
Vragen voor het vragenuur 27 mei om 19.30 – 20.30 uur

I Vragen van de fractie van GroenLinks over versoepeling maatregelen en handhaving

Nu de coronamaatregelen in hoog tempo versoepeld worden, de IC-cijfers snel verbeteren, het weer 

mooier wordt en er allerlei vrije dagen aankomen, wordt het handhaven van de coronaregels maar 

ook van de openbare orde steeds ingewikkelder. Er wordt veel verwacht van de eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners en een beroep gedaan op ‘alleen samen krijgen we het voor 

elkaar’. Tegelijkertijd lonkt voor veel mensen de vrijheid,  geven de cijfers die gepubliceerd worden 

ook reden om aan te nemen dat dat kan, is er meer dan eens onduidelijkheid over de regels, wordt 

er tegenstrijdig gecommuniceerd enerzijds en zijn de consequenties van boetes met name voor 

jongeren verstrekkend anderzijds. Niet alleen zijn de boetes hoog, maar deze kunnen ook leiden ook 

tot een aantekening op iemands strafblad. Iets dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor 

bijvoorbeeld een stage, baan ed.  We zien in onze gemeente gelukkig dat het gemiddeld genomen 

goed gaat en dat onze inwoners over het algemeen hun verantwoordelijkheid nemen. Met de 

veranderende omstandigheden is het van belang dat het goed blijft gaan en dat een tweede 

coronagolf vermeden kan worden. 

1) Kan het college inzicht geven in wat er vanuit de Veiligheidsregio en de gemeente de 
komende tijd wordt gedaan om de situatie beheersbaar en veilig te houden? Zowel in 
maatregelen als in communicatiestrategie? Worden er andere afspraken gemaakt met de 
BOA’s waar het gaat om de toon van handhaving of verloopt de gekozen aanpak in 
Groningen goed en blijft dat de insteek?

2) Is er al meer te zeggen over de maatregelen op aankomende vrije dagen zoals afgelopen 
Hemelvaartsdag? Is het bijvoorbeeld een idee om iets als ‘Zoek de ruimte’ in Groningen in te 
voeren zoals in Breda gedaan is? Dit houdt in dat je alternatieven communiceert waar 
mensen naartoe kunnen gaan op momenten waarbij je vooraf inschat dat de gebruikelijke 
plekken waar mensen samenkomen bij mooi weer te druk worden. Bijvoorbeeld  ga in plaats 
van naar het Noorderplantsoen naar het Stadspark of het Westpark etc.
https://www.facebook.com/paul.depla/posts/1432128990305275

3) Op welke wijze wordt er actief met allerlei partijen waarvan niet in de laatste plaats inwoners 
(en ook bijvoorbeeld jonge mensen) nagedacht over wat ervoor nodig is om de leefsituatie in 
onze gemeente veilig, beheersbaar maar ook leefbaar te houden? Is bijvoorbeeld overwogen 
om een online ideeenbus te openen zoals ook landelijk is voorgesteld door verschillende 
jongerenorganisaties naar aanleiding van de oproep van de premier om mee te denken?

4) Is het college het met GroenLinks eens dat een aantekening op iemands strafblad in veel 
gevallen buitenproportioneel is en is zij bereid er bij de Veiligheidsregio op aan te dringen dat 
dit middel zo min mogelijk moet worden gebruikt?

II Vragen van de CDA-fractie over het Hamelhuys

Het Hamelhuys is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en hoort in Groningen bij  

de  zogenaamde  ‘pareltjes’.  De  stichting  draait  honderd  procent  op  vrijwilligers  en  is  voor  haar  

financiën  afhankelijk  van  giften,  fondsen  en  een  tijdelijke  subsidie  van  10.000  euro.  Door  de 

coronacrisis zijn helaas alle fondswervingsevenementen afgelast. Helaas valt de stichting buiten alle 

financiële regelingen van de overheid en moeten de huur en vaste lasten doorbetaald worden. Het  
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Hamelhuys heeft enige reserve, maar als de situatie lang aanhoudt zal dit unieke concept in zwaar  

weer komen. Tenslotte bleek de huur van het pand aan de Johan de Wittstraat 15 verhoogd te  

worden door woningcorporatie de Huismeesters.

We hebben daarover de volgende vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de financiële situatie van Stichting Hamelhuys en hebben ze, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van de brief in de dagmail van 12 mei, al contact opgenomen?

2. Is het college bereid om de stichting financieel te ondersteunen, wanneer zal blijken dat het 

Hamelhuys in financieel zwaar weer terecht komt door de coronacrisis.

3. Wat vind het college van de huurverhoging doorgevoerd door de Huismeesters? Heeft het 

college mogelijkheden om hier met de woningcorporatie over in gesprek te gaan?

III vragen van de fracties van de Partij voor de Dieren en de SP over slachthuizen

In de VS zijn tientallen slachthuizen gesloten vanwege de vele Corona uitbraken onder het personeel. 

Nu is Nederland aan de beurt. In Scherpenzeel bleken 28 Roemeense medewerkers van Vion besmet, 

in Groenlo moest een slachterij sluiten omdat 147 van de 657 medewerkers besmet waren. 

Nederlanders eten graag dode dieren, en ze handelen er ook graag in, maar de 650 miljoen dieren 

die jaarlijks in Nederland dood worden gemaakt, laat men bij voorkeur slachten en in stukjes hakken 

door buitenlands personeel. Het zijn vaak Roemenen, die slecht betaald en gehuisvest worden, 

vermoedelijk één van de redenen van hun hoge besmettingsgraad. 

In het Dagblad van het Noorden wordt het werken in slachterijen dan ook moderne slavernij 

genoemd, lange uren, in vreselijke omstandigheden, waar Nederlanders geen trek in hebben. Bij 

personeel in slachterijen wordt ook vaak een variant op het PTTS vastgesteld. 

Graag stellen wij u enkele vragen over de slachthuizen in de gemeente Groningen. 

1. Is het personeel hier getest? Zijn hier ook veel besmettingen met Corona? 

2. Heeft u voor ogen hoe het personeel woont en wat hun werk- en leefomstandigheden zijn? 

3. Betreft het ook hier veel buitenlandse werknemers? 

De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat alle slachterijen sluiten. Helaas is de maatschappij daar nog 
niet aan toe, maar gedwongen door Corona sluit nu de één na de andere slachterij. Ziet u ook 
aanleiding om ook Groningse slachterijen te sluiten?

IV vragen van de VVD-fractie over start voortgezet onderwijs 

Op dinsdag 2 juni 2020 zal het voortgezet onderwijs, net als een paar weken geleden het 

basisonderwijs, weer van start gaan met het fysieke onderwijs, zoals door de premier op de 

persconferentie van 19 mei 2020 is aangekondigd. Kan de wethouder aangeven of en op welke wijze 

het fysieke onderwijs op het voortgezet onderwijs weer mogelijk is per 2 juni 2020?
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V vragen van de fracties van VVD en Stadspartij over vrijstelling precariobelasting horecaterrassen

De afgelopen maanden zijn ontzettend moeilijk geweest voor veel mensen in onze gemeente, en 
zeker ook voor de horecaondernemers. De horeca heeft de deuren volledig moeten sluiten, terwijl 
heel veel vaste lasten gewoon doorlopen. Vanaf 1 juni kan de horeca, heel beperkt, haar deuren 
weer openen. Ook dan zullen de vaste lasten, waaronder de precariobelasting voor terrassen, 
doorlopen. Dat zorgt voor heel veel van de horecaondernemers in onze gemeente voor een 
ontzettend moeilijke financiële situatie.

De precariobelasting is bedoeld om het gebruik van de openbare ruimte te belasten. In de periode 
van 15 maart tot 1 juni heeft de overheid besloten dat de openbare ruimte niet gebruikt mag worden 
door horecaterrassen. Daarom willen de VVD en de Stadspartij het college vragen om de 
precariobelasting voor horecaterrassen in de periode van 15 maart tot 1 juni kwijt te schelden. Kan 
het college dit toezeggen? Ook willen de VVD en de Stadspartij graag weten of het college 
mogelijkheden ziet om de precariobelasting vanaf 1 juni beperkt of niet in rekening te brengen bij 
horecaondernemers.
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