
Vragen voor het vragenuur 9 september om 16.30 – 17.00 uur

I Vragen van de SP over verwarde personen (Jimmy Dijk)

Verzeild raken in een psychose is voor betreffende mensen een ramp  die de kwaliteit van leven 

ernstig onderuit kan halen. Maar ook voor de directe omgeving zoals familie en omwonenden stellen 

deze mensen voor zware dilemma’s tussen onmachtige bezorgdheid en zware overlast.

De Volkskrant van vorige week dinsdag meldt dat in Groningen in 2019 tegen de 250 mensen met 

een In Bewaring stellings bevel van de burgemeester verplicht opgenomen zijn. Volgens een 

psychiater vormen zij een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving. Dat zijn per 10.000 inwoners 11 

mensen. Daar mee staat Groningen op de tweede plaats van grote gemeenten waarbij een gemeente 

als Tilburg maar vijf mensen per 10.000 via een IBS laat opnemen.

Ook meldt de Volkskrant dat Groningen geen gedetailleerde gegevens over de laatste jaren heeft 

aangeleverd.

Dit bericht roept bij de SP fractie de volgende vragen op:

1. Hoe verklaart het college de hoge positie van de gemeente op dit lijstje? Positief? “Wij zijn 

vroegtijdig bij mensen in psychische nood en voorkomen daarbij van kwaad tot erger?” Of negatief? 

“Door specifieke omstandigheden in onze gemeente raken onevenredig veel mensen in de war of in 

de gemeente mankeert van alles aan de hulpverlening?” Wat zijn die redenen dan wel?

2. Klopt de stelling van de Volkskrant dat de gemeente onvoldoende gedetailleerde gegevens heeft 

aangeleverd? En zo ja wat is daarvan de reden?

3. Vorig jaar heeft een nieuwe wet de oude BOPZ opgevolgd. Halverwege vorig jaar is de raad 

geïnformeerd over de wijze waarop het college deze nieuwe wet in Groningen wil invoeren. 

Wanneer krijgt de raad een stand van zaken? Worden daarbij de missende Volkskrant gegevens 

aangeleverd?

II vragen van D66 over het Nationaal Groeifonds (Tom Rustebiel)

Maandag is het Nationaal Groeifonds gelanceerd. Het kabinet wil 20 miljard uittrekken voor 

investeringen in fysieke infrastructuur, kennisinfrastructuur, onderzoek en innovatie. 

Het Nationaal Groeifonds biedt ook kansen voor Groningen. Onze uitdagingen op het gebied van 

energie, klimaat, mobiliteit en kennis zouden er, mits goed uitgewerkt, een plek in kunnen krijgen. 

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. Hoe beoordeelt het college de kansen voor Groningen van het groeifonds?

2. Heeft het college al concrete projecten voor de bril die kans zouden maken op financiering?

3. Hoe gaat het college ondernemers, kennisinstellingen en de raad betrekken? 
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