Mondelinge vragen voor de raad van 22 april

I Vragen van de Stadspartij over de overbruggingsregeling:
De Stadspartij ontvangt signalen van ondernemers dat de vertraging van het uitkeren van de
Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandige Ondernemers wordt vertraagd doordat, in
tegenspraak met de richtlijnen van het rijk, vooraf uitgebreid getoetst wordt of ondernemers wel in
aanmerking komen voor deze regeling.
De gemeente zou hierbij standaard de uiterste behandeltermijn hanteren. Dan is het voor veel
ondernemers echter al te laat.
De Stadspartij wil daarom graag weten of de signalen kloppen dat de gemeente vooraf uitgebreid
toetst wanneer een ondernemer aanspraak maakt op de TOZO, terwijl de landelijke richtlijn is om
achteraf te toetsen.

II Vragen van de SP-fractie over inkomens van MKB’ers, werknemers, flexkrachten,
oproepkrachten en ZZP’ers:

De SP-fractie maakt zich grote zorgen om de inkomens van MKB’ers, werknemers, flexkrachten,
oproepkrachten en ZZP’ers en heeft daarom de volgende vragen aan het college B&W:
1. Bestaan er naar de mening van het college van B&W voldoende inkomensvoorzieningen voor
MKB’ers, ZZP’ers, werknemers, flexkrachten en oproepkrachten? Zo ja, welke en waarom vindt u deze
inkomensvoorzieningen voldoende? Zo niet, waarom niet?
2. De maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bestrijden hebben ook gevolgen voor het
werk en inkomen van werknemers en bedrijven in de sectoren handel, horeca, klantencontact,
cultuur, bouw en productie. Op welke manier steunt het college van B&W deze sectoren? Is het
college van B&W het eens dat maatregelen zoals uitstel van betaling van lokale belastingen en het
verstrekken van kleine kredieten tot oplossingen kunnen behoren? Zo ja, welke maatregelen is het
college bereid te nemen? Zo niet, waarom niet?
3. Vooral voor uitzendkrachten zonder vaste uren, mensen met een nulurencontract en
oproepkrachten lijken er weinig of geen inkomensondersteunende maatregelen te bestaan. Is het
college van B&W met de SP-fractie van mening dat er voor deze mensen op korte termijn een
gemeentelijke regeling moet worden opgezet om deze werkende mensen en gezinnen
inkomenszekerheid te bieden en armoede te voorkomen? Zo ja, op welke manier wil het college
hieraan werken? Zo niet, waarom niet?
III vragen van de fractie van GroenLinks over openbare ruimte en het verkeer in tijden van Corona
In veel steden in de wereld worden in deze tijd van corona maatregelen genomen
om mensen in staat te stellen voldoende afstand te houden en zich toch veilig
buiten te begeven. New York, Berlijn, maar ook kleinere steden die meer op
Groningen lijken, zoals de stad Gent en andere Belgische steden. Ook in
Nederland wordt al nagedacht over de uitdagingen die ons door de coronacrisis
in de openbare ruimte en in het verkeer worden gesteld. Nu het er op lijkt dat er
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de komende maanden en misschien wel jaren maatregelen tegen corona nodig
zullen blijven en er al gesproken wordt van een anderhalf meter maatschappij, is
het ook belangrijk om te kijken wat dat betekent voor de openbare ruimte en in
het verkeer, met name voor plekken waar mensen de ruimte moeten krijgen om
buiten te kunnen verblijven en toch voldoende afstand te kunnen nemen, waar
voetgangers de ruimte moeten krijgen om lopend hun weg veilig te vinden, waar
reizigers in het openbaar vervoer letterlijk de ruimte krijgen in bus en trein en
waar fietsers tijdens hun fietstocht in staat worden gesteld voldoende afstand
van fietsers te kunnen houden.
1. Is het college bereid om te inventariseren, analyseren en te onderzoeken
of er knelpunten zijn in de gehele gemeente, maar met name in de
binnenstad, de dorpscentra en de oudere wijken om de 1,5 meter afstand
tussen mensen na te leven?
2. Is er voldoende ruimte voor voetgangers op stoepen? Is er voldoende
ruimte voor fietsers op fietspaden en wegen? Moeten voetgangers en
fietsers bij stoplichten niet te lang wachten waardoor de anderhalve meter
niet kan worden aangehouden? Zijn er plekken waar voetgangers of
fietsers door werkzaamheden in straten of aan gebouwen of andere
obstakels en belemmeringen in de openbare ruimte de anderhalf meter
afstand niet aan kunnen houden?
3. Is het college bereid om op korte termijn te komen met een inventarisatie
van de knelpunten die zich daarin voordoen, en welke maatregelen voor
de langere termijn kunnen of moeten worden genomen om voor
voetgangers, OV-gebruikers en fietsers voldoende ruimte te creëren, zeker
naar mate de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus zullen
worden afgebouwd maar waar nog altijd maatregelen voor het in stand
houden van de ‘anderhalfmeter samenleving’ nodig zullen zijn?
4. Overweegt het college indien zich dergelijk knelpunten voordoen, waarbij
mensen de anderhalf meter afstand niet in acht kunnen nemen om
maatregelen te nemen? Zoals het afsluiten van straten, rijbanen, of andere
aanpassingen zodat de door het enorm afgenomen autoverkeer toch al
rustige wegen tijdelijk ter beschikking kunnen worden gesteld aan
voetgangers en fietsers?
5. Tot slot de vraag over de verkeersveiligheid: Het lijkt erop dat door het
enorm afgenomen autoverkeer sommige automobilisten die rust op de
weg misbruiken om de snelheidsregels aan hun laars te lappen en met te
hoge snelheid door de bebouwde kom te rijden. Dit zou dan leiden tot
meer onveiligheid in het verkeer, met name voor voetgangers en fietsers.
Herkent het college dat beeld en blijkt dat uit gegevens van politie en
stadstoezicht? Heeft het college ideeën om daar wat aan te doen, al dan
niet in overleg met de politie?

IV vragen van de PvdA-fractie over Veilig Thuis
Vrijdag 17 april hebben we bij RTVNoord (https://rtvn.gr/0Kqq) kunnen lezen dat de meldingen HG
en KM bij Veilig Thuis (nu) nog niet oplopen. Maar dat VT zich wel zorgen maakt. We hebben
daarover enkele aanvullende vragen.
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Zijn er speciale vormen ontwikkeld en geïmplementeerd voor het zoeken van contact nu
iedereen binnen zit en bijvoorbeeld mishandelde vrouwen daardoor niet de mogelijkheid
hebben om hulp te zoeken of te praten over wat er is. Denk aan het codewoord bij
Apotheken. Maar denk ook aan gezinnen die niet bij organisaties in beeld zijn betreft HG en
Km maar waar we weten dat er, zeker nu, risicofactoren zijn (Bijgevoegd voorstel van
Stichting Praat betreft werkwijze kwetsbare gezinnen die niet in beeld zijn en waar
risicofactoren spelen).
We kregen het signaal in een andere regio dat de politie meer fysiek geweld ziet en
incidenten ernstiger worden. Hoe is dat beeld in Groningen en
Zijn er in deze tijd voldoende interventies mogelijk om alle betrokkenen in veiligheid te
brengen
Welke maatregelen treft VT voor als er komende tijd stilgebleven meldingen toch naar buiten
komen (dus wellicht een toestroom aan meldingen)

V Vragen van de fractie van 100% Groningen over a. zorg, b. wonen, c. NCG en d. videobellen
beschikbaar stellen voor ouderen
a. Zorg
De patiëntenfederatie heeft opnieuw onderzoek gedaan onder 10.000 mensen naar de Coronacrisis
en de gevolgen voor patiënten. Nieuw in dit tweede onderzoek zijn de onderdelen fysiotherapie,
thuiszorg en mantelzorg. Op 17 april kwamen daar de onderzoeksresultaten van uit.

In totaal ervaart 85% van de onderzochte mensen in enige mate nadelige gevolgen van de afgezegde
zorg en/of ondersteuning thuis. 61% hiervan zelfs in redelijke tot sterke mate. In totaal maakt 88%
zich zorgen door wegvallende zorg en/of ondersteuning, waarvan 44% redelijk tot heel erg.

De afgezegde thuiszorg betreft onder meer woonbegeleiding, wondzorg, wassen en aankleden,
huishoudelijke hulp, psychische zorg en dagbesteding. Mensen geven aan dat mantelzorgers/familie/
zij zelf het nu zwaarder hebben, omdat zij taken moeten overnemen van de thuiszorg. Ook
eenzaamheid en sociaal isolement worden genoemd en klachten verergeren.

Deze zorgen zijn al eerder door o.a. SP genoemd, maar 100% Groningen vindt het belangrijk om
constant oog te houden voor deze groep kwetsbare mensen en heeft daarom de volgende vragen:






De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor voldoende ondersteuning van de WMO
zoals huishoudelijke hulp of hulp bij boodschappen. Kan het college aangeven om hoeveel
mensen het gaat die geen ondersteuning meer ontvangen van de gemeente? Is er ook pro
actief contact gezocht met deze mensen?
Veel wijkverpleging is stopgezet. Zowel door de organisaties als door patiënten zelf. Ook in
Groningen is dit het geval. In hoeverre zorgt dit voor problemen?
100% Groningen weet dat veel huisartsen zelf proactief bellen met de kwetsbare groep
patiënten van hun praktijk. Is het college hiermee bekend? Heeft het college het idee dat er
voldoende contact is met deze groep mensen?

b. Wonen:
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Door het Coronavirus zal vermoedelijk het aantal aanmeldingen van internationale studenten een
stuk minder dan zijn dan eerdere jaren. 100% Groningen heeft vernomen dat er nu ook al sprake is
van leegstand, omdat internationale studenten massaal uit Groningen/Nederland vertrokken zijn
naar land van herkomst. Dit komt natuurlijk ook omdat de lessen online gegeven worden en hiermee
flink bespaard kan worden op de kosten van huur en het verliezen van een bijbaantje. Kan het
college aangeven of dit beeld juist is? Heeft het college al nagedacht over een plan van aanpak indien
veel leegstand zal ontstaan op terreinen zoals bijvoorbeeld het Suikerunieterrein?

c. NCG
Loopt de versterking en of schadeafhandeling van woningen in de gemeente Groningen ook
vertraging op door het Coronavirus? Heeft de gemeente hier zicht op en wordt dit goed met de
bewoners gecommuniceerd?

d. Videobellen beschikbaar maken door gratis Tablets voor ouderen beschikbaar te stellen.

Eenzaamheid onder ouderen was al een groot probleem, maar door de Coronacrisis is dit nog een
veel groter probleem geworden. Veel ouderen zitten in sociale isolatie en dat zal voorlopig ook zo
blijven. Er zijn al prachtige initiatieven ontstaan en het is geweldig om te zien hoe mensen hun best
doen om de medemens te helpen of te ondersteunen. Omdat fysiek contact niet mogelijk is heeft
online communicatie een vlucht gekregen en videobellen heeft daarbij veel meerwaarde. Daarom is
Helpdigitaal een initiatief gestart dat in het zuiden van het land een groot succes blijkt. 100%
Groningen is erg enthousiast over dit initiatief we willen vragen of het college dit initiatief ook zou
willen ondersteunen en naar Groningen zou willen hallen.
Helpdigitaal levert tablets aan zorginstellingen die zo ingesteld worden dat senioren met 1 druk op
de knop via Whatsapp hun geliefden kunnen zien en horen. Hier wordt een speciale software voor
ontwikkeld. Op deze manier zijn er al duizend tablets verspreid door het hele land, met vooralsnog
geen enkele klacht of vraag. De gemeente kan helpen door de verbinding te leggen met
zorginstellingen die hier behoefte aan kunnen hebben en door fondsen aan te trekken of contact te
leggen met bedrijven die tablets kunnen leveren. Ter voorbeeld, de gemeente Rotterdam heeft met
fondsen zoals het Sint Laurensfonds en heeft als gemeente zelf financiële middelen vrij gemaakt
zodat Helpdigitaal tablets kon aanschaffen. Zou het college hier, net als in Rotterdam, een actieve rol
in willen spelen? Welke mogelijkheden ziet het college om dit initiatief te ondersteunen?
https://helpdigitaal.nl/

VI vragen van de SP-fractie over het verstoken blijven van thuiszorg en huishoudelijke hulp
De landelijke media signaleren dat grote groepen mensen verstoken blijven van thuiszorg en
huishoudelijke hulp. Dat is te wijten aan drie oorzaken:
-

Hoog ziekteverzuim onder medewerkers
Ontbreken van in aantal en kwaliteit afdoende beschermende middelen
Cliënten die vanwege onveiligheid gevoelens hulp weigeren.

De risico’s van deze ontwikkeling spreken voor zich: vereenzaming, verwaarlozing en een aanslag op
de toch al kwetsbare gezondheid situatie van veel cliënten. Di leidt tot de volgende vragen over de
situatie in de gemeente Groningen van de SP fractie:
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1. Constateert het college een afnemend gebruik van de thuiszorg en huishoudelijke hulp sinds
het begin van de corona crises? Kan het college de omvang van het mogelijk dalend gebruik
door clienten en mogelijk toenemende ziekteverzuim van medewerkers schetsen?
2. Welk maatregelen hebben thuiszorg organisaties getroffen om de veiligheid van hun
personeel te waarborgen? Hebben medewerkers de beschikking over voldoende, kwalitatief
verantwoorde beschermingsmiddelen voor hun eigen veiligheid? Wordt nieuw personeel
aangenomen om de krapte tegen te gaan?
3. Wat doet de gemeente cq de instellingen om eventuele angstopzeggingen tegen te gaan?
Wordt familie geïnformeerd bij het wegvallen van zorg?

VII vragen van de CDA-fractie over overlast werkzaamheden ARZ en thuiswerken ivm corona.
Naar aanleiding van klachten van omwonenden en onderstaande nieuwsbericht heeft de CDA fractie
een aantal vragen.
1. CHP gaat vanaf 20 april tot half mei verder met het intrillen van damwanden. Dit leidt tot
overlast bij omwonenden. Een aantal van de voorgaande compensatie of overlast mitigatie
maatregelen kunnen door de coronacrisis niet meer, zoals tijdelijk verblijf in hotels of
vakantieparken. Echter juist door corona is het aantal thuiswerkers veel groter dan normaal
en zal de overlast ook groter zijn. Zijn er binnen het project team dan geen andere
maatregelen overwogen? Bijvoorbeeld een andere vorm van compensatie voor de overlast?
2. Waarom is ervoor gekozen om geen werkzaamheden op zaterdag uit te voeren? Daarmee
kan juist overlast voor thuiswerkers (en thuis lerende kinderen en studenten) de overlast
toch juist worden verminderd?
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/221391/Geen-compensatie-voor-thuiswerkende-omwonendenringweg
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/vervolg-intrillen-damwandplanken-in-april-en-mei

VIII vragen van de ChristenUnie-fractie over Versterking Blinkertlaan/Ommelanderstraat Ten Boer

Ons hebben signalen bereikt rondom de versterking/sloopnieuwbouw aan de Ommelanderstraat
waarover wij het college graag een aantal vragen willen stellen.
1. De huidige situatie in verband met het Coronavirus heeft invloed op het traject waarin deze
mensen zitten. Bijeenkomsten met bewoners en de buurt konden helaas niet doorgaan. In
hoeverre levert dit vertraging op en wordt er gekeken naar andere mogelijkheden van
inwonersparticipatie ook als het gaat om inrichting van de openbare ruimte?
2. Ook hebben wij signalen gekregen dat de beschikbare budgetten aan de hand van de
prijslijsten niet voldoende zijn om huis en tuin opnieuw in te richten. Is het college hiervan
op de hoogte? Kloppen deze signalen en wat kan gedaan worden om bewoners hierin te
ondersteunen of tegemoet te komen? Worden bewoners ook geholpen in het besteden van
het beschikbare budget?
3. Ook zijn er zorgen rondom de tijdelijke huisvesting. Bewoners krijgen in principe budget om
dit zelf te regelen, maar er komt nu heel veel op deze mensen af. Is het mogelijk dat de
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gemeente voor de bewoners die dat op prijs stellen vervangende huisvesting regelt? Is het
budget dat hiervoor beschikbaar is voldoende?
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