
Vragen voor het vragenuur 15 april om 16.00 uur 

 

I Vragen van de SP-fractie over huurders van Wierden & Borgen uit Oosterhoogebrug en 

Ulgersmaborg: 

Tijdens de gemeenteraad van 27 november 2019 kaartte de SP-fractie in een rondvraag het 
probleem van huurders uit de Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg aan. Zij hebben last van 
achterstallig onderhoud, een tekort aan isolatie en daardoor slechte leefomstandigheden en hoge 
energierekeningen. De wethouder zou hierover in gesprek gaan met Wierden & Borgen. 
- Wat is de uitkomst van dat gesprek? 
- Op welke manier heeft de wethouder/het college Wierden & Borgen aangezet tot actie? 
- Hoe kan het dat deze plannen zo lang op zich laten wachten? 
- Is de wethouder op de hoogte dat Wierden & Borgen aangeeft te weinig geld te hebben voor echte 
renovatie, isolatie en verduurzaming? 
- Is de wethouder/het college bereid om met de huurders en Wierden & Borgen een plan voor echte 
renovatie, isolatie en verduurzaming te maken? 
- Wat kan de wethouder/het college hierin betekenen als het gaat om kennis, middelen, geld en 
ondersteuning? 
 
II Vragen van de SP-fractie over uithuiszettingen door particuliere verhuurders: 
 
Bij de SP zijn afgelopen week enkele meldingen binnengekomen van huurders die uit hun huis zijn 
gezet door particuliere verhuurders. Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen en stellen wij 
het volgende voor: 
- Is het college op de hoogte van uithuiszettingen door huisjesmelkers? 
- Wat doet het college er nu aan om op de hoogte te zijn van eventuele uithuiszettingen door 
huisjesmelkers? 
- Is het college met de SP van mening dat bij een uithuiszetting door een huisjesmelker, zijn 
verhuurdersvergunning per direct moet worden ontnomen, dat het beheer door de gemeente moet 
worden overgenomen, eventuele onteigening met schadeloosstelling moet volgen, de verhuurder 
flink wordt beboet en het mogelijk moet worden gemaakt om deze verhuurders strafrechtelijk te 
vervolgen? 
- Is het college met de SP van mening dat er een specifiek gemeentelijk meldpunt moet komen voor 
huurders die bedreigt worden met uithuiszettingen? Zodat zij in vertrouwen, in bescherming en in 
veiligheid hun melding kunnen doen? 
 

III vragen van de fractie van GroenLinks over overbruggingsregeling en controle en handhaving 

hierop 

'Op vrijdag 10 april berichtte RTV Noord in haar liveblog dat de afhandeling van de 

overbruggingsregeling (Tozo) nogal verschilt per gemeente. Zo zou de gemeente Assen al driekwart 

van de aanvragen hebben uitbetaald, terwijl de gemeente Groningen nog maar 150 van de 3300 

aanvragers van een voorschot heeft voorzien. Enkele uren later was op datzelfde liveblog te lezen dat 

"...rechercheurs van de Belastingdienst en de inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid" 

extra gaan letten "op fraude met steunmaatregelen tegen de coronacrisis. Het opsporen en 

oppakken van verdachten heeft prioriteit, laten de instanties weten. Verdachten komen bovendien 

snel voor de rechter, heeft het Openbaar Ministerie toegezegd."  



Onze fractie vraagt zich af of de gemeentelijke organisatie actief moet ondersteunen in deze 

opsporing en zo ja, of dit de juiste prioriteit is gezien het achterlopen van de uitbetalingen van 

voorschotten. In andere woorden: kan het college toezeggen dat de gemeentelijke organisatie in 

eerste instantie naast onze inwoners staat en haar zo snel mogelijk van (financiële) hulp voorziet, in 

plaats van tijd en energie steken in controle en handhaving?' 

 

IV vragen van de VVD-fractie over betaling steun aan zelfstandig ondernemers 

Afgelopen vrijdag viel ons oog op dit bericht https://www.rtvnoord.nl/nieuws/221077/Traag-

Groningen-werkt-met-man-en-macht-aan-uitbetalen-steun-zelfstandig-ondernemers  

 Gelukkig wordt in het bericht uitgelegd dat er met man en macht aan gewerkt wordt, onze fractie 

heeft er ondanks dat toch een aantal vragen over: 

-wat is de meest actuele stand van zaken? 

-is 30 medewerkers niet te weinig, aangezien blijkt dat de gemeente het langzamer doet dan Assen 

en ook gezien het feit dat mensen tijdens de paasdagen en 's avonds door moeten werken? 

-is het, in situaties waar nodig, wel mogelijk om een voorschot te verstrekken? 

 

V vragen van de SP-fractie over afhaalservice van bibliotheken  

Ook de bibliotheken zijn gesloten. Echter de bibliotheken in de provincie hebben de mogelijkheid 

geopend voor een afhaalservice https://biblionetgroningen.nl/afhaalservice. Digitaal of telefonisch 

bestel je boeken en je krijgt te horen wanneer je deze contactloos kunt afhalen. 

Daar door blijft het mogelijk dat iedereen maar vooral ook kinderen en ouderen kunnen blijven lezen 

nu scholen gesloten zijn en iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. 

De bibliotheken in de gemeente Groningen bieden deze mogelijkheid niet. Is het college het met ons 

eens dat Forum bibliotheken binnen de kortste keren een dergelijke afhaal service op poten moet 

zetten? 

 

VI vragen van de fracties van VVD en PvdA over onderwijs 

Tijdens het vragenuurtje van 8 april 2020 heeft de PvdA (onder andere ondersteund door de VVD) al 

gevraagd of alle leerlingen van ons gemeentelijk onderwijs al in beeld zijn en of er ook hulp geboden 

kan worden aan leerlingen, die vanwege verschillende omstandigheden en verschillende 

thuissituaties niet of minder makkelijk thuisonderwijs kunnen krijgen in de huidige situatie.  

Naar aanleiding van contact met het basisonderwijs hebben wij (PvdA en VVD) aanvullende vragen 

over het (basis)onderwijs voor leerlingen, die nu minder makkelijk thuisonderwijs volgen en waarvan 

de ouders niet alle berichtgevingen en mededelingen goed snappen en kunnen navolgen.  
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In aanvulling op deze vraag van vorige week nog 2 vragen.  

- Is het mogelijk om in overleg met het onderwijs (met name het basisonderwijs) de 

belangrijke mededelingen over het volgen van onderwijs, het krijgen van steun (als nodig) en 

over belangrijke dingen als het mogen buitenspelen in meerdere talen te vertalen, zodat alle 

ouders van kinderen die het Nederlands en Engels niet of minder machtig zijn ook alle 

belangrijke mededelingen kunnen lezen en begrijpen. Mogelijk kunnen studenten van 

bijvoorbeeld de Letterenfaculteit of personen, die de Nederlandse taal en de taal van 

herkomst machtig zijn, behulpzaam zijn bij het vertalen van de teksten. Wij krijgen uit het 

onderwijs signalen dat niet voor alle ouders de berichten in de gegeven talen voldoende 

duidelijk zijn en dat er kinderen niet meer buitenspelen. 

- Mogelijk kan er gekeken worden of het voor leerlingen, die tijdens deze periode minder goed 

onderwijs hebben kunnen volgen, een mogelijkheid is om een ‘zomerschool’ te volgen in 

overleg met het (basis)onderwijs, zodat ze iets van de opgelopen achterstanden kunnen 

inlopen. Hierbij kan mogelijk hulp geboden worden door studenten van de PABO, 

kinderopvang. En er kan gedacht worden aan onderzoekend leren, zoals excursies, koken, 

verhalen schrijven etc etc. 

 

VII  vraag van de fractie van Student&Stad over bewoners van studentenhuizen en wat er wordt 

verstaan onder het begrip ‘huishouden’ 

Er is veel onduidelijkheid over de uitleg van het woord ‘huishouden’. Voor de mensen die samen in 

één huishouden wonen heeft de rijksoverheid een uitzondering in het leven geroepen wat de betreft 

de anderhalve meter afstand. Zeer begrijpelijk, gezien het in huishoudens niet werkbaar, en in vele 

gevallen ook niet mogelijk is om de anderhalve meter afstand te houden. Rondom studentenhuizen 

ontstaat echter onduidelijkheid. 

Bewoners van studentenhuizen zijn de afgelopen tijd aangesproken door de politie op het houden 

van anderhalve meter afstand, dit terwijl het huisgenoten en daarmee een huishouden betreft. 

Tevens is hier gedreigd om boetes uit te schrijven wanneer zij niet aan deze anderhalve meter 

zouden voldoen. Hiermee worden de studenten in een onmogelijke situatie gedrukt. Het gaat vaak 

om kleine kamers, en deze restricties beperken de leefbaarheid en kunnen mentale gesteldheid van 

studenten schaden. 

In andere gemeenten en veiligheidsregio’s, waaronder de Gemeente Delft en Veiligheidsregio 

Gelderland Zuid is aangekondigd duidelijkheid te verschaffen. Daar gaat men er voor zorgen dat 

studenten niet onredelijk beboet worden voor het samenzijn met hun huishouden.  

Kan het college duidelijkheid scheppen over de regels met betrekking tot studentenhuizen? Dit om 

de leefsituatie ook voor hen ook werkbaar te houden en te voorkomen dat zij onterecht worden 

opgezadeld met zeer hoge boetes? Ook zij verdienen een leefbaar leven en een intelligente 

lockdown. 

Aanvullende/vergelijkbare vragen van de CDA-fractie: 

Kan het college aangeven wanneer een studentenhuis telt als een huishouden?  



Mogen zij dan als huisgenoten ook met meer dan 3 personen naar buiten? Wat is de 

richtlijn/regel? 

Gelden regels voor huishoudens op dezelfde wijze als voor studentenhuizen? Zo niet, wat 

zijn de verschillen? 

Is het college van mening dat de richtlijnen voor studenten die gezamenlijk wonen helder 

zijn? Zo nee, welke stappen neemt u om dit te veranderen?  

 

VIII vragen van de PVV-fractie over steun aan lokale economie (die eerst als schriftelijke vragen 

waren ingediend, maar nu op deze wijze zullen worden beantwoord).  

Er is sprake van zeer negatieve effecten van de coronacrisis voor bedrijven in de private economie en 

in het (semi) publieke domein. Het College van B&W heeft  maatregelen aangekondigd ter 

ondersteuning van de gemeentelijke economie om de nadelige gevolgen van de coronacrisis zowel 

voor bedrijven als voor de inwoners te beperken.   

Hierover heeft de PVV fractie een aantal vragen: 

  

1. Welke maatregelen heeft het College van B&W inmiddels genomen en welke maatregelen is 

het College van B&W nog voornemens te nemen?  

  

2. Welke investeringen zijn naar voren gehaald en/of krijgen hogere prioriteit, en welke (al dan 

niet voorgenomen) investeringen krijgen mogelijk een lagere prioriteit? 

  

3. Kan het College van B&W toezeggen dat de gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de 

genomen en te nemen maatregelen en de effecten van al deze maatregelen? En zo nee 

waarom niet? 
 

IX vragen van de fractie van de ChristenUnie over periode na de crisis en anticyclisch investeren  

Er komt een moment dat de gemeente ook moet gaan nadenken over de periode na de crisis. Heeft 

het college hier al ideeën over, of gebeurt het wellicht al? Zo ja, welke ideeën of activiteiten zijn dit? 

Wordt hierin ook regionaal opgetrokken? Zo ja, op welke manier en met wie? Zo nee, waarom niet?   

 

In tijden van economische teruggang kan de overheid juist kiezen om te blijven investeren, daar waar 

marktpartijen pas op de plaats maken, het zogenaamde anticyclisch investeren/begroten. Hierdoor 

wordt werkgelegenheid behouden/gecreëerd. Heeft het college al een visie op zijn eigen positie in 

deze?  



 

X vragen van de CDA-fractie over grofvuil 

De rijen voor de afvalbrengstations zijn lang en de wachttijden ook. Een oproep om niet te 

gaan is op zich een logische, maar het kan best nog wel een tijdje aanhouden. Of de 

opruimwoede dan ook aanhoudt is natuurlijk de vraag. 

 

Mijn vraag: denkt het college na over het ophalen van grofvuil? Met zulke rijen liggen 

dumpingen op de loer en dat moeten we voorkomen. Gecoördineerd ophalen van grofvuil, 

bv op een bepaalde dag/tijd in een bepaalde wijk, zou een mooi gebaar kunnen zijn naar de 

inwoners en dumpingen voorkomen.  

 


