het onderzoek van het 'Cold Case team', is 
inmiddels afgerond en over de uitkomsten en het vervolgproces bent u 
inmiddels geinformeerd. Wij komen hierop terug in het programma 
Onderwijshuisvesting dat u in december ontvangt. 

Motie Zonnepanelen op/aan het Groninger Forum 
U verzoekt ons te onderzoeken of het mogelijk is op (of aan) het Groninger 
Forum een vorm van zonne-energie toe te passen en uw raad over de uitkomst 
te informeren. 

Uw raad heeft op 24 januari 2014 een brief (kenmerk 4145175) van ons 
ontvangen waarin de duurzaamheidsmaatregelen en prestaties van het 
Groninger Forum op een rij zijn gezet. Daaruit blijkt dat in het ontwerp voor 
het Groninger Forum al veel is gedaan op gebied van duurzaamheid. 
Om te onderzoeken welke optimaliseringsmaatregelen er nu nog getroffen 
kunnen worden heeft Ekwadraat in opdracht van de GrESCo onderzocht 
welke inzet kan worden gepleegd om een (nog) hoger duurzaamheidsniveau 
te realiseren. Daarbij is gekeken naar LED-verlichting, roltrappen/ liften, een 
12 volts-installatie en zonnepanelen. 
Hierover informeren wij u zeer binnenkort per brief. 
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Motie Zonnepanelen op het stadhuis 
U vraagt ons college te onderzoeken of het mogelijk is het stadhuis aan de 
bovenzijde van zonnepanelen te voorzien (zonder de monumentale status aan 
de overige zij den aan te tasten). 

Wij hebben laten onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen zichtbaar 
op het stadhuis te plaatsen. In de wet en in verordening is vastgelegd dat we 
zorgvuldig willen omgaan met de cultuurhistorische waarde van rijks- en 
gemeentelijke monumenten. Om uw motie zorgvuldig uit te kunnen voeren, 
hebben wij een architect gevraagd een aantal mogelijkheden voor het 
zichtbaar plaatsen van zonnepanelen op het stadhuis uit te werken. Een 
tweetal varianten zijn ter indicatieve toetsing voorgelegd aan de 
monumentencommissie en de welstandcommissie tijdens een zogenaamde 
voorbehandeling. 

Hierover informeren wij u zeer binnenkort per brief. 

REKENING 2013 (mei 2014) 

Motie Fietsklemmen. 
U vraagt ons de ontstane wachtlijst versneld weg te werken en het aantal in 
2013 niet-geplaatste fietsklemmen toe te voegen aan het beoogde aantal 
fietsklemmen voor 2014. 
We proberen elk jaar binnen het beschikbare budget een zo groot mogelijk 
aantal fietsklemmen te plaatsen. In voorgaande jaren lukte het ons (meer 
dan) 1000 klemmen per jaar te plaatsen met het beschikbare budget. In 2013 
konden we voor hetzelfde bedrag (van 150 duizend euro) in totaal 726 stuks 
plaatsen, waar wij 1000 klemmen hadden beoogd. Binnen de begroting 2014 
beogen wij 500 fietsklemmen te plaatsen. U vraagt ons nu in 2014 in te zetten 
op het plaatsen van 774 fietsklemmen (500 + restant 2013). 
Zoals u weet lopen de aantallen terug doordat de kosten per klem stijgen ten 
gevolge van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen en de 
'gemakkelljke' locaties inmiddels al zijn voorzien van klemmen. De meer 
gecompliceerde plekken blijven over en daarover is vaak meer overleg met de 
omgeving noodzakelijk, omdat de opiossing dan vaak ten koste gaat van 
autoparkeren. 
In 2014 verwachten we vooralsnog dan ook 'slechts' 500 klemmen te 
plaatsen. Het is moeilijk om ook de 'laatste' 274fietsklemmen versneld te 
realiseren vanwege de meer gecompliceerde plekken en het ruimtegebrek, 
zoals gemeid in de raadsvergadering. 
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Motie Aanpak mensenhandel. 
U vraagt de benodigde middelen bij de ketenaanpak mensenhandel te 
inventariseren, deze mee te nemen in de kademota Integrate Veiligheid, en de 
raad hierover te informeren, uiterlijk bij de begroting 2015. 

In de kademota Integrale Veiligheid 2015-2018 zal mensenhandel (onder de 
noemer georganiseerde misdaad) een van de prioriteiten zijn. De kadernota 
zal eind dit jaar aan uw raad worden voorgelegd. 
In de begroting 2015 benoemen we het onderwerp mensenhandel expliciet. 
We betrekken daarbij de financiele bijdragen van de regiogemeenten 

VOORJAARSDEBAT 2014 (JUNI 2014) 

Gronings model (motie 1) 
Met deze motie verzoekt u ons uw raad voor 1 januari 2015 te informeren 
over de voortgang van het Gronings Model voor ouderbetrokkenheid. 

De motie onderstreept het belang van ons voornemen om met de 
schoolbesturen in gesprek te gaan over de ontwikkeling van een Gronings 
model voor ouderbetrokkenheid. Het moge daarmee duidelijk zijn dat wij 
(meer) zeggenschap in en betrokkenheld van ouders bij het onderwijs 
toejuichen. Niettemin benadrukken wij dat het hierbij primair om een zaak 
tussen ouders en scholen gaat en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
onderwijsinstellingen berust. Onze rol vatten wij op als agenderen, 
stimuleren en faciliteren binnen daarvoor beschikbare middelen. 
Wij verwachten u in de raadscommissie in januari 2015 mondeling te kunnen 
informeren over de stand van zaken. Rond de zomer van 2015 komen wij bij 
uw raad op het onderwerp terug. 

Zondagse Dialoog (motie 2) 
Met deze motie vraagt u ons college met ondernemers en inwoners van 
gedachten te gaan wisselen over 'zondagse activiteiten' die de levendigheid 
en aantrekkingskracht van de Stad ten goede komen. U verzoekt ons college 
om de editie 2014 van Let's Gro te benutten om daarvoor ruimte te scheppen. 

Wij verwachten uw raad eerder dan volgens de planning (Lange Termijn 
Agenda: december 2014) te kunnen bedienen met ons voorstel 'De levendige 
stad, ook op zondagen'. In ons voorstel gaan wij in op de manier waarop wij 
samen met ondernemers (verenigingen) uit de binnenstad en de wijken willen 
zorgen voor een grotere aantrekkingskracht van Groningen op zondagen. Dat 
is van belang voor de economische positie van onze stad. Onze voorstellen 
zijn in gezamenlijkheid en in goede afstemming met het bedrijfsleven tot stand 
gekomen. Vooruitlopend op uw ons voorstel laten wij u weten dat de 
Groningen City Club het voortouw zal nemen voor een inspiratiesessie tijdens 
Let's Gro waarin het organiseren van extra activiteiten op zondagen centraal 
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staat. Alle winkeliers en andere belangstellenden zijn welkom hieraan deel te 
nemen. 

Debat Veiligheid & Privacy (motie 3) 
U verzoekt ons college een fundamenteel debat voor te bereiden inzake het 
proportioned, in relatie tot privacybescherming, toepassen van 
veiligheidsmaatregelen. 

Een voornemen tot het voeren van een dergelijk fundamenteel debat is 
opgenomen in het coalitieakkoord. Bij de voorbereiding daarvan betrekken 
wij OMen politie, eerder uitgevoerd onderzoek naar de effecten van 
cameratoezicht bij de bestrijding van drugsgerelateerde overlast en de 
evaluatie van het aanwijzen als veiligheidsrisicogebied van het A-kwartier 
(tot en met 25 September). We verwachten dat het debat in uw vergadering 
van november 2014 kan plaatshebben. 

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

Uw motie is in lijn met de gebiedsgerichte aanpak en integraliteit, die het 
coalitieakkoord beoogt; sluit aan op het lopende programma 'Groningen 
geeft energie' en loopt mee in het ontwikkelen van een nieuwe 'woonvisie' in 
de loop van dit jaar. Door samen met verhuurders en corporaties aandacht te 
schenken aan leefbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van 
woningen, moet het woningaanbod beter gaan aansluiten op de vraag en 
beter betaalbaar worden. Er wordt een uitgangspuntennotitie voor de 
Woonvisie opgesteld. Wij stellen voor deze in november 2014 met u te 
besproken. De Woonvisie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2015 gereed zijn. 

Werkgeversconvenant (motie 5) 
Hiermee verzoekt u ons aan te sturen op een convenant met werkgevers 
gericht op het bestrijden van werkloosheid onder jongeren en mensen met een 
arbeidsbeperking. Over de stand van zaken daarvan geeft u aan binnen drie 
maanden geinformeerd te willen worden. 

Als onderdeel van de Economische Agenda 2015-2019 bereiden we samen 
met de ondernemersverenigingen het Convenant Ondernemend Groningen 
voor. Werkgelegenheid als thema maakt daarvan deel uit. Met het convenant 
worden rol- en taakverdeling tussen deelnemende partijen, 
verantwoordelijkheden en verdeling van kosten vastgelegd. Wij verwachten in 
november 2014 tot ondertekening over te gaan. In de daarop volgende 
maanden volgt de uitwerking in projecten en activiteiten. Bij de behandeling 
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van de Economische Agenda 2015-2019, afgelopen 10 September in de 
raadscommissie Werk en Inkomen, hebben wij u geinformeerd over de stand 
van zaken. Met dit initiatief sluiten wij aan op uw verzoek. Wij beschouwen 
hiermee de motie als afgehandeld. 

Grof Vuil (motie 8) 
Met deze motie verzoekt u ons college na te gaan hoe aanvullende 
maatregelen binnen lopende campagnes (Lentekriebels, Milieustraten) 
illegaal dumpen en 'bijplaatsen bij afvalcontainers' van grof vuil kunnen 
voorkomen. Rekening houdend met mogelijk door bewoners ervaren 
drempels voor het wegbrengen van grof vuil (geen auto) dan wel het laten 
verwijderen ervan (kosten). 

Vanaf begin 2014 zijn aan het laten ophalen van grof vuil kosten verbonden. 
De eventuele consequenties daarvan monitoren we sindsdien en evalueren we 
eind dit jaar. Dat betekent dat uw raad de evaluatie van het ingezette beleid 
in januari 2015 tegemoet kan zien. Uw motie betrekken we daarin. 

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

Wij scherpen ons HRM-beleid aan. We betrekken daarin de eventuele 
mogelijkheden van jobcarving mede in relatie tot beoogde bezuinigingen en 
andere ambities, bijvoorbeeld op het gebied van verjonging en 
opleidingsbudgetten. 
In de beantwoording van deze motie sluiten wij aan bij de beleidsnota 
invoering Participatiewet en informeren uw raad in november 2014. 

Stad aan zet (motie 11) 
Met deze motie verzoekt u ons college om een gedachtewisseling met uw 
raad te initieren over de interactie met burgers met vragen, initiatieven en 
ideeen. Het stimuleren van deze participatie van burgers en de specifieke rol 
van uw raad hierin zouden wij daarbij wat u betreft moeten uitlichten. Verder 
vraagt u ons uw raad in het vierde kwartaal van dit jaar over de uitkomsten 
van initiatiefvoorstellen van PvdA en D66 op dit gebied te rapporteren. 
U ziet graag dat daarbij ook de vertaling van Let's Gro naar wijkniveau aan de 
orde komt. 

In aanloop naar de behandeling van de Begroting 2015 in uw raad, 
informeren wij u nader over het gebiedsgericht werken. Onderdeel hiervan 
zijn de invulling van het wijkwethouderschap en een verfrissende aanpak 
richting de wijken waarmee we nieuwe ideeen en initiatieven ophalen en deze 
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matchen met de gesignaleerde opgaven. Daartoe hebben we een stappenplan 
in voorbereiding. 
Mede aan de hand van 'Staddoetmee' willen we tegelijkertijd in dit najaar met 
de stadjers en met uw raad van gedachten wisselen over de nadere uitwerking 
van deze aanpak en de rol en participatiemogelijkheden van de raad daarbij. 
De initiatiefvoorstellen, waaraan uw raad refereert, betrekken wij daar graag 
bij. 

Het gaat om doen, ervaren en ervaringen delen. Zowel wat de samenleving, 
als de gemeentelijke organisatie, ons college en uw raad betreft. Het 
landelijke LPB-congres, dat dit najaar in Groningen plaatsvindt, gekoppeld 
aan de 2" editie van Let's Gro, dient hierbij als kristallisatiepunt. Wat betreft 
het principe van Let's Gro op wijkniveau zeggen we 'Kom maar 
opt'. Dat kan op een ander moment in een wijk ('kleintje Let's Gro'?), maar 
we stimuleren ook dat de ideeen uit de wijken geprogrammeerd worden 
tijdens de 2014-editie van Let's Gro. 

Sociaal en fysiek sterke wijken (motie 12) 
In uw motie verzoekt u ons de kennis en kracht van de (NLA-)wijkteams te 
borgen en in te zetten bij de ontwikkeling van de nieuwe Woonvisie. Voorts 
vraagt u ons na te gaan of deze teams bij de doorontwikkeling naar sociale 
wijkteams binnen de gebiedsgerichte aanpak van blijvende betekenis kunnen 
zijn. 

In reactie op motie 11 (Stad aan zet) hebben wij uiteengezet hoe wij de 
nieuwe gebiedsgerichte aanpak zien, integraal vanuit fysiek en sociaal 
domein. Daarbij tekenen wij graag nog het volgende aan. Vanzelfsprekend 
putten wij hierbij uit de ervaringen met wijkgewijs samenwerken binnen de 
netwerken van bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, 
zoals opgedaan rond het NLA. We bezien momenteel, in samenspraak met 
corporaties, in hoeverre de huidige NLA wijkteams een rol kunnen vervullen 
hij het gebiedsgerichte werken en daarbinnen in de verbinding met de sociale 
(wijkjteams. Dit aspect nemen wij graag mee bij de genoemde 
gedachtewisseling dit najaar met uw raad over de gebiedsgerichte aanpak. 
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Een leven lang leren (motie 13) 
In deze motie verzoekt uw raad ons na te gaan of de scholingstoeslag van de 
in te voeren Participatiewet mogelijkheden biedt om mensen via opieiding 
naar werk te begeleiden. U wilt daarover in de keuzenota over de 
Participatiewet uitsluitsel krijgen. 

Wij hebben uitvoering gegeven aan uw motie in de notitie 'Invoering 
Participatiewet in de gemeente Groningen'. Deze notitie is op 10 September 
jl. opinierend in de raadscommissie Werk & Inkomen besproken. De 
defmitieve nota verwachten wij u in november voor te leggen. 

Decentralisatie en Healthy Ageing (motie 14) 
Door decentralisaties in zorg en welzijn staat een flink aantal banen op de 
tocht. Uw raad verzoekt ons college daarom in gesprek met ROC-
instellingen, de partners in Het Akkoord van Groningen, de zorginstellingen 
en de partijen betrokken bij de sociale wijkteams kansen te creeren voor 
studenten in het MBO, HBO en universitair onderwijs. Bovendien ziet u dit 
onderwerp graag temgkomen in het nieuwe economische programma. 

Ons college herkent de door u geschetste problematiek en deelt uw zorgen, 
met name waar het MBO-studenten betreft. Wij treden geregeld in gesprek 
met de door u genoemde partijen. Dit onderwerp nemen wij daarbij graag 
mee om met onze gesprekspartners oplossingen te formuleren. Het nieuwe 
economische programma legt de link naar het arbeidsmarktbeleid, waarin dit 
vraagstuk (vanuit werkgeverszijde bezien) aan de orde komt .In het voorjaar 
van 2015 zullen wij uw raad informeren over de voortgang hiervan. 

Einde aan de 110%-grens in armoedebeleid (motie 15) 
Bepaalde groepen burgers met een inkomen boven 110% van het sociaal 
minimum komen nu (net) niet in aanmerking voor aanvullende 
inkomensondersteuning (het zogenaamde minimabeleid). Als de 
Participatiewet in werking treedt, kunnen gemeenten daar verandering in 
brengen door zelf een inkomens- en vermogensgrens voor de diverse 
regelingen vast te stellen. U vraag ons college om de verschillende 
mogelijkheden daartoe uit te werken en de maatschappelijke effecten, kosten 
en baten aan uw raad voor te leggen in de keuzenota Participatiewet. 

Bij de verdere invulling van het armoedebeleid zal ons college binnen 
beschikbare middelen voorstellen doen voor het toepassen van 
inkomensnormen per regeling. Een glijdende schaal, waarbij de 
inkomensondersteuning afneemt naar mate het inkomen toeneemt, is daarbij 
mogelijk. Wij zullen daarbij de maatschappelijke en financiele effecten, zoals 
de gevolgen voor de armoedeval en de uitvoeringskosten betrekken, waartoe 
uw motie ook oproept en komen hierop in het vierde kwartaal van dit jaar bij 
u terug. 
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Rechtop in de wind (motie 16) 
Onder verwijzing naar onze ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te 
zijn en de beperkingen die het Provinciebestuur aan de productie van 
windenergie stelt, verzoekt uw raad ons voorstellen te doen voor het 
realiseren van de gemeentelijke doelstellingen rond windenergie. 

Het coalitieakkoord bevestigt de koers om in 2035 als stad energieneutraal te 
zijn. Daarbij blijven de vijf vastgestelde sporenzon, wind, warmte, bioenergie 
en besparen uitgangspunt. Tevens zijn daarbij vermeld 'windmolens 
binnen de gemeentegrenzen'. Wij geven uitvoering aan uw motie door voor of 
ter gelegenheid van de begroting 2015 nadere voorstellen te doen voor het 
energieprogramma als geheel. Daarbij geven wij aan hoe de gemeente het 
overleg met de provincie aangaat over windturbines om en rond de stad. 
Ter nadere toelichting: Uw motie verwijst naar ontwikkelingen met 
betrekking tot kleine windturbines, waarvoor geen beperkingen van 
provinciezijde gelden. Alhoewel wij een geringere bijdrage 
van kleine windturbines verwachten aan het behalen van de doelstelling 
energieneutraal zien we technologische ontwikkelingen die ook kleine 
turbines steeds interessanter maken. 
Daarom hebben we ze meegenomen in de kansenkaart wind, die in 2013 is 
opgesteld, om geinteresseerde particulieren tegemoet te komen. Binnenkort 
wordt u hierover met een brief geinformeerd. 

Elk Kind Jeugdzorg (motie 17) 
Omdat de nieuwe Jeugdwet kinderen zonder documenten uitsluit van zorg, 
verzoekt uw raad ons college ervoor te zorgen dat ieder kind die zorg nodig 
heeft daarvan toch verzekerd kan zijn. 

Wij zijn hierop teruggekomen voor de nieuwe verordening m.b.t. de 
Jeugdwet. Die ligt ter besluitvorming voor aan de raad. We beschouwen uw 
motie hiermee als afgehandeld. 

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. 

Het bevorderen van duurzame mobiliteit en het beperken van het gebruik van 
fossiele brandstoffen past in ons streven naar een energieneutrale stad, zoals 
genoemd in het coalitieakkoord. Wij sluiten op uw motie aan met het 
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uitvoeren van lopend beleid gericht op het bevorderen van elektrisch vervoer 
in het algemeen . Verder door het blijven toepassen van 
duurzaamheidscriteria bij aanbesteding van doelgroepenvervoer. En tensiotte 
door de nieuwe taxiverordening, die in voorbereiding is hiervoor te 
benutten. 
Met de taxibranche is -voor de tweede helft van dit jaar -overleg gepland. 
Verduurzaming van voertuigen en eisen aan contractvervoer bij 
aanbestedingen gaan wij daarbij agenderen. Wij komen hierop in het najaar 
van 2014 bij u terug. Ook biedt het lopende traject voor de nieuwe kader- en 
beleidsnota voor inkopen en aanbesteden aanknopingspunten. Daarover gaan 
wij graag in 2015 met u in discussie. 

Ter nadere toelichting: taxivervoer is als particulier initiatief onderhevig aan 
regelgeving van de (rijks-)overheid, die eisen stelt aan de bedrijven en de 
chauffeurs. Voor het wagenpark echter gelden geen andere eisen dan die 
voor auto's in het algemeen gelden. 
Waar taxibedrijven een rol spelen in contractvervoer is het via 
aanbestedingsprocedures mogelijk om aanvullende criteria voor het 
wagenpark voor te schrijven. Zo loopt het gehandicaptenvervoer in 
Groningen de laatste tijd op groen gas. Elders in het land zijn voorbeelden 
van taxibedrijven met elektrische voertuigen of auto's die op aardgas rijden. 

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. 

De motie sluit aan bij het coalitieakkoord, waarin we de verhoging van de 
dekkingsgraad van de tarieven noemen als besparing. Het verlagen van de 
kosten bezien we in samenhang met de taakstelling van 2 miljoen euro op het 
gehele gemeentelijke vastgoed (verbeteren bezettingsgraden, verhogen 
efficiency, koppelen activiteiten). 
We stellen voor om bij alle accommodaties samen met de verenigingen te 
onderzoeken wat verenigingen zelf kunnen doen en welke effecten dat heeft op 
het onderhoudsniveau en de tarieven. 
In de raadscommissie van September is het tarieven en subsidiestelsel 
besproken. We komen in april 2015 met een voorstel voor een nieuw 
tarieven- en subsidievoorstel. Dit nieuwe stelsel moet ingaan in het seizoen 
2015-2016. We betrekken hierbij de uitkomsten van de expertmeeting en gaan 
intensief in gesprek met de sportverenigingen. De resultaten van de 
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expertmeeting (zie motie 40 Teamsport) willen we daarbij betrekken. We 
zullen u daarover in de eerste helft van 2015 informeren. 

De veiligheidsweek (motie 21) 
In uw motie verzoekt uw raad ons jaariijks in oktober of november in 
samenwerking met onder andere politie en brandweer en als onderdeel van 
gebiedsgericht werken de 'veiligheidsweek' te organiseren om bewoners te 
informeren over de veiligheidspartners, preventie en veiligheidsinitiatieven. 

Ons college vat uw motie op als aanmoediging om aan de nationale Week van 
de Veiligheid (6-12 oktober) mee te doen. Bovendien als ondersteuning voor 
de huidige gebiedsgerichte maatwerk aanpak. Deze 'nationale week' richt 
zich, van oudsher, op ondernemers. Doel is om preventie daarbij (extra) 
onder de aandacht te brengen. Deelname is eind mei besproken in het overleg 
van Bedrijvenverenigingen, politie, brandweer en Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (BBOG). 
Oktober wordt de maand van de veiligheid; de burgemeester zal u binnenkort 
informeren over het programma. 

Prettig contact kost minder (motie 22) 
In het rapport 'Hoe hoort het eigenlijk' doet de Raad voor het Openbaar 
Bestuur aanbevelingen voor prettig en persoonlijk contact tussen overheid en 
burger. Met uw motie verzoekt u ons college daarbij aansluiting te zoeken en 
gebruik te maken van de hulpmiddelen die het kennis- en informatiecentrum 
"Prettig contact met de overheid" daartoe verschaft. Ook wilt u inzicht in de 
effecten hiervan in termen van klanttevredenheid en besparing op 
organisatiekosten. 

Met het programma Stad en Stadhuis, gericht op het verbeteren van 
dienstverlening en contact tussen gemeente en burger, geven wij uitvoering 
aan uw motie. Basis voor het programma vormt de visie op publieke 
dienstverlening 2014, vastgesteld door uw raad in 2009. 
Groningen heeft een Klant Contact Centrum gerealiseerd waar burgers en 
bedrijven terecht kunnen met al hun vragen aan de gemeentelijke overheid. 
Telefonisch hebben we al een herkenbare centrale ingang met het 14 050 
nummer. Het is onze ambitie om het KCC verder uit te breiden tot een breed 
multichannel KCC en verder te professionaliseren. Hostmanship staat bij alle 
klantcontacten voorop. Wij willen goed bereikbaar zijn, responsief en 
transparant in ons doen en laten. 
Multichannel houdt in dat we alle kanalen van dienstverlening onderbrengen 
in het KCC, dus niet alleen teiefonie. Digitaal eerst, dus de focus ligt op het 
realiseren van een kerntakenwebsite. We zetten die informatie die de burger 
het meeste zoekt vooraan. Met het programma zaakgericht werken kunnen 
veel dienstverleningsambities worden gerealiseerd. Via 'track en trace' kan 
de burger straks zijn eigen aanvraag doen en de afhandeling volgen via 



Gemeente 

Biadziide 17 Kjvonmoen 
Onderwerp Voortgang openstaande moties \ ^ 

met betrekking tot begroting 2015 

internet. Maar daarnaast zullen we in nauwe afstemming met 
organisatieontwikkeling en door gebruik te maken van betere ICT-faciliteiten 
beter in staat zijn de "kop " van klantprocessen in het KCC te organiseren. 
We realiseren ons terdege dat prettig contact met de burger en goede 
dienstverlening uiteindelijk ten goede komt aan de efficiency van de 
organisatie. 
Het streven naar een klantgerichte organisatie en goed hostmanship 
monitoren we periodiek met klanttevredenheidsonderzoek. In de begroting 
2015 benoemen we de ingezette beweging naar vernieuwing van de 
dienstverlening. 

Kiezen voor kwaliteit van onderwijs (motie 23) 
Met uw motie verzoekt uw raad ons de schoolkeuze van ouders en kinderen te 
ondersteunen met een betere informatievoorziening. 

Wij zullen beschikbare informatie beter gaan ontsluiten door op onze website 
te verwijzen naar (bestaande en nieuwe) informatiebronnen, waartoe de PO 
en VO-raad op dit moment het initiatief nemen. Wij werken op dit moment 
aan de aanpassing van de informatie en verwachten dit oktober 2014 te 
hebben gerealiseerd. We beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

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

Wij onderstrepen het belang van het gezamenlijk met partijen in Stad werken 
aan vernieuwing van het Sociaal Domein. Onze lopende samenwerking met 
Hanzehogeschool en RUG in het kader van Healthy Ageing, C4 Youth en het 
zorginnovatieforum zijn voorbeelden daarvan en in lijn met uw motie. Met 
onderwij sinstellingen zullen wij in gesprek gaan om te bezien of wij vaker 
gebruik kunnen gaan maken van de inzet van studenten. 
Vooralsnog ligt onze focus op realisatie van de beoogde transitie. Of bovenop 
de bestaande vormen van samenwerking nog aanvullende initiatieven 
wenselijk zijn, bekijken wij komend najaar. Wij komen op dit onderwerp in 
het voorjaar van 2015 vervolgens graag terug bij uw raad. 

Openbare bankjes (motie 30) 
Met deze motie verzoekt uw raad ons college de mogelijkheden te 
inventariseren voor het plaatsen van bankjes op grote aanloopstraten vanuit 
de wijken naar het centmm van de stad. Met de bedoeling het bewegen en 
wandelen van met name oudere mensen te bevorderen. Over de uitkomsten 
hiervan wenst u bij de behandeling van de begroting 2015 op de hoogte 
gesteld te worden. 
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Wij geven graag uitvoering aan uw motie, met de kanttekening daarbij zoals 
aangegeven bij het voorjaarsdebat, dat het accent dan zou moeten liggen op 
initiatieven van particulieren en kleine ondernemers. 
Bij dit onderzoek zullen wij ook de mening van de ouderenraad betrekken. 
Vanzelfsprekend zullen wij mogelijke initiatiefnemers als ook de ouderenraad 
van de uitkomsten van ons onderzoek op de hoogte brengen. Uw raad 
informeren wij over de resultaten, zoals verzocht, bij de behandelingvan de 
begroting 2015. Wij zullen u daartoe uiterlijk begin november 2014 een brief 
sturen. 
Ter toelichting: In de nota De bewegende stad is het voornemen geformuleerd 
tot het realiseren van rustplaatsen voor ouderen op logische routes. Bij 
herinrichtingprojecten zal het in het algemeen goed mogelijk zijn om daaraan 
met het plaatsen van een bankje uitvoering te geven. Voor eventuele extra 
voorzieningen, buiten deze herinrichtingprojecten om, zien wij vooralsnog 
geen mogelijkheden binnen de gemeentebegroting. Dat heeft te maken met het 
feit dat het onderhoudsbudget, waaruit dergelijke voorzieningen incidenteel 
werden bekostigd, is geminimaliseerd. 

Meer kansen voor lokale en regionale bedrijven bij aanbestedingen 
(motie 37) 
Uw raad vraagt ons college hiermee de gemeentelijke inkoop en het 
aanbestedingsbeleid te optimaliseren om lokaal en regionaal aanbesteden 
maximaal mogelijk te maken. Terugkoppeling aan uw raad verwacht u bij de 
behandeling van de begroting 2015. 

Wij betrekken uw motie bij de ontwikkeling van nieuw inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, dat momenteel aan de orde is. Kaders daarvoor vormen 
onder meer maatschappelijke (duurzaamheid, social return) en economische 
invalshoeken (lokale en regionale economie en kansen voor het MKB). Lokale 
bedrijfsverenigingen en werkgeversorganisaties zijn of worden hierbij 
betrokken. 
Inmiddels is er al een eerste bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers 
van de Groningse Bedrijvenverenigingen. 
Wij zullen uw raad binnenkort per brief informeren over de herziening van 
het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de uitgangspunten die we bij het 
opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid hanteren. 

Aardbevingsrisico kwetsbare gebouwen (motie 38) 
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de stad Groningen (deels) in een 
gebied van serieuze aardbevingsrisico's ligt. U vraagt ons college te 
onderzoeken in hoeverre maatregelen nodig zijn om de risico's bij kwetsbare 
gebouwen (met een publieksfunctie, zoals scholen en ziekenhuizen) tot een 
aanvaardbaar niveau terug te brengen en daarover bij de begroting 2015 te 
rapporteren. 
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Diverse lopende initiatieven, waarvoor de verantwoordelijkheid bij derde 
partijen berust, sluiten aan op uw motie. 
Zo heeft de burgemeester tijdens de raadsvergadering van 29 januari het 
zogenaamde acht-stappenplan toegelicht, waarvan aardbevingsbestendig 
bouwen onderdeel vormt. Verder maken wij in onze tweede voortgangsbrief 
aan uw raad melding van een toezegging van de minister om de omvang van 
de problematiek voor Groningen te onderzoeken met een 'impactstudie'. Deze 
maakt de gevolgen van aardbevingsbestendig bouwen volgens de norm 
Eurocode 8 inzichtelijk. 
Het ministerie en de NAM werken ook aan een versterkingsprogramma 
gericht op bestaande gebouwen. Deze worden al naar gelang hun functie en 
ligging in een bepaalde risicocategorie ingedeeld. 
Wij zullen uw raad volgens eerdere toezeggingen van de uitvoering van het 
achtstappenplan, waarvan ook impactstudie en versterkingsprogramma 
onderdeel uitmaken, in oktober 2014 informeren. 

Teamsport (motie 40) 
Met deze motie neemt uw raad zich voor komend najaar een expertmeeting te 
organiseren met sportverenigingen in stad. 

Een initiatief dat wij van harte ondersteunen en dat bovendien aansluit op het 
ter discussie stellen door ons college van thema's op dit gebied (zie ook motie 
20 Sporttarieven, waarop wij eerder in deze brief ingingen). 

Onderzoek gevolgen landelijk beleid ouderen (motie 41) 
Met deze motie verzoekt u ons de gevolgen van het gedecentraliseerde beleid 
voor ouderen in Groningen in 2015 te inventariseren. U doelt daarbij op de 
consequenties van maatregelen die vallen onder de noemers van de WMO, 
huisvesting, AWBZ en huishoudelijke hulp en op de consequenties van een 
stapeling daarvan. U geeft aan bij de behandeling van de begroting 2015 in 
uw raad daarvan op de hoogte gebracht te willen worden. 

Wij delen uw zorg over de gevolgen van de 'stapeling' van diverse 
beleidsontwikkelingen voor ouderen. Het voorstel tot het in kaart brengen van 
consequenties daarvan is veelomvattend; uitvoering daarvan vergt tijd. Wij 
willen daarom in overleg met betrokken partijen, waaronder de regiegroep 
adviesorganen, inclusief SOOG, een plan van aanpak maken. Dat plan moet 
ook inhaken op landelijke ontwikkelingen (in G32-verband). We hebben het 
opgenomen als actiepunt in het uitvoeringsplan VSD (Paragraaf 3.5.3 
'Gevolgen ouderen en mensen met een beperking'). 
We leggen dit uitvoeringsplan ter kennisname aan u voor in oktober 2014. 
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Meer kansen voor langdurig werkzoekenden (motie 43) 
U verzoekt ons college hiermee na te gaan in hoeverre de programma's van 
ROC's kunnen bijdragen aan het toe leiden van langdurig werkzoekenden 
naar werk. U wenst bij de behandeling van de begroting 2015 hierover 
informatie te ontvangen. 

Vanuit het Rijk ontvangen wij jaariijks middelen voor volwasseneneducatie. 
Deze middelen besteden wij bij de ROC's aan cursussen Nederlandse taal en 
rekenen voor laaggeletterden. Tot deze doelgroep rekenen wij ook langdurig 
werkzoekenden. 
Onlangs heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel vastgesteld tot wijziging van 
de opzet van volwasseneneducatie. De bestedingsverplichting bij ROC's 
vervalt daarbij gefaseerd. Vanaf 2015 is er een budget per arbeidsmarktregio 
en niet meer per gemeente. 
Voor 2015 stellen wij daarom in overleg met andere gemeenten in de 
arbeidsmarktregio een regionaal educatieplan op. Op grond hiervan kopen 
we formele en non-formele cursussen taal en rekenen in voor laaggeletterden 
en langdurig werkzoekenden. Met de ROC's gaan we hierover in gesprek. Bij 
het opstellen van dit regionaal plan betrekken we uw motie. In het vierde 
kwartaal van dit jaar informeren wij uw raad hierover. 

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

Uw motie betrekken wij bij ons Bouw offensief. Daarbij gaan we samen met 
onze partners in stad op zoek naar binnenlandse en buitenlandse 
investeerders voor realisatie van projecten voor jongerenhuisvesting. We 
maken daarvoor op dit moment een portfolio van potentieel interessante 
projecten. Daarnaast gaan we informatiebijeenkomsten voor binnen- en 
buitenlandse beleggers organiseren. 
Via het Meerjaren Programma Wonen/de monitor Jongerenhuisvesting 
informeren wij uw raad periodiek over de resultaten daarvan. De 
eerstvolgende monitor verschijnt eind dit jaar. 

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

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

Creatief met fletsvlakken (motie 53) 
Met deze motie verzoekt u ons fietsparkeervakken aan te brengen, waar 
mogelijk voor leegstaande winkelpanden en in de buurt van bouwterreinen in 
de binnenstad. U streeft daarmee naar vermindering van overlast als gevolg 
van fietsparkeren en een netter straatbeeld. 

Aan de hand van beschikbare gegevens met betrekking tot leegstaande 
winkelpanden en bouwterreinen in de binnenstad zullen wij mogelijke locaties 
inventariseren. De geschiktheid van (tijdelijke) locaties bepalen we aan de 
hand van de 'Groninger Fietsenstandaard'. De realiteit gebiedt ons hierbij 
aan te tekenen dat fietsparkeervakken alleen effectief benut worden wanneer 
ze qua locatie aansluiten op de behoefte van 'kortstallers'. Bovendien zullen 
we rekening moeten houden met het feit dat dergelijke vakken voor 
leegstaande panden de verhuurbaarheid ervan over het algemeen negatief 
beinvloeden. 
We stemmen onze bevindingen af met de Groningen City Club, de 
Fietsersbond en de Adviesraad voor het gehandicaptenbeleid. In november 
verwachten wij u per brief over de resultaten van deze inventarisatie te 
kunnen informeren. 

Noodopvang asielzoekers (motie 57) 
Met uw motie dringt uw raad bij ons college aan op het voorkomen van een 
tekort aan noodopvang voor asielzoekers en vreemdelingen. Voorts verzoekt 
u ons voor de begroting van 2015 minimaal het begrote bedrag van 2014 aan 
te houden (345.000 euro) en in overleg met uitvoerders in de noodopvang te 
bezien of dit bedrag toereikend is. Afhankelijk van onze bevindingen vraagt u 
ons zo nodig dit bedrag nog te verhogen. 

Ons college heeft afgesproken voor noodopvang structureel een bedrag van 
250.000 euro te reserveren en aanvullend, uit de maatschappelijke opvang, 
een bedrag van 100.000 euro. Daarmee geven we uitvoering aan uw motie. 
Wij merken op dat kosten van noodopvang lastig te voorspellen zijn omdat ze 
(mede) afhankelijk zijn van de uitvoering van Rijksbeleid. Daarom brengen 
we, ook weer in lijn met uw motie, ieder kwartaal in samenspraak met 
uitvoerders van de noodopvang, de feitelijke kosten in beeld. 
Wij houden u op de hoogte van tekorten die eventueel in de loop van 2015 
zouden kunnen ontstaan en zullen in voorkomende gevallen een adequate 
opiossing zoeken. 
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Diervriendelijke pagina (motie 59) 
U verzoekt ons college voor eind 2014 op de gemeentelijke website 
informatie te verstrekken over procedures rondom gevonden (dode) 
huisdieren en contactgegevens van betrokken instanties te vermelden. Ook 
vraagt u ons daarbij aandacht te besteden aan het belang van het chippen van 
huisdieren. 

Wij kunnen u melden dat de gevraagde teksten zijn afgestemd met de fractie 
van de Partij van de Dieren. Ze staan al vanaf julijl. op de website van de 
gemeente Groningen. 

We beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

OVERIGE MOTIES (t/m juli 2014) 

Motie Tussentljdse 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. 
In onze brief van 18 September 2014 (kenmerk 4591999) hebben wij u onze 
reactie gegeven op de evaluatie van het le jaar van de cultuurnota door de 
Kunstraad en doen wij voorstellen voor de duur van de cultuurnota 2013-
2016. Wij doen ook een procedurevoorstel voor het vervolg. De brief staat 
geagendeerd voor bespreking op uw raadscommissievergadering Oen W van 
1 oktober 2014. Wij beschouwen uw motie hiermee als afgehandeld. 

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. 

Bij de totstandkoming van het Strategisch Evenementenbeleid, dat wij op 
29 oktober met uw raad zullen bespreken, zijn organisatoren en andere 
belanghebbenden uitgebreid betrokken. Organisatoren zijn vertegenwoordigd 
in de vaste klankbordgroep Evenementen en wij zullen twee keer per jaar de 
organisatoren uitnodigen voor een evaluatie van het achterliggende jaar en 
een vooruitblik naar het volgende jaar. Wij menen hiermee recht te hebben 
gedaan aan uw motie en beschouwen hem daarmee als afgehandeld.. 
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Motie Evaluatie Damoclesbeleid (februari 2013) 
U verzoekt de burgemeester uw raad in maart 2015 een grondige evaluatie 
van het Damoclesbeleid ter bespreking voor te leggen. 

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

Motie 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. 

Mede dankzij financiering van de drie Noordelijke provincies zal het 
International Welcome Center North (IWCN) aan het Zuiderdiep 98 vanaf 
4 november operationeel zijn. Koplopergemeentes die van het IWCN gebruik 
maken zijn Hoogezand-Sappemeer, Smallingerland, Assen, Emmen, Ten 
Boer, Leeuwarden en natuurlijk Groningen. Tot aan 4 november vind de 
feitelijke verbouwing aan het Zuiderdiep plaats en wordt een huisstijl 
ontwikkeld. De periode vanaf 4 november tot en met april 2016 wordt 
gebruikt als pilotfase. Staatssecretaris Teeven had vlak voor het zomerreces 
Groningen al formeel aangewezen als IND standplaats voor de uitgifte van 
verblijfsvergunningen aan kennismigranten. Wij menen hiermee recht te 
hebben gedaan aan uw motie en beschouwen hem daarmee als afgehandeld 

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

De uitvoering van uw motie hebben wij opgenomen in het Verbeterplan 
Stadstoezicht, onder verbeteractie verbeterpunt 2.6 'Realiseer een met 
opdrachtgevers, ketenpartners en medewerkers afgestemde en gedeelde visie 
integraal werken op het gebied van handhaving door Stadstoezicht'. Op 20 
december 2013 hebben wij u over dit Verbeterplan geinformeerd. Wij 
zullen u in het najaar van 2014 informeren over de uitvoering van deze motie. 

Motie Evenementenbeleid en leefbaarheid in balans (September 2013) 
U roept ons college op de kaderstelling voor de Draft>aan Stadspark te 
plaatsen in een ontwikkeling waarbij gestreefd wordt naar een meer 
samenhangend, strategisch evenementenbeleid voor de gehele stad dat 
gekenmerkt wordt door onder meer: 

beperking van overlast door spreiding van evenementen over de stad 
("het juiste evenement op de meest geschikte locatie"); 
een financieel model voor de verhuur van openbare ruimtes. 

U verzoekt ons college uw raad voorafgaand aan definitieve besluitvorming 
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over de toekomst van de Drafbaan te informeren over welke (alternatieve) 
buiten- en/of indoorlocaties geschikt zijn (te maken) voor welk soort 
evenement. 

De uitgangspunten van het te formuleren strategisch evenementenbeleid zijn 
met uw raad besproken op 29 januari 2014. De uitwerking is begin juli door 
ons college vrij gegeven voor inspraak. De behandeling van het 
evenementenbeleid is voorzien in de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
Wij stellen voor om voor de belangrijkste evenementenlocaties in de stad 
profielen op te stellen. Daarmee geven we invulling aan de wens van de raad 
om zorg te dragen voor spreiding en evenementen zo veel mogelijk op de 
meest geschikte locatie te organiseren. Wij menen hiermee recht te hebben 
gedaan aan uw motie en beschouwen hem daarmee als afgehandeld. 

Motie Stemverhoudingen in de Veiligheidsregio (September 2013) 
Uw raad besloot ons college toestemming te geven met de overgelegde 
nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen in te 
stemmen, met dien verstande dat ons college het overleg binnen het 
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zodanig -en vasthoudend- dient te 
voeren dat een meer gewogen stemverhouding wordt bereikt die meer recht 
doet aan de inbreng van de deelnemers. 

De burgemeester heeft dit in de vergadering van 9 mei jl. van het algemeen 
bestuur van de Veiligheidsregio Groningen aan de orde gesteld. In deze 
vergadering is besloten het punt van de stemverhoudingen mee te nemen bij 
de evaluatie van de gehele gemeenschappelijke regeling in 2016. Gelet op de 
komende burgemeesterswisseling en de afspraken binnen het algemeen 
bestuur van de Veiligheidsregio, zullen wij dit onderwerp bij de evaluatie in 
2016 betrekken. 

Moties debat Zuidelijke Ringweg (oktober 2013) 
In de speciaie raadsvergadering over de zuidelijke ringweg op 8 oktober 
2013 heeft uw raad meerdere moties ingediend, die wij als zienswijze bij het 
Rijk hebben ingediend. 

We hebben u op 21 mei 2013 met onze brief 'Informeren over tussenstand 
Tracebesluit, Inrichtingsplannen en omgevingsvergunning Helperzoomtunnel 
zuidelijke ringweg' (kenmerk 4366714) op de hoogte gesteld van onze reactie 
op de moties. Het betreft de volgende moties: 
Motie Helperzoomtunnel 
Motie Sluiten akoestisch 'gat' 
Motie Geluidafscherming Buitenhof 
Motie Compacter Ontwerp 
Motie Geluidsschermen Stadspark 
Motie Esperanto-tunnel 
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Motie Groen en gezondheid 
Motie Papiermolen-brug 
Motie Extra ruimtelijke kwaliteit 
Motie ZRG aansluiting Hereweg 
Motie Onderzoek oplossend vermogen verlagen ontwerpsnelheid 

Naar aanleiding van de bespreking op op 25 juni 2014 is uw raad per brief 
geinformeerd over de Moties debat Zuidelijke Ringweg (brief d.d. 9 juli 2014, 
kenmerk 448842). 

Motie Ruimte voor Stadjers en bezoekers aan de Diepenring 
(december 2013) 
Met deze motie verzoekt uw raad ons: 

• te onderzoeken met welke beperkte ingrepen een eerste stap gezet kan 
worden richting een beter en veiliger verblijfsklimaat aan de 
Diepenring voor wandelaars en fietsers; 

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

We werken aan een nieuwe visie op de binnenstad, waarin we het 
verblijfsklimaat en daarmee het economisch functioneren van de binnenstad, 
inclusief de Diepenring, op een hoger plan willen brengen. In lijn met het 
Coalitieakkoord 'Voor de Verandering' onderzoeken we of de bussen over de 
Diepenring kunnen rijden. Dat biedt kansen om van de Diepenring een nog 
aantrekkelijker stuk stadshart te maken. Met Groningen Bereikbaar bekijken 
we of er tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg knelpunten op de 
Diepenring gaan ontstaan. 

Motie Afhankelijkheid Groningen-aardgas (januari 2014) 
Uw raad verzoekt ons bij het kabinet en de Tweede Kamer erop aan te 
dringen om -uit het oogpunt van veiligheid en conform het advies van het 
Staatstoezicht op de Mijnen- de afhankelijkheid van het gebruik van het 
Groningen-aardgas zo spoedig als mogelijk sterk terug te brengen. En daarbij 
aan te dringen op het versnellen van de energietransitie. 

Op woensdag 16 april 2014 overlegden wij met uw raad over onze zienswijze 
op het aangepaste Gaswinningsplan NAM 2013, die in regionaal verband tot 
stand is gekomen. Samenvattend concludeert de zienswijze dat de minister in 
onvoldoende mate recht heeft gedaan aan het belang van de veiligheid. Uw 
raad stemde in met de zienswijze. 
In onze begeleidende brief wezen wij er op dat we naast de regionale een 
eigen gemeentelijke aanpak volgen voor gemeentelijke knelpunten die 
samenhangen met de aardbevingenproblematiek. Bijvoorbeeld geothermie als 
onderdeel van energietransitie. 



/^"^ Gemeente 

Badzjde 26 \jroningen 
Onderwerp Voortgang openstaande moties 

met betrekking tot begroting 2015 

In ons spoeddebat van 19 januari 2014 benadrukten wij uit oogpunt van 
veiligheid de noodzaak van energietransitie. Dit punt is op verschillende 
momenten strategisch ingebracht in het besluitvormingsproces rond om het 
Gaswinningsplan. Zo zijn de fractieleiders in de Tweede Kamer door ons 
college benaderd en geinformeerd over de noodzaak van energietransitie 
(hetgeen tot vragen aan de minister heeft geleid in het Kamerdebat van 
5 februari 2014) en heeft ons college overleg gevoerd met de DG van het 
ministerie van Economische Zaken over de noodzaak van energietransitie. 

Ons standpunt over energietransitie krijgt verder vorm via het Economic 
Board (gelieerd aan de Dialoogtafel). Over de voortgang zullen we u in 
oktober 2014 informeren. 

Motie Strategisch evenementenbeleid (januari 2014) 
Met deze motie verzoekt u ons het strategisch evenementenbeleid zo vorm te 
geven dat de vraag naar evenementen vanuit het publiek en het aanbod van 
initiatieven vanuit organisatoren centraal staan, en niet de aard of categorie 
van een evenement leidend is. 

De uitwerking is van het strategisch evenementenbeleid is begin juli door ons 
college vrij gegeven voor inspraak. De behandeling van het 
evenementenbeleid is voorzien in de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
In het beleid wordt ruimte gegeven aan initiatieven van marktpartijen. We 
willen evenementen die we belangrijk achten voor de stad (het merk 
"Groningen ") zo goed mogelijk faciliteren. Tegelijkertijd streven we naar 
spreiding van evenementen waarbij overlast wordt ervaren. Wij menen 
hiermee recht te hebben gedaan aan uw motie en beschouwen hem daarmee 
als afgehandeld 

Motie Dance visie (januari 2014) 
U vraagt ons in samenwerking met de dance-industrie, en in de gedachte van 
Let's Gro, te komen tot een visie op, en daarmee te investeren in, de 
Groninger dance-industrie en de uitkomsten daarvan voor de zomer aan uw 
raad te presenteren. 

In onze brief van 10 September jl. hebben wij op basis van interviews met een 
aantal Dance-organisatoren een beeld geschetst van de Dance-industrie in 
Groningen. Hieruit hebben wij een zestal aanbevelingen gedestilleerd en 
aangegeven op welke wijze wij deze verder uitwerken of waar deze zijn terug 
te vinden in het Strategisch Evenementenbeleid. 
In het kader van afstemming en samenwerking nemen wij het initiatief tot het 
stimuleren van netwerkvorming binnen de sector Dance om zo en bijdrage te 
leveren aan nieuwe initiatieven en innovaties. Met een aantal Dance-
organisatoren bekijken wij welke rol zij kunnen spelen in het verder 
ontwikkelen van bijvoorbeeld het Suikerunieterrein en ander gemeentelijk 
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vastgoed zoals Simplon. Wij onderzoeken daarbij of er gebouwen zijn die 
geschikt zijn voor gezamenlijke huisvesting van meerdere culturele 
instellingen. Met de Rijksuniversiteit Groningen verkennen wij de 
mogelijkheden tot onderzoek naar de relatie tussen popmuziek en 
geluidshinder. Hierbij betrekken wij ook de Hanzehogeschool Groningen. 

Motie Locaties in kaart (januari 2014) 
U vraagt ons alle locaties samen met de partners in de stad in kaart te 
brengen, te onderzoeken wat er wel en niet mogelijk is, of kan worden 
gemaakt, om van de genoemde locaties evenementlocaties te maken en de 
uitkomsten daarvan voor de zomer aan uw raad te presenteren. 

De uitwerking is van het strategisch evenementenbeleid is begin juli door ons 
college vrijgegeven voor inspraak. De behandeling van het 
evenementenbeleid is voorzien in de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
We onderzoeken met partners en organisatoren welke locaties geschikt zijn 
voor grote evenementen. Voor deze locaties maken locatieprofielen waarin, 
gelet op de ligging en de aard van de locatie, beperkingen kunnen worden 
opgenomen m.b.t. bepaalde typen evenementen. We onderzoeken nadrukkelijk 
de toevoeging van nieuwe locaties, zoals Roodehaan en het terrein van de 
Suikerunie, om een betere spreiding mogelijk te maken. 
We organiseren op 1 oktober een workshop met de raad om de werking van 
locatieprofielen nader met u te verkennen. 

Motie Informeer de buurt (januari 2014) 
U vraagt ons in het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor 
evenementen specifieke(re) eisen op te nemen die gesteld moeten worden aan 
een tijdige berichtgeving van organisatoren aan omwonenden, over tenminste 
de begin- en eindtijd en de aard van de mogelijke overlast van een 
evenement. Daamaast vraagt u ons informatie over de duur en de mogelijke 
overlast van evenementen duidelijk op de gemeentelijke website te 
vermelden. 

De uitwerking is van het strategisch evenementenbeleid is begin juli door ons 
college vrijgegeven voor inspraak. De behandeling van het 
evenementenbeleid is voorzien in de raadsvergadering van 29 oktober a.s. 
In het strategisch evenementenbeleid beogen wij een betere balans tussen een 
bruisende en leefbare stad. De tijdige informatievoorziening door 
organisatoren aan omwonenden kan een grote bijdrage leveren aan het 
verminderen van de ervaren overlast, omdat men 'weet waar men aan toe is'. 
Wij nemen in de voorwaarden voor een vergunning de plicht op om voor 
goede communicatie met belanghebbenden te zorgen. Met het 
accountmanagement zal hier per evenement nadere invulling aan worden 
gegeven. 
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Verder treffen wij maatregelen om de evenementenkalender te verbeteren. 
Deze moet actueel zijn en inzicht geven in de aard van het evenement, de 
eindtijd en de plek waar men eventuele klachten kan inbrengen. 

Motie Ruimte voor de Warenmarkt (januari 2014) 
U verzoekt ons in overleg met de marktkooplui de positie van de warenmarkt 
in het Strategisch Evenementenbeleid op te nemen. 

Wij zijn met de marktondernemers (CVAH) in gesprek over de positie van de 
warenmarkt in het strategisch evenementenbeleid. Uitwerking vindt plaats in 
de locatieprofielen voor Grote Markt en Vismarkt. 
Daarnaast sluiten wij een convenant met de warenmarkt en praten wij met 
verschillende partijen over een visie op de Binnenstad. Ook hier staat de 
positie van de warenmarkt bij evenementen op de agenda 

Motie Aandacht voor De Wijert (februari 2014) 
Met deze motie vraagt u ons college de komende tijd De Wijert te 
ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe wijkraad. Samen met die 
nieuwe wijkraad de praktische aandachtspunten in de wijk op bijv. het gebied 
van sociale veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen te inventariseren. En in 
gezamenlijkheid met de wijkraad en de bewoners die uitdagingen de 
komende jaren systematisch aan te pakken. 

In oktober 2013 is in De Wijert een zogenoemde wijktafel gehouden met 
bewoners waarbij enkele centrale thema's zijn benoemd zoals openbare 
ruimte en groen, verkeer, voorzieningen en accommodaties en de 
communicatie in de wijk. Daarop is een proces gestart ter versterking van de 
participatie in de wijk met een brede uitnodiging om verder te praten over 
deze thema's. Doel hiervan is op zoek te gaan naar meer bewoners die zich 
hierop actief willen inzetten. De gemeente stelt zich hierin faciliterend op en 
biedt indien nodig ondersteuning via externe partijen. Hiervoor is 10 duizend 
euro beschikbaar uit het Stadsdeelprogramma Zuid. 
Wij hebben inmiddels in juni 2014 samen met betrokken bewoners een eerste 
co-creatie bijeenkomst georganiseerd in De Wijert. Hier is een verdieping 
ontstaan op de thema's groen, zorg, voorzieningen, en communicatie. Nieuwe 
bewoners zijn actief geworden in De Wijert. Er is door hen gekozen om het 
thema communicatie met en in de wijk als eerste op te pakken. De uitwerking 
, een wijkkrantje, social media etcetera, begint gestalte te krijgen. Via dit 
communicatie kanaal zal ook verder geworven worden om nog meer actieve 
bewoners op een thema dat hen aan het hart ligt bij hun wijk te betrekken. Dit 
is een doorlopend proces dat door de gemeente, de corporaties en 
opbouwwerk ondersteund wordt. 
Het vormen van een nieuwe wijkraad heeft geen breed draagvlak gevonden 
bij de bewoners, we zien net als in andere wijken dat bewoners veel meer in 
thema's zijn geinteresseerd dan in structuren. 
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Motie Jan Evenhuis Dam (maart 2014) 
Uw raad verzoekt ons college de binnenkort aan te leggen dam aan de 
westkant van de stad (westzijde Piccardthof) de 'Jan Evenhuis dam' te 
noemen. 

Wij meldden al eerder dit initiatief van harte te onder schrijven en hebben uw 
verzoek voorgelegd aan de straatnamencommissie. Een collegebesluit over de 
naamgeving - Jan Evenhuispad - is genomen op 2 September jl. De feestelijke 
onthulling van het straatnaambord is gepland op donderdag 9 oktober a.s. in 
aanwezigheid van natuurlijk Jan Evenhuis en o.a. raadslid Rosita van 
Gijlswijk en wethouder Paul de Rook. Wij beschouwen uw motie hiermee als 
afgehandeld. 

Motie Bestemming in tijdelijkheid (april 2014) 
Uw raad verzoekt ons college rondom het bestemmingsplan woningsplitsing: 

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

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

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

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

Motie Reizigers- en bewonersinspraak OV (mei 2014) 
In de aangenomen motie verzoekt u ons om reizigers en 
bewonersorganisaties voorafgaand aan de wijzigingen in de dienstregeling 
betreffende buslijnen en bushaltes actief naar hun mening te vragen en zo het 
begrip participatie waarlijk inhoud te geven. 

In onze collegebrief van 25 juni 2014 hebben wij aangegeven het net als uw 
raad van belang te vinden om het begrip participatie waarlijk inhoud te 
geven en dat reizigers en bewonersorganisaties voorafgaand aan de 
wijzigingen in de dienstregeling betreffende buslijnen en bushaltes actief 
betrekken hierin past. Ons communicatie- en participatietraject rondom 
wijzigingen van de dienstregeling hebben we in onze brief beschreven. Met 
deze communicatie en participatie denken wij dat we het nu in ieder geval al 
grotendeels doen op de manier zoals de motie beoogt. De motie zien wij dan 
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ook als ondersteuning van bestaand beleid. We hebben toegezegd te kijken of 
een verdere vorm van communicatie en participatie zinvol is. Belangrijk 
daarbij is dat deze moet passen in 'de tijd' en van meerw aarde is. Hierop 
komen we nog bij u terug. Wij zijn in ieder geval van plan om bij 
grootschalige aanpassingen hier voldoende aandacht aan te besteden. 

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

De ontwikkelingen van het afgelopen half jaar bij MartiniPlaza hebben een 
snelle uitvoering van deze motie inmiddels ingehaald. In mei heeft uw raad 
besloten tot het doen van een onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza 
en daarbij de Oosterpoort / Stadsschouwburg te betrekken. Kort daarna is 
gebleken dat er een onverwacht hoog exploitatietekort over 2014 aan de orde 
is. Bij het nog uit te voeren onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza zal 
evenwel de strekking van de motie worden betrokken. 

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

Uw motie heeft betrekking op het raadsvoorstel Krediet HOV-as West 3^ fase. 
Voor de ingebruikname - 1 maart 2016 - zullen maatregelen worden 
genomen. Als de aannemer eind 2014 bekend is, wordt samen met de 
betrokken bewoners overlegd welke maatregelen het meest passend zijn. 

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

Ondernemers en bewoners (handtekeningenlijst) maken zich sterk om een 
24/7 bereikbare geldautomaat voor de wijk te behouden. De reden dat zowel 
ING als Rabo hebben besloten de huidige automaten op te heffen is van 
verzekeringstechnische (als gevolg van en veiligheid; toename van 
plofkraken) aard. Eind oktober zullen de ondernemers aan wethouder van 
Keulen hun opiossing voor de ontstane situatie presenteren, tegelijkertijd 
wordt geprobeerd de betrokken banken in deze opiossing te betrekken. Wij 
verwachten u begin 2015 hierover te informeren. 
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Motie Topinkomens Zorg (juli 2014) 
In de huidige Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente 
Groningen is een artikel opgenomen waarin subsidieverlening wordt 
geweigerd aan een instelling indien blijkt dat een hierbinnen werkzame 
persoon een bepaalde beloningsgrens s (Wet normering topinkomens) te 
boven gaat. Met deze motie vraagt u ons college een dergelijke 
aanbestedingsvoorwaarde ook op te nemen in de contracten met nieuwe 
zorgaanbieders en voor aanbieders met reeds bestaande contracten. 
Tijdens de raadsvergadering hebben wij in de beantwoording aangegeven dat 
op 1 juli 2014 de Raad van State uitspraak heeft gedaan in hoger beroep. De 
gemeente Eindhoven is daarbij aangegeven dat ten onrechte een 
uitsluitingsgrond m.b.t. de inkomenseis in de subsidieverordening is 
opgenomen. Dit betreft eenzelfde artikel als in de subsidieverordening van de 
gemeente Groningen. 
Op grond van deze beantwoording is, na een schorsing van de 
raadsvergadering, aan de motie het volgende toegevoegd: 
'de raad z.s.m. op de hoogte te stellen van de juridische haalbaarheid van deze 
motie'. 

Wij hebben de reactie op deze motie tegelijkertijd met de beantwoording van 
de schriftelijke vragen van de SP over beloningsplafond bestuurders 
gesubsldleerde instellingen behandeld en u daarover per brief geinformeerd. 
We beschouwen de motie hiermee als afgehandeld. 

Motie Help de Voedselbank de zomer door! (juli 2014) 
U verzoekt ons om met de Voedselbank in overleg te gaan hoe op korte 
termijn in het tekort kan worden voorzien, de gemeentelijke netwerken 
daarbij aan te spreken, en om samen met de Voedselbank te kijken naar een 
structurele opiossing voor het voedseltekort. 

Wij zullen acties ondernemen om - door het betrekken van onze partners en 
door onze netwerken aan te spreken - de Voedselbank te ondersteunen bij het 
oplossen van het acute voedseltekort. Voor de langere termijn, zullen wij de 
samenwerking met de Voedselbank verder definieren in het nieuwe 
armoedebeleid dat eind 2014 aan de raad zal worden voorgelegd. 

Martiniplaza (juli 2014) 
U heeft ons met deze motie verzocht inzicht te geven in de financiele 
gesteldheid en de inteme bedrijfsvoering van MartiniPlaza. U wenst tevens 
een concreet exploitatie en investeringsplan voor de eerder toegekende 
6,6 miljoen euro ten behoeve van achterstallig onderhoud. U heeft besloten 
eerst 2,4 miljoen euro ter beschikking te stellen en over de overige 
4,2 miljoen euro te besluiten nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. 
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De ontwikkelingen van het afgelopen half jaar bij MartiniPlaza hebben een 
snelle uitvoering van deze motie inmiddels ingehaald. In mei heeft uw raad 
besloten tot het doen van een onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza 
en daarbij de Oosterpoort / Stadsschouwburg te betrekken. Kort daarna is 
gebleken dat er een onverwacht hoog exploitatietekort over 2014 aan de orde 
is. Bij het nog uit te voeren onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza zal 
evenwel de strekking van de motie worden betrokken. 

Moties debat Zuidelijke Ringweg (juni 2014) 
Op 25 juni 2014 heeft uw raad meerdere moties ingediend over de 
Tussenstand Tracebesluit, Helperzoomtunnel Zuidelijke ringweg: 
- Motie 80 km AZR trace; 
- Motie luchtkwaliteit aanpak ring Zuid; 
- Fietsoversteek Brailleweg/Maaslaan; 
- Werkgelegenheid AZR; 
- Kosten aardbevingsbestendigheid AZR; 
- Beperken overlast Zuidelijke Ringweg; 
- Motie Fietsviaduct Helperzoom; 
- Motie Communicatief bereikbaar; 
- Motie Verlies de fietser en voetganger niet uit het oog; 
- Motie Voortschrijdend inzicht; 
- Motie Diffractiestroken of geluidsgoten; 
- Motie Stil asfalt bij "akoestisch gat". 

In onze brief van 9 juli 2014 (kenmerk 4488423) hebben wij aangegeven op 
welke wijze wij uitvoering willen geven aan de moties in aanloop naar het 
Tracebesluit en de marktbenadering. Op 10 September jl. heeft u deze brief 
besproken in de commissie Beheer en Verkeer. De uitvoering van het 
merendeel van de moties dient zijn beslag te krijgen bij de voorbereiding van 
de marktbenadering. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

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


