Raadscommissie Onderwijs en Welzijn
Telefoon: 050-3677725
greet.mulder@groningen.nl

Onderwerp:
Datum:

uitnodiging vergadering gecombineerde raadscommissie op 19 juni 2019
6 juni 2019

Geachte commissieleden,
Namens uw voorzitter, dhr. W. Koks, nodig ik u uit voor de vergadering van de gecombineerde
raadscommissie op woensdag 19 juni a.s. om 16.30 uur in de oude raadzaal van het stadhuis.
Algemeen deel:
Aangezien het om een extra gecombineerde commissie gaat, zijn de (reguliere) agendapunten
‘vaststelling verslag’, ‘afspraken en planning’ en ‘ingekomen stukken’ niet opgevoerd.
A3. Conformstukken:
a. Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen en evaluatie (raadsvoorstel)
In het kader van de harmonisering wordt voorgesteld om voor de nieuwe Groningen een nieuwe
categorieënlijst vast te stellen. Daarnaast is de voormalige gemeenteraad van Groningen
toegezegd de werkwijze ‘piepsysteem’ te evalueren. Dit heeft geen gevolgen gehad voor
aanpassing van de lijst, maar wel voor de werkwijze. Er komt een 2e piepmoment voor de raad
in het geval dat er zienswijzen zijn ingediend.
b. Vaststellen definitief ontwerp Fietspad Noordelijke Ringweg (raadsvoorstel)
Al in 2016 heeft de raad het voorkeurstracé voor een nieuw aan te leggen fietspad langs de
Noordelijke Ringweg vastgesteld en opdracht gegeven om dit uit te werken tot een DO. Vorig
jaar bent u geïnformeerd over het de aanwezigheid van een hoofdwaterleiding op het tracé, die
eerst vervangen moet worden alvorens op dat deel van het tracé een fietspad kan worden
aangelegd. Daarom ligt er nu alleen een DO voor het oostelijke deel van het fietspad, het
gedeelte tussen park Selwerd en de Iepenlaan.
c. Verduurzaming Openbare Verlichting (raadsvoorstel)
Gevraagd wordt om een krediet van 3,2 miljoen euro voor de eerste fase van het project
verduurzaming openbare verlichting. De huidige armaturen worden vervangen door duurzame
LED; dat is financieel aantrekkelijk, past in de duurzaamheidsambities van de gemeente, en is
ook noodzakelijk omdat de lampen die nu worden gebruikt niet meer leverbaar zijn.
Inhoudelijke stukken:
B1. Initiatiefvoorstel ‘Geen Gebrom Schone Lucht’ Walstroom voor aangemeerde schepen
(GL)
Er gaat veel scheepvaart door Groningen, zowel pleziervaart als beroepsvaart. Als ze aanmeren,
zijn schepen voor stroomvoorziening over het algemeen afhankelijk van generatoren
(aggregaten) of van walstroom. De scheepsgeneratoren draaien meestal op diesel, daarbij komen
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er bij verbranding CO2, fijnstof en NOx vrij. Het draaien van generatoren levert dus lokaal
geluidsoverlast, een diepe bromtoon en luchtvervuiling op. GroenLinks stelt dan ook voor om in
de actualisering van de Verordening Openbaar Vaarwater (Vov) een verbod op te nemen voor
gebruik van generatoren op plaatsen waar ook een duurzaam alternatief, namelijk walstroom
beschikbaar is. Tevens worden er een aantal aandachtspunten meegegeven voor de praktische
uitvoering en handhaving daarvan.
B2. Vaststelling Huisvestingsverordening (raadsvoorstel)
De Huisvestingsverordening heeft een looptijd van maximaal vier jaar en dient daarna op 1 juli
2019 - opnieuw te worden vastgesteld. De gemeente mag de verordening uitsluitend gebruiken
om te sturen op de woningvoorraad en verdeling van de woningvoorraad dat schaars en
goedkoop is. Omdat in Haren en Ten Boer van aantoonbare schaarste geen sprake was
(wachttijden waren over het algemeen acceptabel, de lokale urgentieproblematiek gering) is in
de gemeenten Haren en Ten Boer in het verleden geen huisvestingsverordening vastgesteld. Om
deze reden kunnen deze gebieden in de Huisvestingsverordening worden uitgezonderd. De
voorliggende Huisvestingsverordening 2019 Vis een geharmoniseerde regeling als bedoeld in de
wet Arhi. Hierin zijn enkele andere bepalingen opgenomen (dan in 2015) De gewijzigde naam
van een corporatie; Het werkingsgebied van de verordening; De toevoeging van (woon) schepen
om ongewenste kamerverhuur ook op woonschepen te voorkomen.
Dit raadsvoorstel is voor bespreking aangevraagd door de fracties van PvdA, S&S, GL, SP
B3. Afschaffen algemene voorziening Huishoudelijke Hulp per 1-1-2020 (raadsvoorstel)
Het college is van mening dat een maatwerkvoorziening voor de Huishoudelijke Hulp beter
aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van kwetsbare groepen. Daarom wordt aan de raad
voorgesteld om de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp per 1-1-2020 af te schaffen.
In het najaar wordt gestart met gesprekken met de huidige cliënten algemene voorziening
Huishoudelijke Hulp om samen te bekijken wat de beste manier is om te voorzien in de
ondersteuningsbehoefte. Het raadsvoorstel geeft inzicht in de ontwikkelingen die geleid hebben
tot deze beleidswijziging en de stappen die het college voornemens is te gaan zetten de komende
periode.
De volgende fracties hebben verzocht om bespreking: GroenLinks, Stadspartij, VVD en SP.
B4. Vervolg definitief investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest (raadsvoorstel)
Eind oktober vorig jaar heeft de raad besloten tot getrapte besluitvorming over WarmteNet
Noordwest. Vooruitlopend op de definitieve businesscase werd besloten tot de eerste fase van de
uitrol van het warmtenet. Nu wordt de definitieve businesscase ter vaststelling voorgelegd, alsmede
het project- en investeringsvoorstel van WarmteStad. Geopteerd wordt voor een duurzame
warmtebron in Zernike op basis van restwarmte uit twee nabij gelegen datacenters, met als
terugvaloptie (net als destijds bij geothermie) een biomassacentrale. Het college meldt dat alle door
de raad gesteld randvoorwaarden zijn meegenomen en nagenoeg allemaal zijn vervuld. Ter
voorbereiding op de bespreking is er een technische briefing geweest op 27 mei jl. De toen gegeven
presentatie is bij de stukken gevoegd (achter inlog, gezien het vertrouwelijke karakter i.v.m. de
businesscase).
Dit raadsvoorstel is voor bespreking aangevraagd door PvdA, D66, SP, VVD, 100% Groningen, en
Student & Stad.
namens de voorzitter,
Greet Mulder,
raadsadviseur.
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