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Agenda van de openbare gemeenteraad van
30 september 2009

De burgemeester van Groningen roept de leden van de gemeenteraad bijeen op:

Datum: woensdag 30 september 2009
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: J.P. Rehwinkel
Griffier: D.H. Vrieling

1. Opening
Agenda gemeenteraad 30 september 2009 (pdf)
Gewijzigde agenda 1 gemeenteraad 30 september 2009 (pdf)
Gewijzigde agenda 2 gemeenteraad 30 september 2009 (pdf)
Raadsbesluit - Besluitenlijst raadsvergadering 30 september 2009 (pdf)
Verslag gemeenteraad 30 september 2009 (pdf)

2. Vaststelling van de notulen

3. Afscheid en Benoemingen

4. Afscheid van dhr. D. de Jong (ChristenUnie)

5. Benoeming van dhr. S.S. Huisman tot lid van de raad

6. Benoeming 9 kandidaten Economic Talent Board
Raadsvoorstel Voordracht kandidaten Economic Talent Board (pdf)
Raadsbesluit Voordracht kandidaten Economic Talent Board (pdf)

7. Mondelinge vragen en interpellaties
n.v.t.

8. Initiatiefvoorstellen

9. Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie: bestrijden honden(poep)overlast
Motie ’Rekening houden met blinden, slechtzienden en gehandicapten’ (pdf)
Raadsbesluit Initiatiefvoorstel bestrijden honden(poep)overlast (pdf)

10. Initiatiefvoorstel van de SP: bij grotere aanbestedingen en inkoopcontracten sociale
aspecten meenemen (contract-compliance)
Initiatiefvoorstel bij grotere aanbestedingen en inkoopcontracten sociale aspec-
ten meenemen (contract-compliance) (pdf)
Raadsbesluit Initiatiefvoorstel sociale aspecten bij grotere aanbestedingen en
inkoopcontracten (pdf)
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11. Initiatiefvoorstel van de PvdA: camperplaatsen in Stad
Initiatiefvoorstel camperplaatsen in Stad (pdf)
Raadsbesluit Initiatiefvoorstel camperplaatsen in de stad (pdf)

12. Aankoop SuikerUnie-terreinen
Raadsbesluit Aankoop Suiker Unie-terreinen (pdf)

13. Ingekomen stukken

14. Lijst met ingekomen collegebrieven
Collegebrief voortgang ’Welkom watertoerisme’ (pdf)

15. Lijst met ingekomen overige Stukken
Lijst van ontvangen overige ingekomen stukken voor de raad van 30 september
2009 (pdf)

16. CONFORMSTUKKEN

17. Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg 2009 (nr. 445)
Gewijzigd raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg 2009 (pdf)
Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg (pdf)

18. wordt agendapunt 7b

19. Wijziging Referendumverordening (nr. 474)
Raadsvoorstel Wijziging Referendumverordening (pdf)
Raadsbesluit Wijziging Referendumverordening (pdf)

20. Wijziging op:
- Verordening op de fractievergoeding 2006,
- Reglement van orde van de gemeenteraad,
- Verordening op de raadscommissies 2002,
- Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2007 (nr. 475).
Raadsvoorstel Wijziging op Verordening op de fractievergoeding 2006 (pdf)
Raadsbesluit Wijziging op Verordening op de fractievergoeding 2006 (pdf)

21. Herinrichting voormalig P-terrein FC-Groningen (nr. 477)
Raadsvoorstel Herinrichting voormalig P-terrein FC Groningen (pdf)
Raadsbesluit Herinrichting voormalig P-terrein Groningen (pdf)

22. Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 t/m 2006 (nr. 481)
Raadsvoorstel Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 tm 2006 (pdf)
Raadsbesluit Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 tm 2006 (pdf)

23. Verordening bodemsanering gemeente Groningen (nr. 482)
Raadsvoorstel Verordening bodemsanering gemeente Groningen (pdf)
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Raadsbesluit Verordening bodemsanering gemeente Groningen (pdf)
Raadsbesluit Verordening bodemsanering gemeente Groningen uitgebreid
(pdf)

24. Vaststelling bebouwde komgrens t.b.v. de Boswet (nr. 483)
Raadsvoorstel Vaststelling bebouwde komgrens ten behoeve van de Boswet
(pdf)
Raadsbesluit Vaststelling bebouwde komgrens ten behoeve van de Boswet (pdf)

25. Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (nr. 484)
Raadsvoorstel Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (pdf)
Raadsbesluit Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (pdf)

26. ARCG jaarrekening 2008 en ontwerp-begroting 2010 (nr. 485)
Raadsvoorstel ARCG jaarrekening 2008 en ontwerp-begroting 2010 (pdf)
Raadsbesluit ARCG jaarrekening 2008 en ontwerp-begroting 2010 (pdf)

27. Reconstructie kruispunt Regattaweg/Damsterdiep (nr. 486)
Raadsvoorstel Reconstructie kruispunt Regattaweg-Damsterdiep (pdf)
Raadsbesluit Reconstructie kruispunt Regattawaeg-Damsterdiep (pdf)

28. Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW Stadspark (nr. 487)
Raadsvoorstel Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW
Stadspark (pdf)
Raadsbesluit Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW
Stadspark (pdf)

29. Verordening winkeltijden Groningen 2009 (nr. 488)
Raadsvoorstel Verordening winkeltijden Groningen 2009 (pdf)
Raadsbesluit Verordening winkeltijden Groningen 2009 (pdf)

30. Revitalisering Duinkerkenstraat (nr. 489)
Raadsvoorstel Revitalisering Duinkerkenstraat (pdf)
Raadsbesluit Revitalisering Duinkerkenstraat (pdf)

31. Werkgelegenheidsonderzoek Binnenstad (nr. 490)
Raadsvoorstel Werkgelegenheidsonderzoek Binnenstad (pdf)
Raadsbesluit Werkgelegenheidsonderzoek Binnenstad (pdf)

32. wordt agendapunt 2c

33. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ) gemeente Groningen
(nr. 492)
Raadsvoorstel Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ)
gemeente Groningen (pdf)
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Raadsbesluit Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ) ge-
meente Groningen (pdf)
Raadsbesluit Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (pdf)

34. Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (nr. 472)
Raadsvoorstel Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (pdf)
Raadsbesluit Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (pdf)

35. Projectplan Jongerenhuisvesting (nr. 494)
Raadsvoorstel - Projectplan Jongerenhuisvesting (pdf)
Raadsbesluit Projectplan Jongerenhuisvesting (pdf)

36. Projectplan ‘Leven in Stad’ (nr. 495)
Raadsvoorstel Projectplan ’Leven in Stad’ (pdf)
Raadsbesluit Projectplan ’Leven in Stad’ (pdf)

37. Wijziging Hendrik de Vriesprijs en –stipendia (nr. 496)
Raadsvoorstel Wijziging Hendrik de Vriesprijs- en stipendia (pdf)
Raadsbesluit Wijziging Hendrik de Vriesprijs- en stipendia (pdf)

38. Leges voor verstrekken van informatie voor publiekrechtelijke beperkingen (nr. 497)
Raadsvoorstel Leges voor verstrekken van informatie over publiekrechtelijke
beperkingen (pdf)
Raadsbesluit Leges voor verstrekken van informatie over publiekrechtelijke
beperkingen (pdf)
Raadsbesluit De verordening tot wijziging van de Legesverordening (pdf)

39. Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (nr. 498)
Raadsvoorstel Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (pdf)
Raadsbesluit Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (pdf)

40. Visie Publieke Dienstverlening (nr. 499)
Raadsvoorstel Visie Publieke Dienstverlening (pdf)
Raadsbesluit Visie Publieke Dienstverlening (pdf)

41. Ombudsman voor gemeente De Marne (nr. 501)
Raadsvoorstel Ombudsman voor de gemeente De Marne (pdf)
Raadsbesluit Ombudsman voor gemeente De Marne (pdf)

42. Voorbereidingskrediet kermisexploitantenterrein (nr. 479)
Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet kermisexploitantenterrein (pdf)
Raadsbesluit Voorbereidingskrediet Kermisexploitantenterrein (pdf)

43. Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (nr. 473)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (gewijzigd raads-
voorstel) (pdf)
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Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (pdf)

44. DISCUSSIESTUKKEN

45. 1-minuut interventie: Doelsoorten Stedelijk gebied (nr. 453)
Raadsvoorstel Doelsoorten stedelijk gebied (pdf)
Raadsbesluit Doelsoorten stedelijk gebied (pdf)
Amendement ’Schrappen steenmarter’ (pdf)

46. Wordt agendapunt 6aa

47. Sportvisie ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ (nr. 459)
Raadsvoorstel Sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen (pdf)
Raadsbesluit Sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen (pdf)
Motie ’Sportcombinatiefuncties voor jongeren’ (pdf)
Motie ’Sportpark Kardinge’ (pdf)
Motie ’Sportpark Kardinge in 2011’ (pdf)
Motie ’Groningen en het Olympisch Plan’ (pdf)
Motie ’Groningen Piekt’ (pdf)

48. Vaststelling bestemmingsplan ‘Waterrand Oosterparkwijk’ (nr. 480)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ’Waterrand Oosterparkwijk’ (pdf)
Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan ’Waterrand Oosterparkwijk’ (pdf)
Motie ’Bedrijfshuisvesting Oosterhamrikkade ZZ’ (pdf)

49. Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht (nr. 502).
Raadsvoorstel Ex ante onderzoek rekenkamercommissie naar G-kracht (pdf)
Raadsbesluit Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht
(pdf)
Motie ’G-kracht - het begint met ambitie’ (pdf)

50. G-kracht (beleidskader nieuw economisch meerjarenprogramma) (nr. 493)
Raadsvoorstel G-Kracht (pdf)
Raadsbesluit G-kracht (pdf)
Motie ’G-kracht - de financiele basis gegarandeerd’ (pdf)

51. wordt discussiepunt 10b

52. Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelings-bureaus (nr. 381)
Raadsvoorstel Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelings-
bureaus (pdf)
Raadsbesluit Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbu-
reaus (pdf)
Motie ’Vervanging huidige verordening’ (pdf)
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53. Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservicecentrum Hoogkerk
(nr. 500)
Raadsvoorstel Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservice-
centrum Hoogkerk (pdf)
Raadsbesluit Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservice-
centrum Hoogkerk (pdf)
Motie ’Loket burgerzaken Lewenborg’ (pdf)

54. Nota ‘Alle Hens aan Dek’
Bijlage - Aanbestedingsbrief nota ’Alle hens aan dek’ (pdf)
Collegebrief Terugnemen nota ’Alle hens aan dek’ (pdf)
Motie ’Afroming re-integratiebudgetten ongewenst’ (pdf)

55. Inrichting winkelgebied Westerhaven (nr. 476)
Raadsvoorstel Inrichting winkelgebied Westerhaven (pdf)
Motie ’Fietsen mag’ (pdf)

56. Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (nr. 478)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (pdf)
Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (pdf)

57. Sluiting
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De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad 

bijeen voor de openbare raadsvergadering op

woensdag  30 september 2009 vanaf 16.30 uur.

De hieronder genoemde punten zullen aan de orde worden gesteld.

GRONINGEN, 21 september 2009.

De burgemeester,

J.P. REHWINKEL.

 

1. Vaststelling van de notulen  .

Notulen van 27 mei, 17 juni en 24 juni 2009. 

2. Afscheid en benoemingen.  

Afscheid van dhr. D. de Jong (ChristenUnie).

Benoeming van dhr. S.S. Huisman tot lid van de raad (vacature De Jong). 

3. Mondelinge vragen en interpellaties  .

4. Initiatiefvoorstellen  . 

a. 1-minuut interventie: Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie: bestrijden

honden(poep)overlast + preadvies van het college. 

b. Initiatiefvoorstel van de SP: bij grotere aanbestedingen en

inkoopcontracten sociale aspecten meenemen (contractcompliance) +

preadvies van het college. 

c. Initiatiefvoorstel van de  PvdA: camperplaatsen in Stad + preadvies van

het college. 

5. Ingekomen stukken.   

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken. 

6. Conformstukken.   

a. Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg 2009 (nr. 445). 

b. Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (nr. 473).

c. Wijziging Referendumverordening (nr. 474). 

d. Wijziging op:

- Verordening op de fractievergoeding 2006, 

- Reglement van Orde van de gemeenteraad, 

- Verordening op de raadscommissie 2002 en

- Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2007 (nr. 475). 

e. Herinrichting voormalig P-terrein FC Groningen (nr. 477).

f. Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 t/m 2006 (nr. 481).

g. Verordening bodemsanering gemeente Groningen (nr. 482). 

9-2-10
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h. Vaststelling bebouwde komgrens t.b.v. de Boswet (nr. 483).

i. Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (nr. 484). 

j. ARCG jaarrekening 2008 en ontwerp-begroting 2010 (nr. 485). 

k. Reconstructie kruispunt Regattaweg/Damsterdiep (nr. 486). 

l. Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW Stadspark

(nr. 487).

m. Verordening winkeltijden Groningen 2009 (nr. 488).

n. Revitalisering Duinkerkenstraat (nr. 489). 

o. Werkgelegenheidsonderzoek Binnenstad (nr. 490).

p. Voordracht kandidaten Economic Talent Board (nr. 491).

q. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ) gemeente

Groningen (nr. 492).

r. Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (nr. 472).

s. Projectplan Jongerenhuisvesting (nr. 494).

t. Projectplan ‘Leven in Stad’ (nr. 495).

u. Wijziging Hendrik de Vriesprijs en –stipendia (nr. 496).

v. Leges voor verstrekken van informatie voer publiekrechtelijke

beperkingen (nr. 497).

w. Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (nr. 498).

x. Visie Publieke Dienstverlening (nr. 499).

y. Ombudsman voor gemeente De Marne (nr. 501).

z. Voorbereidingskrediet kermisexploitantenterrein (nr. 479).

Discussiestukken.   

7. 1-minuut interventie: Doelsoorten stedelijk gebied (nr. 453). 

8. Sportvisie ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ (nr. 459). 

9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Waterrand Oosterparkwijk’ (nr. 480).

10. Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht (nr. 502).

11. G-kracht (beleidskader nieuw economisch meerjarenprogramma) (nr. 493).

12. Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus (nr. 381). 

13. Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservicecentrum

Hoogkerk (nr. 500).  

14. Nota ‘Alle Hens aan Dek’ + collegebrief Inzicht besteding werkdeel

WWB/Participatiebudget + collegebrief Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

15. Inrichting winkelgebied Westerhaven (nr. 476).

16. Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (nr. 478). 

 

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid (ten hoogste 3 minuten) in te

spreken over agendapunten 4a, 4b, 4c, 6c, 6d en 6y.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de vergadering, telefoon

050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). 

9-2-2010

2
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U kunt deze vergadering  live in beeld- en geluid volgen via

www.gemeenteraad.groningen.nl 

9-2-2010

3
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                                      AGENDA 

Voor de openbare raadsvergadering op

woensdag 30 september 2009 vanaf 16.30 uur.

1. Vaststelling van de notulen  .

Notulen van 27 mei, 17 juni en 24 juni 2009. 

2. Afscheid en benoemingen.  

Afscheid van dhr. D. de Jong (ChristenUnie).

Benoeming van dhr. S.S. Huisman tot lid van de raad (vacature De Jong). 

3. Mondelinge vragen en interpellaties  .

4. Initiatiefvoorstellen  . 

a. 1-minuut interventie: Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie: bestrijden

honden(poep)overlast + preadvies van het college. 

b. Initiatiefvoorstel van de SP: bij grotere aanbestedingen en

inkoopcontracten sociale aspecten meenemen (contractcompliance) +

preadvies van het college. 

c. Initiatiefvoorstel van de  PvdA: camperplaatsen in Stad + preadvies van

het college. 

5. Ingekomen stukken.   

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken. 

6. Conformstukken.   

a. Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg 2009 (nr. 445). 

b. wordt agendapunt 7b. 

c. Wijziging Referendumverordening (nr. 474). 

d. Wijziging op:

- Verordening op de fractievergoeding 2006, 

- Reglement van Orde van de gemeenteraad, 

- Verordening op de raadscommissie 2002 en

- Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2007 (nr. 475). 

e. Herinrichting voormalig P-terrein FC Groningen (nr. 477).

f. Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 t/m 2006 (nr. 481).

g. Verordening bodemsanering gemeente Groningen (nr. 482). 

h. Vaststelling bebouwde komgrens t.b.v. de Boswet (nr. 483).

i. Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (nr. 484). 

j. ARCG jaarrekening 2008 en ontwerp-begroting 2010 (nr. 485). 

k. Reconstructie kruispunt Regattaweg/Damsterdiep (nr. 486). 

l. Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW Stadspark

(nr. 487).

9-2-10
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m. Verordening winkeltijden Groningen 2009 (nr. 488).

n. Revitalisering Duinkerkenstraat (nr. 489). 

o. Werkgelegenheidsonderzoek Binnenstad (nr. 490).

p. Voordracht kandidaten Economic Talent Board (nr. 491).

q. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ) gemeente

Groningen (nr. 492).

r. Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (nr. 472).

s. Projectplan Jongerenhuisvesting (nr. 494).

t. Projectplan ‘Leven in Stad’ (nr. 495).

u. Wijziging Hendrik de Vriesprijs en –stipendia (nr. 496).

v. Leges voor verstrekken van informatie voer publiekrechtelijke

beperkingen (nr. 497).

w. Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (nr. 498).

x. Visie Publieke Dienstverlening (nr. 499).

y. Ombudsman voor gemeente De Marne (nr. 501).

z. Voorbereidingskrediet kermisexploitantenterrein (nr. 479).

Discussiestukken.   

 7a. 1-minuut interventie: Doelsoorten stedelijk gebied (nr. 453). 

7b. 1-minuut interventie: Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (nr. 473). 

8. Sportvisie ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ (nr. 459). 

9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Waterrand Oosterparkwijk’ (nr. 480).

10a Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht (nr. 502).

10b G-kracht (beleidskader nieuw economisch meerjarenprogramma) (nr. 493).

11. wordt discussiepunt 10b. 

12. Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus (nr. 381). 

13. Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservicecentrum

Hoogkerk (nr. 500).  

14. Nota ‘Alle Hens aan Dek’ + collegebrief Inzicht besteding werkdeel

WWB/Participatiebudget + collegebrief Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

15. Inrichting winkelgebied Westerhaven (nr. 476).

16. Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (nr. 478). 

 

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid (ten hoogste 3 minuten) in te

spreken over agendapunten 4a, 4b, 4c, 6c, 6d en 6y.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de vergadering, telefoon

050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). 

U kunt deze vergadering  live in beeld- en geluid volgen via

www.gemeenteraad.groningen.nl 

9-2-2010

2
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                                      AGENDA 

Voor de openbare raadsvergadering op

woensdag 30 september 2009 vanaf 16.30 uur.

1. Vaststelling van de notulen  .

Notulen van 27 mei, 17 juni en 24 juni 2009. 

2. Afscheid en benoemingen.  

a. Afscheid van dhr. D. de Jong (ChristenUnie).

    schorsing

b. Benoeming van dhr. S.S. Huisman tot lid van de raad (vacature De Jong). 

    schorsing

c. Benoeming 9 kandidaten Economic Talent Board (stembriefjes). 

3. Mondelinge vragen en interpellaties  .

4. Initiatiefvoorstellen  . 

a. 1-minuut interventie: Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie: bestrijden

honden(poep)overlast + preadvies van het college. 

b. Initiatiefvoorstel van de SP: bij grotere aanbestedingen en

inkoopcontracten sociale aspecten meenemen (contractcompliance) +

preadvies van het college. 

c. Initiatiefvoorstel van de  PvdA: camperplaatsen in Stad + preadvies van

het college. 

5. Ingekomen stukken.   

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken. 

6. Conformstukken.   

a. Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg 2009 (nr. 445). 

b. wordt agendapunt 7b. 

c. Wijziging Referendumverordening (nr. 474). 

d. Wijziging op:

- Verordening op de fractievergoeding 2006, 

- Reglement van Orde van de gemeenteraad, 

- Verordening op de raadscommissie 2002 en

- Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2007 (nr. 475). 

e. Herinrichting voormalig P-terrein FC Groningen (nr. 477).

f. Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 t/m 2006 (nr. 481).

g. Verordening bodemsanering gemeente Groningen (nr. 482). 

h. Vaststelling bebouwde komgrens t.b.v. de Boswet (nr. 483).

i. Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (nr. 484). 

j. ARCG jaarrekening 2008 en ontwerp-begroting 2010 (nr. 485). 

9-2-10



 

Gewijzigde agenda 2 gemeenteraad 30 september 2009

13

k. Reconstructie kruispunt Regattaweg/Damsterdiep (nr. 486). 

l. Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW Stadspark

(nr. 487).

m. Verordening winkeltijden Groningen 2009 (nr. 488).

n. Revitalisering Duinkerkenstraat (nr. 489). 

o. Werkgelegenheidsonderzoek Binnenstad (nr. 490).

p. wordt agendapunt 2c. 

q. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in Jongeren (WIJ) gemeente

Groningen (nr. 492).

r. Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (nr. 472).

s. Projectplan Jongerenhuisvesting (nr. 494).

t. Projectplan ‘Leven in Stad’ (nr. 495).

u. Wijziging Hendrik de Vriesprijs en –stipendia (nr. 496).

v. Leges voor verstrekken van informatie voer publiekrechtelijke

beperkingen (nr. 497).

w. Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (nr. 498).

x. Visie Publieke Dienstverlening (nr. 499).

y. Ombudsman voor gemeente De Marne (nr. 501).

z. Voorbereidingskrediet kermisexploitantenterrein (nr. 479).

Discussiestukken.   

 7a. 1-minuut interventie: Doelsoorten stedelijk gebied (nr. 453). 

7b. 1-minuut interventie: Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (nr. 473). 

8. Sportvisie ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ (nr. 459). 

9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Waterrand Oosterparkwijk’ (nr. 480).

10a Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht (nr. 502).

10b G-kracht (beleidskader nieuw economisch meerjarenprogramma) (nr. 493).

11. wordt discussiepunt 10b. 

12. Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus (nr. 381). 

13. Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservicecentrum

Hoogkerk (nr. 500).  

14. Nota ‘Alle Hens aan Dek’ + collegebrief Inzicht besteding werkdeel

WWB/Participatiebudget + collegebrief Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

15. Inrichting winkelgebied Westerhaven (nr. 476).

16. Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (nr. 478). 

 

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid (ten hoogste 3 minuten) in te

spreken over agendapunten 4a, 4b, 4c, 6c, 6d en 6y.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de vergadering, telefoon

050 – 3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder). 

U kunt deze vergadering  live in beeld- en geluid volgen via

www.gemeenteraad.groningen.nl 

9-2-2010
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VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER  2009

Voorzitter: de heer J.P. Rehwinkel.

Aanwezig de heren M. Baldew (PvdA) en J. Spakman (PvdA), mevrouw A.J. Vos (PvdA), de heer H.

Miedema (GroenLinks),  de dames  A.  Postma (GroenLinks) en R.F.  Slors  (PvdA),  de heren B. Oost

(PvdA), J.D. Hukema (PvdA), J.P.T. Klijnsma  (GroenLinks),  A. de Rooij  (PvdA), J.M. van Keulen

(VVD) en R. van der Schaaf (PvdA), mevrouw K.A. Hazewinkel (PvdA), de heren D. de Haan (Groen-

Links) en R.J. Prummel (Stadspartij Groningen), mevrouw I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), de

heer D. de Jong (ChristenUnie), mevrouw B.G. de Boer (VVD), de heren J.H. Luhoff (D66), J. Vogel

(CDA) en H.F.B. van der Heijdt (PvdA), de dames T. Kirienko (SP) en H. Rademaker (SP), de heren

S.W. Telgt (PvdA), J. Bolhuis (Stadspartij Groningen), E. Eikenaar (SP) J.A. Marion (SP) en M.A. in ’t

Veld (SP), mevrouw A.B.M. Schlebusch (SP), de heren D. Jager (VVD), M. Azghoughi (PvdA) en B.H.

Koops (CDA), mevrouw H.J. van Mameren (VVD), de heren J. Seton (CDA) en P.J.R. van der Wilt, me-

vrouw L.R. van Gijlswijk (SP) en de heren S.T. Antuma (Student en Stad) en S.S. Huisman (Christen-

Unie). 

Afwezig de heren J. Evenhuis (VVD) en M.T. Gijsbertsen (GroenLinks). 

Griffier: de heer D.H. Vrieling.

Secretaris: de heer H.P. Bakker.

Wethouders: de dames C.T. Dekker (GroenLinks), J.C.M. van Schie (PvdA) en J.A. Visscher (SP) en de

heren J.J. Dijkstra (PvdA), P.W.G. Verschuren (SP) en F. de Vries (PvdA).

De VOORZITTER. Ik open de vergadering (16.30 uur) en heet u allen van harte welkom, zeker ook de

bezoekers op de publieke tribune en de belangstellenden die thuis onze vergadering volgen. De heer

Evenhuis kan niet aanwezig zijn en de heer Gijsbertsen zal een groot deel van deze vergadering afwezig

zijn in verband met een huwelijk. 

Er zijn enkele wijzigingen in de agenda. Allereerst is als punt 2d een extra punt met betrekking tot de Sui-

kerunie opgenomen en punt 7b, de vaststelling van het bestemmingsplan Hoendiep, is verplaatst naar de

conformstukken als punt aa. 

1. Vaststelling van de notulen.

Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 27 mei, 17 juni en 24 juni 2009.

De VOORZITTER: Er komen notulen van de vergadering waarin burgemeester Wallage afscheid heeft

genomen, zodat iedereen kan nalezen welke vriendelijke woorden tot hem zijn gericht. 

De notulen van de vergaderingen van 27 mei, 17 juni en 24 juli worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Afscheid en benoemingen. 

Afscheid van de heer D. de Jong (ChristenUnie).

De VOORZITTER: Ik heet de familieleden van de heer De Jong van harte welkom.

Geachte heer De Jong, beste David. Vandaag neem je afscheid van de gemeenteraad van Groningen. Het

past mij niet helemaal je toe te spreken, ik had je graag als raadslid meegemaakt. Ik heb in de afgelopen

maand kennis met je gemaakt, maar helaas valt jouw afscheid samen met mijn begin in deze raad, daar-

door heb ik ruim vijftien jaar gemist. Je was ruim vijftien jaar lid van de gemeenteraad van Groningen,

waarvan ruim zeven jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Daarmee ben je na Jan Evenhuis het

langst zittende lid van de raad. Je weet dat Jan graag bij dit afscheid aanwezig had willen zijn, maar dat

hij door persoonlijke omstandigheden is verhinderd. 

Je verlaat de raad omdat je een mooie betrekking hebt aanvaard als directeur van het Gomaruscollege in

Drachten. Eerder besloot je een functie als locatiedirecteur neer te leggen omdat je vond dat deze functie

niet goed was te combineren met een zware functie in het gemeentebestuur. Eigenlijk zegt dat al genoeg

over de wijze waarop je het raadslidmaatschap hebt vervuld, namelijk met toewijding en heel veel inzet.

Je kende je stukken en je kwam altijd zeer goed beslagen ten ijs, naar ik heb begrepen op de fiets. 
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Je had veel contacten in de stad, met bewoners, bedrijven en belanghebbenden, je ging actief op zoek naar

informatie, ook binnen het ambtelijk apparaat. Je kende de ambtenaren en de ambtenaren kenden jou. De

griffie deed zelden tevergeefs een beroep op je als het ging om ontvangsten, je vond het leuk mensen op

het stadhuis rond te leiden en tekst en uitleg te geven over her raadslidmaatschap. Je schuwde bij het con-

tact met de burgers moderne communicatiemiddelen niet. Je bent al in 2003 met een weblog begonnen,

daarmee heb je zelfs de burgemeester van Naarden verslagen.

Je beoordeelde de stukken van het college kritisch, zoals mag worden verwacht. Daarnaast mogen ook

een positieve inslag en een constructieve houding worden verwacht en die heb je altijd gehad. Je had de

wil er samen iets van te maken in de stad: geen kritiek om de kritiek, maar gericht op de inhoud. Door je

goede voorbereiding en je inhoudelijke kennis had je een zeer gezaghebbende stem in de raad. Veel

raadsleden en anderen, die ik de afgelopen weken heb gesproken, noemden dit gegeven, waaruit bleek

hoe je werd gerespecteerd. De mooiste uitspraak kwam van Inge, die verwoordde wat anderen soms be-

doelden: ik zal hem missen. 

Financiën en volkshuisvesting waren echt je beleidsterreinen, je was altijd kritisch over belastingverho-

gingen, vanuit het idee dat wij sommige zaken niet kostendekkend moeten maken, maar dat wij ze ge-

woon voor onze inwoners moeten willen regelen. Zo heb je je altijd verzet tegen voornemens om trouwen

en begraven kostendekkend te maken. 

Dan komen wij uit bij termen als risicomanagement, weerstandsvermogen en rekeningresultaat, dan we-

ten wij dat ook wethouder Dekker je zeer zal missen. Debatten tussen de wethouder en de raad over fi-

nanciële aangelegenheden zullen voortaan zonder jou moeten worden gevoerd. 

Je had een belangrijke rol in de rekenkamercommissie, deze mag zeker niet onvermeld blijven. Sinds de

oprichting van deze commissie in september 1997 tot en met maart 2006 was je lid van de commissie en

in 2001  werd je tot voorzitter gekozen. In de beginperiode van de dualisering moest de rekenkamercom-

missie haar positie nog verwerven, daaraan heb je een heel belangrijke bijdrage geleverd. 

Je was ambassadeur en pleitbezorger van het belang van een goed functionerende rekenkamercommissie

voor de raad. Je vond dat belangrijk, ook in moeilijke perioden als de onderzoeken de nodige politieke

spanningen veroorzaakten, als je soms in een spagaat terecht dreigde te komen tussen je werk als raadslid

en het voorzitterschap wist je er steeds goed uit te komen, maar ik veronderstel dat het soms knelde. Ik

neem aan dat dat een reden was waarom je na verloop van tijd pleitte voor een onafhankelijke voorzitter

en afscheid  nam als voorzitter van deze commissie. Ik meen dat wij de kennis en het voorzitterschap te-

genwoordig uit Rijswijk halen. 

Voor één onderwerp heb je je in het bijzonder ingezet: het open houden van een wijkloket in Hoogkerk.

Het kan geen toeval zijn dat de raad vandaag een voorstel tot het intrekken van het besluit tot sluiting  van

dit loket behandelt en het loket in elk geval nog vier jaar open wordt gehouden. Het lijkt mij een soort

eerbetoon en een mooi slotakkoord van je lidmaatschap van de raad. Hierachter wordt over een afscheids-

cadeau gesproken. Daarmee moet je voorzichtig zijn, wij mogen geen cadeaus van meer dan € 50,- aanne-

men!

Ik wil je namens het hele gemeentebestuur, beide kanten van de zaal, van harte danken voor je goede en

constructieve inzet in de afgelopen vijftien jaar en ik wens je toe, dat je nog meer mag gaan genieten met

je vrouw, met wie je 27 jaar bent getrouwd,  van je kinderen en kleinkinderen. Ik heb gemerkt dat je met

veel liefde over hen vertelt, ik hoop dat zij nu nog meer van jouw liefde kunnen genieten. 

Ik wens namens raad en college jou en je familie – je ouders vieren een huwelijksjubileum – het allerbes-

te toe. (applaus).

Mevrouw DE BOER (VVD): Ik heet u, voorzitter, van harte welkom nu u voor het eerst in deze zaal in

ons midden bent. 

David, het moet aardig zijn toespraken van een andere voorzitter en een iets andere nestor aan te horen.

Jan zou het vandaag heel graag hebben gedaan, hij heeft het voorwerk gedaan en een speech geschreven,

ik zal proberen zijn taak zo goed mogelijk over te nemen. 

Beste David. Na vijftien jaar neem je afscheid van de raad. Je was een uitstekend raadslid, iedereen is het

daarover eens. Je was vriendelijk, recht door zee, enthousiast, vasthoudend, rechtvaardig, zeer goed voor-

bereid, soms wat lang van stof en Fries. Je leverde de nodige wapenfeiten, dat begon in 1998 met de Sera-

no plassexaffaire en een poster van het Groninger Museum, waarop een afbeelding van een vrouw die een

man in de mond plast. Je vond dat deze poster en de expositie niet konden worden vertoond, je maakte je

standpunt in het openbaar duidelijk en heel Nederland viel over je heen. Alle kranten en alle media be-

richtten erover: SBW, het Nieuwsblad van het Noorden, de Telegraaf, de VPRO, de Volkskrant; zo op-

vallend kwam je niet altijd in de pers. Je had successen, je motie over de kunstgrasvelden op Kardinge
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werd aangenomen en dat was mooi, de rij bomen die je in de motie noemde, werd geplant. Bij voetbal-

club GVAVV is men nog steeds blij met deze motie.

Je was een uitstekende voorzitter van de Rekenkamercommissie, zo goed dat deze positie op gespannen

voet kwam te staan met je functie als raadslid. Met name je opstelling als voorzitter van deze commissie

bij de discussie over het CiBoGa-rapport maakte je positie moeilijk. Je wilde dan ook niet worden herko-

zen als voorzitter van deze commissie, je kreeg in de persoon van de heer Johanns een waardige  opvol-

ger. 

Er waren twee terreinen waarmee je je heel graag bezig hield, namelijk volkshuisvesting en financiën.

Het was voor mij een eer ruim zeven jaar met jou lid te zijn van de betreffende commissies. Je deed je

raadswerk onafhankelijk en kritisch, toch kon je met de betrokken wethouders, Willem Smink, Frank de

Vries en Karin Dekker, heel goed overweg ondanks meningsverschillen. Zo had je veel meer oog voor de

zogenaamde Twentse bouwers dan het college. In je beginperiode werden de Twentse bouwers zelfs door

het college genegeerd,  grondgebonden woningen, met veel grond en een flink bouwoppervlak waren wel

jouw keuze. 

Iedereen weet dat jij ervoor hebt gezorgd dat het loket Hoogkerk open is gebleven, dat is een grote ver-

dienste. 

Je bent een mensenmens, je houdt van politiek, trekt graag op met kinderen, zo ben je elke zaterdag te

vinden op het veld van VSBH Hoogkerk. Je bent een geweldige vader, daarbij ben je netjes, zeer oprui-

merig en zeer gesoigneerd, zelfs een versleten spijkerbroek wordt door jou perfect gedragen. 

Bijna niemand uit de laatste gemeenteraden kan zo goed klaverjassen als jij. Met Jacqueline Kinds, Anne-

marie Timmerman, Hans Paul Klijnsma, Inge Jongman en Fien Slors behoor je tot de toppers. Klijnsma

en jij waren echt onverslaanbaar. 

Je rol in de raad was al deze jaren een succesnummer, je was een raadslid met een missie: christelijk en

sociaal bewogen, het vroegere raadslid Dick Smit die nu gehandicapt is, kan altijd op je rekenen. Het was

meer dan goed. Wij zullen je professioneel missen, in mijn beginjaren mocht ik mij graag bij je aanslui-

ten, want je wist precies waarom het ging. Wij zullen je ook als persoon missen. 

Jan heeft zijn werk niet half gedaan, daarom ga ik naar de andere microfoon.

Mevrouw De Boer toont vervolgens een aantal foto’s. 

Mevrouw DE BOER (VVD): Je hebt veel voor de gemeenteraad van Groningen en voor Groningen ge-

daan, namens de raad dank ik je heel hartelijk. 

Vervolgens biedt mevrouw De Boer de heer de Jong namens de raad een cadeau aan. 

De heer DE JONG (ChristenUnie): M. de v., zeer geachte leden van raad en college, lieve Annemarije,

Gerbrand, Ben, Janneke, Jan Jaap, Alex, Steven, Ralf en Hilbrand. Geachte aanwezigen. Er was eens een

jonge christen en leraar Engels, die een flinke periode avondstudie had afgesloten en net een jaartje een

nieuwe baan had op een prachtige nieuwe school voor voortgezet onderwijs in de mooie stad Groningen.

Die jongen had een baas die ook nog lid was van de gemeenteraad, een ambt waarvan hij best onder de

indruk was. Deze baas kwam na de verkiezingen van 1990 bij de leraar langs om hem te polsen of een

plaats in de schaduwfractie van het GPV niets voor hem was. Immers, hij had doorgeleerd in Engels en

pedagogiek en van de pedagogische academie moest hij ook iets hebben meegekregen over onderwijs. Nu

was die jongeman altijd al meer dan doorsnee geïnteresseerd in alles wat met politiek te maken had. Het

was hem met de paplepel ingegeven, al in de jaren ’70 bezocht hij met zijn vader bijeenkomsten van het

Gereformeerd Politiek Verbond. In zijn tienerjaren stond een portret van GPV-voorman Pieter Jongeling

op zijn bureau. 

Op zijn zestiende was hij actief in de jongerenorganisatie van het GPV, eerst in de Noordoostpolder en

Urk, later als student ook in Groningen. Het adviseurschap was nog maar twee jaar jong toen hij werd ge-

vraagd eventueel in 1994 op een verkiesbare plaats op de lijst te komen, want zijn baas had aangegeven er

na ruim veertien jaar een punt achter te zetten. Het raadslidmaatschap kost best veel energie. De nog on-

ervaren politicus/leraar was niet bijster zeker van zijn zaak, besloten werd hem te laten proefdraaien in de

commissie onderwijs, sport en welzijn. Wethouder Henk Pijlman zwaaide daar  de scepter, in gemeenten

bestond het dualisme nog niet. De politicus in spe genoot, hoewel hij lang niet altijd met de wethouder op

een lijn zat, van de passie waarmee deze bezig was met politiek bij de onderwerpen van deze commissie. 

In 1994 werd hij raadslid, al enigszins bekend, zou men verwachten,  met de mores in het stadhuis, het

zou hem gemakkelijk moeten afgaan. Toch zweette hij peentjes en trilde hij als een riet bij zijn eerste bij-

drage in de raad over de plannen voor Vinkhuizen en Paddepoel, toen nog geen echte wijkvernieuwing.
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Naderhand complimenteerde Jan Evenhuis hem met zijn eerste bijdrage, hij zou dat nooit vergeten. Ook

zijn vrouw zei dat het zweten en trillen niet te zien was geweest. Dat heeft geholpen!

Samen met fractievoorzitter Piet Hazekamp en een brede steunfractie met veel kennis maakte hij een pri-

ma tijd mee. Kunt u het zich voorstellen? Alles kwam thuis met de post, e-mail leek nog een technolo-

gisch hoogstandje voor de happy few. De eerste computer van de gemeente had een inbelverbinding en

omdat alles wat wij deden niet zomaar op straat mocht komen ook nog met een kastje met ingewikkelde

codes!

Belangrijke projecten waarvan ik het begin of de oplevering mocht meemaken zijn Kardinge, het Gronin-

ger Museum, de eerste woningen in De Held, Piccardthof, Ruskenveen, de bouw van de parkeergarages

Ossenmarkt en Westerhaven,  grote delen van het huidige UMCG, de wijk Van Starkenborgh en in 1995

het structuurplan voor de komende jaren. Toen werd duidelijk dat niet zou worden gebouwd in Konings-

laagte, maar wel in het Reitdiep en ten oosten van de stad, bij Harkstede en Schaaphok, een plaats waar-

van de meeste raadsleden nog nooit hadden gehoord. Ik denk verder aan cameratoezicht, problemen met

tippelen in het A-kwartier, de ondergang van WING en de start van de Rekenkamercommissie. Niemand

zal erop zitten te wachten dat ik alle projecten langs ga. 

Mijn zoon Jaap zei in het afgelopen weekeinde terecht: dat afscheid is vast en zeker bitter sweet. Dat

geeft de situatie heel goed weer. Ik zit vol gemengde gevoelens. Ik ben enorm trots op het feit dat ik ge-

durende zo lange tijd inwoners van deze stad heb mogen vertegenwoordigen in deze raad. Ik ben God

dankbaar dat ik jarenlang de gezondheid en kracht heb gekregen om dit mooie, maar tijdrovende werk te

doen. Ik ben Rianne ongelooflijk dankbaar voor de enorme souplesse die zij al die jaren heeft getoond en

ik ben blij dat mijn kinderen mij de regelmatige afwezigheid niet hebben verweten. Ik heb er best moeite

mee dit mooie werk los te laten, het is mooi als je als raadslid ook meteen ombudsman kunt zijn, dat je

mensen kunt helpen door de soms taaie organisatie heen te komen. Ik ben verdrietig over het feit dat wij

met elkaar er niet in zijn geslaagd een einde te maken aan de mensonterende toestand aan de Bornholm-

straat.

Ik vond het een voorrecht lid te zijn van een gemeenteraad die het bijna altijd over de inhoud had en zorg-

vuldig met mensen omging. Ik vind het nog steeds geweldig in een raad te hebben gezeten met mensen

als Karin Dekker, Peter Verschuren, Johan Remkes, Gladys Mejias, Marjo van Dijken, Rosita van Gijls-

wijk, Joan Stam. Willem Smink, Hans Paul Klijnsma en Geert Spieker, onder de bezielende leiding van

burgemeesters als Rob Ouwerkerk en Jacques Wallage. 

Ik heb enorm veel geleerd, ook tijdens de raadsreizen naar Denemarken over onderwijs, naar Moermansk

over stedenbanden, naar België en Duitsland over architectuur en stedenbouw, naar Frankrijk over  trams.

Ik ben mijn fractiebestuur dankbaar dat het mij op mijn eigen wijze het werk heeft laten doen als tweede

man met Piet Hazekamp en als fractievoorzitter met Inge Jongman. Als er mensen zijn die een leerschool

voor het leven zoeken, raad ik heb aan zich kandidaat te stellen voor een politieke partij en raadslid te

worden. Er zijn bijzonder weinig werkplekken te bedenken waarin je te maken krijgt met zo’n divers pu-

bliek en zoveel verschillende onderwerpen op alle mogelijke plaatsen in deze geweldige stad. 

De jongeman van het begin van dit verhaal verlaat deze raad met gevoelens waarbij blijdschap en dank-

baarheid overheersen. Mijn contacten in het stadhuis en soms ook in een ander etablissement zal ik zeker

missen, maar zij zullen blijvend onderdeel uitmaken van mijn geschiedenis met deze raad en deze stad.

Voor het laatst wens ik alle leden van de raad, het college en de ambtenaren van, mede door hen,  deze

fantastische stad  Gods onmisbare zegen. Adieu. (applaus).

De VOORZITTER: Voordat ik de vergadering schors, zodat u afscheid kunt nemen van de heer De Jong,

benoem ik de heer Oost en de dames Rademaker en Van Mameren tot leden van de commissie tot onder-

zoek van de geloofsbrieven van de heer S.S. Huisman.

Ik schors de vergadering. 

Schorsing. (16.05 - 16.17 uur).

De VOORZITTER Ik heropen de vergadering. 

b. Benoeming van de heer S.S. Huisman tot lid van de raad.

De heer OOST (PvdA): De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer S.S. Huisman,

benoemd tot lid van de raad, heeft deze geloofsbrieven en bijbehorende stukken onderzocht en in orde be-

vonden. Zij adviseert mitsdien de heer Huisman toe te laten als lid van de raad.
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De VOORZITTER: Ik stel voor conform het advies van de commissie te besluiten.

Aldus wordt besloten. 

De VOORZITTER: Ik dank de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven voor haar werkzaamhe-

den en ontbind haar.

Na de vergadering te zijn binnengeleid, legt de heer S.S. Huisman in handen van de voorzitter de bij de

wet bepaalde eed af.

De VOORZITTER: Ik man u als eerste feliciteren, ik wens u een heel goede periode toe in onze raad.

(applaus).

Voordat u de gelegenheid krijgt de heer Huisman te feliciteren, benoem ik in de commissie van stemop-

nemers voor de benoeming van 9 leden van het Economic Talent Board mevrouw Postma en de heren

Bolhuis en in ’t Veld.

Ik schors de vergadering.

Schorsing. (16.18 - 16.28 uur).

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

c. Benoeming van negen kandidaten in het Economic Talent Board. 

Ingeleverd zijn 37 stembriefjes, waarmee 37 stemmen zijn uitgebracht op elk der kandidaten, zodat de he-

ren E. Bos, W. Flapper, R. Kaak en A . Meijer, mevrouw D. Roffel, de heer J. Rosevink, mevrouw R.

Storm en de heren M. Vos en T. Vos zijn benoemd tot leden van het Economic Talent Board. 

De VOORZITTER: Ik dank de commissie voor haar werkzaamheden en ontbind haar. 

d. Aankoop terreinen van de Suikerunie.

De heer DE ROOIJ (PvdA): M. de v. Dit is een mooi feit, ik kan mij niet voorstellen dat het vaak voor-

komt dat een gemeente zo’n groot terrein kan aankopen: het is 240 voetbalvelden groot en wij hebben

niet voldoende voetballers om zoveel terreinen te vullen. Het is een lang proces geweest en ik wil het col-

lege complimenteren met de wijze waarop het is gegaan. De raad is zorgvuldig meegenomen in de ver-

trouwelijke sfeer in het presidium en de betrokken commissies. 

Onlangs werd mij door journalisten gevraagd hoe de PvdA staat tegenover de gebouwen op het terrein.

Wij hebben begrepen dat het terrein helemaal kaal moet worden gemaakt, maar als dat niet het geval is en

gebouwen kunnen blijven staan, zou dat mooi zijn. Wij willen wel graag weten hoe dat precies zal gaan,

welke delen kunnen worden behouden en  welke functies die gebouwen kunnen krijgen. Daarbij is zorg-

vuldigheid geboden. 

Wij hebben in elk geval twintig jaar de tijd om goed na te denken over de vraag wat wij met dit enorme

terrein willen doen. In de tussentijd is allerlei tijdelijk gebruik mogelijk, wij zijn overal voor in, maar wij

moeten een uiteindelijke bestemming bepalen. Als wij twintig jaar kunnen nadenken over de ontwikke-

ling, kan er iets moois tot stand komen. Ik wil u complimenteren met dit resultaat. 

De heer EIKENAAR (SP): M. de v. Mijn fractie gaat akkoord met de aankoop van dit terrein, het is de

aangewezen manier om grondspeculanten buiten onze gemeentegrenzen te houden en de ontwikkeling

van dit deel van de stad zelf te bepalen, zij het dat die ontwikkeling pas in de verre toekomst gestalte zal

krijgen, ook omdat wij Meerstad niet willen beconcurreren.

Op het terrein staan waardevolle gebouwen met een karakteristieke industriële architectuur, waaraan veel

stadjers gehecht zijn. Het gaat om bebouwing die bepalend is voor onze stad. Aanvankelijk leek het erop

dat deze gebouwen reddeloos verloren zouden zijn, Brussel heeft tamelijk bizarre subsidievoorwaarden

gesteld aan de Suikerunie. Op grond daarvan zou alles moeten worden afgebroken tot het maaiveld, zodat

er nooit meer suiker zou kunnen worden geproduceerd. Dat was veel te rigoureus, idioot en onnodig, in

feite zou het zonde zijn. 

Enkele weken geleden lazen wij in de NRC dat er een laatste strohalm is, nagegaan wordt of er een moge-

lijkheid tot behoud is. Ik spoor het college aan hiervoor zijn uiterste best te doen. Overtuig Brussel ervan
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dat totaal afbreken onnodig is, dat veel stadjers graag zien dat deze gebouwen behouden blijven en dat

hier, ook als de gebouwen blijven staan, nooit meer suiker zal worden geproduceerd. 

Mevrouw DE BOER (VVD): M. de v. De heer De Rooij heeft zijn standpunt goed verwoord, ik sluit mij

daarbij volledig aan. Inderdaad verdient het college complimenten, het is prachtig dat wij dit terrein in

handen krijgen. Voorlopig zullen wij er nog niets mee doen, de heer De Rooij noemde een termijn van

twintig jaar, wij zullen dat afwachten. In elk geval is het goed dat er in de tussentijd wel iets gebeurt. Wij

zijn samen met D66, dat het voortouw neemt, de PvdA en GroenLinks bezig met een voorstel om na te

gaan wat wij in de tussentijd met het terrein kunnen doen. 

De heer DE HAAN (GroenLinks): M. de v. Toen in januari 2008 onverwacht het bericht kwam dat de fa-

briek van de Suikerunie in Groningen dicht zou gaan, was direct duidelijk dat het voor de gemeente Gro-

ningen interessant zou zijn deze gronden aan te kopen. Evenals andere partijen zijn wij blij dat het nu gaat

gebeuren. In juni was er al een intentieovereenkomst, er was toen nog onduidelijkheid over bodemsane-

ring, maar nu blijkt dat het terrein goed genoeg is om het te kunnen aankopen. Wij moeten de kans om

midden in de stad 124 ha grond aan te kopen niet laten liggen. Wij zijn er heel tevreden over, ook over de

prijs.  Wij zullen het later nog maar eens moeten hebben over de vraag hoe wij dit geld moeten terugver-

dienen, vooralsnog is het de vraag wat er moet gaan komen. Het terrein blijft eerst vijftien jaar braak lig-

gen en dat is terecht, wij hebben al zo veel vaste plannen voor woningbouw dat op dit terrein vooralsnog

geen woningen kunnen worden gebouwd. Daarbij is het de vraag of er over vijftien jaar, in 2024, nog wel

behoefte zal zijn aan woningen, want wij zullen dan Meerstad hebben en een teruglopende bevolking.

GroenLinks denkt, zoals al eerder is gezegd, aan natuurontwikkeling aangezien de vloeivelden al een na-

tuurwaarde hebben, speciaal voor vogels. Als wij niets doen, zullen deze vloeivelden droog vallen en zal

de waarde teruglopen. Wij zien graag dat hierover snel besluiten worden genomen, vijftien jaar braak la-

ten liggen behoeft niet te betekenen dat wij vijftien jaar niets doen. Mevrouw De Boer kondigde al een

voorstel voor tijdelijk gebruik aan en wij doen daaraan graag mee. 

Ook wij zien graag dat niet alle bebouwing wordt gesloopt, zoals de Europese Commissie met de Suiker-

unie heeft afgesproken. Wij betreuren die strikte afspraken en hopen dat het gezond verstand zal zegevie-

ren. Niet alle stenen behoeven te worden weggebroken om zeker te weten dat daar geen suiker meer zal

worden geproduceerd.

De heer SETON (CDA): M. de v. Ik sluit mij aan bij de complimenten over het proces, die al door ande-

ren zijn gemaakt. Een en ander is goed meegenomen en dat mag zeker worden gezegd. 

Ook het CDA gaat akkoord met de aankoop van dit strategisch gelegen terrein, er zijn al heel wat invul-

lingen voor bedacht die variëren van studentenhuisvesting tot woonschepenlocaties en exotischer oplos-

singen. In elk geval hebben wij voldoende tijd om erover na te denken. De heer De Haan wees erop dat

het over vijftien jaar een andere tijd zal zijn, wij hebben geen glazen bol en het is dan ook lastig over zo’n

periode heen te kijken. De PvdA maakte duidelijk dat zij overal voor in is als het gaat om een tijdelijke

invulling. GroenLinks wil ik voorhouden dat wij er natuurlijk natuur kunnen inrichten, maar dat wij ook

moeten voorkomen dat wij onszelf in de vingers snijden en dingen gaan doen die over vijftien jaar heel

moeilijk zullen zijn terug te draaien als gevolg van het feit, dat er ineens allerlei exotische dieren zullen

voorkomen, die zullen moeten worden beschermd. Dat kan betekenen dat wij daar dan niet meer zullen

kunnen doen wat wij willen. Wij zien meer in het idee van het college na te gaan hoe wij in de toekomsti-

ge periode inkomsten kunnen genereren. Die aanpak spreekt ons veel meer aan. 

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): M. de v. Mijn fractie stemt in met het voorstel dit

terrein aan te kopen. Terecht is al opgemerkt dat wij niet in de toekomst kunnen kijken, maar los daarvan

is het verstandig dit terrein in de stad aan te kopen. Ik sluit mij aan bij de opmerkingen over het behoud

van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, wij zien dan nog wel wat er precies mee zal kunnen wor-

den gedaan. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. Kunt u zich voorstellen dat de cadeautjes die Sin-

terklaas brengt vijftien of twintig jaar onuitgepakt blijven liggen? Dat zal ook met het geschenk dat ons

nu in de schoot wordt geworpen, een reusachtig gebied, centraal gelegen in onze stad aan het water, het

spoor en busverbindingen, niet gebeuren. Ik kan mij niet voorstellen dat deze raad en volgende raden niet

met allerlei verlanglijstjes zullen komen, want wij willen veel in de stad en wij hebben lang gedaan of er

geen ruimte was. Om die reden heeft de raad de nota Intense Stad aangenomen, waarin wordt uitgegaan

van een tekort aan ruimte. Wij kunnen nu vaststellen dat de uitgangspunten van die nota minder hard zijn
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geworden dankzij Meerstad en dit grote gebied, dat gelukkig uit de handen van speculanten is gehouden,

zodat burgers en gebruikers niet meer de dupe zullen zijn van andermans hebzucht, maar met voorrang

gebruik zullen kunnen maken van dit terrein. Het is een prachtige kans.

Wij zouden er een campus voor studenten kunnen bouwen, want op dit moment lijkt de situatie rond stu-

denten in de stad onbeheersbaar. Wij zouden er inderdaad natuur kunnen ontwikkelen, het terrein zou

kunnen worden gebruikt voor circussen en voor allerlei ander gebruik. 

De Stadspartij is blij met dit voorstel en complimenteert het college met de aankoop. Het zou vreselijk

zijn geweest als deze kans voorbij zou zijn gegaan. U mag ook van de Stadspartij voorstellen voor het ge-

bruik van het terrein verwachten. Wij laten het niet vijfentwintig jaar ongebruikt  liggen.

De heer VAN DER WILT (D66): M. de v. Mijn fractie is heel blij dat wij dit terrein kunnen aankopen en

complimenteren het college met de wijze waarop het hiertoe heeft kunnen komen en ons dit voorstel heeft

kunnen presenteren. Dit biedt inderdaad kansen, nu en ook op termijn. Wij kunnen  rustig en zorgvuldig

met elkaar  nadenken over de vraag wat wij hier structureel kunnen gaan doen, maar dat zal nog geruime

tijd duren, er zijn al termijnen van vijftien of twintig jaar genoemd. Het zou een gemiste kans zijn er in de

tussentijd niets te doen. Daarom is mijn fractie met andere fracties bezig met een initiatiefvoorstel om een

mooie invulling te geven aan een deel van het gebied. Wij kunnen met zulke ideeën aan de slag, wij doen

dat dagelijks, maar het zou ook mooi zijn de stad te vragen met ideeën te komen. Dat zal mede de portee

van het voorstel zijn.

Ik sluit mij van harte aan bij de oproep van de SP, ook wij vinden het van belang het mooie Groningse

erfgoed zo veel mogelijk te bewaren. Misschien kunnen wij in die gebouwen, die al heel wat jaren een

wezenlijk onderdeel van Groningen zijn, heel mooie dingen voor de stad doen.

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. Ook mijn fractie stemt van harte in met de aankoop van

dit terrein. Het biedt enorme kansen voor de stad, zij het misschien niet direct als gevolg van de diverse

lopende woningbouwprojecten, maar zeker op lange termijn. Het is goed dat wij hiermee speculanten bui-

ten de deur houden, wij zouden wel zelf kunnen gaan speculeren met betrekking tot de vraag hoe wij het

terrein nu tijdelijk en in de toekomst structureel kunnen invullen. 

Er is al het nodige gezegd over het behoud van de gebouwen en de cultuurhistorische  waarde ervan,

daarmee ben ik het van harte eens. Wij hopen dat de Europese Unie in dit geval de eigen regels met een

korreltje suiker wil nemen. 

Wethouder DE VRIES (PvdA): M. de v. Ik heb de indruk dat wij op deze herfstige dag, waarop wij de

suikerfabriek in Hoogkerk goed konden ruiken,  mogen spreken van een historisch moment. Ik heet de

vertegenwoordiging van de Suikerunie, de heren Marcussen, Hagens en De Vedder, van harte welkom in

deze zaal. Dat biedt de gelegenheid de andere kant te belichten van de medaille die bestaat uit compli-

menten aan het college over het bereikte resultaat, die wij uiteraard graag in ontvangst nemen. Die andere

kant strekt zich uit tot de Suikerunie en COSUN, waarmee wij in de afgelopen periode buitengewoon ste-

vig, maar eerlijk hebben onderhandeld en waarmee wij ook overigens in de eerdere perioden, toen het

ging over kantoren en de toekomst van de fabriek in Hoogkerk, uitstekend hebben kunnen spreken. Het

gaat nu om een historisch besluit omdat nog nooit in de geschiedenis van de gemeente Groningen een zo

grote eenmalige grondaankoop heeft plaatsgevonden. Wie de klok terugdraait en terugkijkt in de geschie-

denis, zal zien dat dit een voorbeeld is van strategische interventies door de overheid, in dit geval de lage-

re overheid. Ik ga niet in op discussies over actieve grondpolitiek, maar de discussie hierover had hier

kunnen worden gevoerd. Wij zijn in elk geval blij dat wij dit op deze wijze hebben kunnen doen. Wij me-

nen dat wij op basis van goede aannamen een goed resultaat hebben  bereikt. 

Sommigen hebben gefilosofeerd over de toekomst van het gebied. Er liggen uitstekende mogelijkheden

voor tijdelijk gebruik, een gebruik dat inderdaad tijdelijk zal moeten zijn. Ik bevestig de heer De Haan dat

wij daarbij uiteraard zullen kijken naar natuurmogelijkheden, maar er zal om te kunnen voldoen aan de

doelstellingen op het gebied van woningbouw op lange termijn wel moeten worden ontwaterd. 

Met de gebouwen is de situatie op dit moment heel simpel, mooi of niet. Ik laat bespiegelingen over Eu-

ropa en de vraag of Europa de eigen regels kan overtreden achterwege, maar op dit moment is duidelijk

dat de gebouwen zullen moeten verdwijnen en daarvoor is niet veel tijd meer over. Wij zullen pogingen

doen om delen van de bebouwing te behouden, in dat opzicht is oktober cruciaal. Wij delen de opvatting

dat het de moeite waard is te bekijken wat mogelijk is, los van de vraag om welke delen het gaat en los

van vragen over de toekomst van de gebouwen. 

Met betrekking tot het tijdelijke gebruik zijn enkele suggesties gedaan. Uit de media is al gebleken welke

ideeën in de stad leven. Ik vind het een mooie gedachte dat wij met elkaar kunnen dromen over tijdelijk
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gebruik in de eerstkomende periode van vijftien jaar en samen kunnen bekijken wat wij daarna met het

terrein zullen kunnen doen. Overigens wijs ik de heer De Haan erop dat de bevolking van de stad Gronin-

gen in elk geval tot 2025 zal blijven groeien. 

De heer DE HAAN (GroenLinks): Voor die groei bouwen wij Meerstad. 

Wethouder DE VRIES (PvdA): U sprak over een bevolkingsdaling voor 2024 en zo’n daling zal niet

plaatsvinden.

De heer DE HAAN (GroenLinks): Als u denkt aan bebouwing van dit terrein met woningen na Meerstad,

zullen meer inwoners nodig zijn.

Wethouder DE VRIES (PvdA): Dat bestrijd ik niet, maar u deed het voorkomen dat de bevolking voor

2024 zal teruglopen en dat zal niet het geval zijn. 

De heer DE HAAN (GroenLinks): Als het aan u ligt, zullen na 2024 op dit terrein woningen worden ge-

bouwd, daarmee zal een aantal jaren zijn gemoeid, dan komen wij al gauw uit in 2030 of 2035 en dan zal

de bevolkingsdaling toch wel merkbaar zijn. 

De heer DE VRIES (PvdA): Ik begrijp uw probleem, de verleiding is groot er diep op in te gaan. Uw eer-

ste waarneming klopte niet, daarbij komt dat de laatste jaren duidelijk is dat wij per inwoner steeds meer

oppervlakte woonruimte nodig hebben. Wij komen er nog over te praten, maar het is duidelijk dat de be-

volkingsgroei niet eindeloos zal  blijven doorgaan. 

Kennelijk kunnen wij van partijen een initiatief verwachten met betrekking tot tijdelijk gebruik van het

terrein, ik sta hierbij even stil omdat dit een heel belangrijk proces kan zijn. Ik zie hierin een soort hand-

reiking om dit samen te doen. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik er een gezamenlijk proces van te

maken, want het is echt de moeite waard samen te dromen en na te denken over dit grote terrein, maar

ook samen te bezien hoe wij de kosten van deze operatie ietwat in de hand zullen kunnen houden. Dro-

men, ja, en daarbij samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed financieel beheer in de komende

periode van ongeveer vijftien jaar. 

De heer Prummel ziet het fout als hij meent dat de uitgangspunten van Intense Stad onjuist zijn geweest.

Uit het Woningmarktonderzoek blijkt dat er in de stad twee woonmilieus zijn, namelijk groen wonen, bij-

voorbeeld in Meerstad en binnenstedelijk wonen. Over dit laatste gaat de Intense Stad.

Ik dank de raad voor de complimenten.

De raad besluit conform het voorstel.

3. Mondelinge vragen en interpellaties.

Er zijn geen vragen en geen interpellaties.

4.  Initiatiefvoorstellen.

a. Initiatiefvoorstel van de ChristenUnie: bestrijden honden(poep)overlast + preadvies van het colle-

ge.

Inspraak.

Mevrouw VAN DEN BROEK: M. de v. Ik heb dit voorstel grondig gelezen en ik wil er graag enkele

kanttekeningen bij plaatsen en misschien oplossingen aandragen.

In het voorstel wordt de goedwillende hondenbezitter over één kam geschoren met degenen die slordig

met de uitwerpselen van hun honden omgaan en wordt voorbijgegaan aan de sociale effecten die het heb-

ben van een hond of een ander huisdier voor de eigenaren heeft. Het helpt vereenzaming te voorkomen en

zorgt bovendien voor veiligheid. Dat de hondenbezitters verantwoordelijk zijn voor hun dieren spreekt

vanzelf, zoals het vanzelfsprekend is dat zij zo mogelijk de uitwerpselen van hun dieren opruimen. Dat

moet hen wel mogelijk worden gemaakt. Gebruiken van een zakje hiervoor is één ding, maar men moet

het met inhoud wel ergens kunnen weggooien. Hier ligt een taak voor de gemeente. Het zou kunnen in af-

valbakjes, maar in de buurt waar ik woon zijn inmiddels vier afvalbakken verdwenen. Dat betekent in de

praktijk dat ik de hele wijk door moet om zo’n zakje te kunnen weggooien en dat animeert niet om netjes

te zijn. In de binnenstad worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst, daarvoor is kennelijk geld be-
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schikbaar, maar blijkbaar is er geen geld voor afvalbakken in de buitenwijken. Toch zullen zij er moeten

komen. Een goede oplossing is de speciale hondenafvalbak, die bovendien zijn voorzien van een systeem

waardoor zakjes kunnen worden verkregen. Ook zijn er losse automaatjes waar zakjes kunnen worden ge-

trokken. Zo’n aanpak heeft een duidelijke opvoedende waarde, mensen zijn op die manier eerder geneigd

netjes te zijn. Daarom moeten op meer plaatsen afvalbakken worden geplaatst. Dat is niet zomaar een

idee van mij, dergelijke bakken zijn in 240 gemeenten in Nederland te vinden en ook in het buitenland,

zoals in Zwitserland waar zij overal zijn te vinden. U zou navraag kunnen doen in Wassenaar, Noordwijk

of Den Haag, bovendien zijn op internet onder depotdog oplossingen te vinden. Uiteindelijk zijn zulke

oplossingen voordeliger dan het inschakelen van extra controleurs en opsporingsambtenaren, die op een

bevolking van 180.000 personen niet veel kunnen uitrichten. Hondenbezitters zijn geen criminelen.

De afvalbakken moeten wel regelmatig worden geleegd en de voorraad zakjes moet worden aangevuld.

Dat moet niet, zoals in sommige buurten, zelden gebeuren. De afvalbakken puilen vaak uit, waardoor de

inhoud op de grond terecht komt. 

Hondenuitlaatplaatsen moeten centraal in de wijken liggen, mensen die niet ver kunnen lopen moeten ook

in staat zijn er met hun honden gebruik van te maken. Zij moeten bovendien groot genoeg zijn. Tevens

moet erop worden gelet dat op zulke plaatsen enkele jaren later geen woningen worden gebouwd, zoals in

Helpman bij Klein Martijn is gebeurd. Als dat gebeurt, moet een alternatief worden geboden. 

U wilt voorlichting geven aan hondenbezitters. Zou het niet goed zijn mensen zonder honden te leren be-

grip te hebben voor de hondenbezitters? Wij leven met elkaar, daarbij is het geven en nemen. 

Waar het gaat om de hondenpenning wil ik alleen vragen of wij daarvoor extra moeten betalen. Het zou

de gemeente sieren als de hondenbelasting zou worden geoormerkt en zou worden gebruikt voor de mo-

gelijke oplossingen die de ChristenUnie en ik aangeven.

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): M. de v. Reden voor dit voorstel is het feit dat hon-

denpoep bij elk wijkbezoek aan de orde komt, steeds weer komt de vraag op of wij niet iets aan de hon-

denpoep kunnen doen. In de commissie bleek dat het college op dezelfde vragen stuit, daarom zijn wij

blij met de brede steun van de raad die in de commissie is gebleken en de welhaast warme reactie van het

college op dit voorstel. 

Gebleken is dat handhaving lastig is om het beleid dat wij voorstaan door de hondenbezitters daadwerke-

lijk te laten uitvoeren. Omdat de handhaving  door een gerichte inzet van politie niet steeds mogelijk is –

de politie heeft  meer  te doen –, vragen wij of het mogelijk is de politie een of twee weken per jaar extra

hierop te laten letten, zoals dat ook gebeurt bij fietsverlichting. 

In de borgrapportages worden onverharde gronden niet meegenomen in de weging van de vervuiling.

Kunt u onverharde terreinen ook in de weging meenemen, zodat wij ook zullen kunnen zien of na de uit-

voering van het voorstel een verbetering optreedt? De Korrewegwijk vergt daarbij extra aandacht, ik ver-

zoek het college de situatie in die wijk extra te volgen.

Mevrouw Van den Broek sprake over goedwillende hondenbezitters, helaas zijn er ook hondenbezitters

die er op een andere manier mee omgaan. Het gaat ons er niet om de hond uit de stad te bannen, het gaat

erom op een goede manier samen te leven. Mevrouw Van den Broek sprak ook over sociale effecten van

hondenbezit, zij wees erop dat het eenzaamheid kan voorkomen en veiligheid kan bevorderen. Ik kan

daarin goed meevoelen, het is ook zeker niet de bedoeling dergelijke aspecten terzijde te schuiven, maar

wij moeten samenleven en het probleem van vervuiling van de stoep komt soms sterk naar voren in wij-

ken waar veel kinderen wonen.  

Ik zou het college willen vragen om een reactie op het voorstel van mevrouw Van den Broek over de

wegwerpbakken. In de stad staan afvalbakken, die afdoende zouden moeten zijn als hondenbezitters zelf

boterhamzakjes meenemen om uitwerpselen weg te gooien, maar misschien heeft het college op dit idee

een goede reactie. 

De heer HUKEMA (PvdA): M. de v. Dit is in onze ogen een goed initiatief om deze overlast aan te pak-

ken. Hier geldt, zoals al is opgemerkt, dat de goeden met de kwaden moeten lijden. Het probleem is zo

groot dat handhaving op haar plaats is, wij zien dan ook het plan van aanpak met belangstelling tegemoet.

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. Bij lezing van het voorstel dat onze instemming

heeft, al lijkt de baan van hondenwachter ons een hondenbaan te worden, viel ons pas laat op dat zwaar

gehandicapte mensen of blinden waarschijnlijk de poep van hun eigen hond niet zullen kunnen opruimen.

Daarom zal ik een motie indienen met het voorstel voor hen een uitzondering te maken. 

De VOORZITTER: De heer Prummel heeft de volgende motie ingediend:
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“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend het

initiatiefvoorstel inzake bestrijden van honden(poep)overlast;

vraagt het college bij het invoeren van een hondenpoepbeleid rekening te houden met blinden, slecht-

zienden en gehandicapten die niet of moeilijk in staat zijn zelf de hondenpoep op te ruimen;

en gaat over tot de orde van de dag.”  (motie nr. 1).

De motie maakt mede onderwerp uit van de beraadslagingen.

De heer LUHOFF (D66): M. de v. D66 is ook blij met dit initiatief, het is goed dat de ChristenUnie en

vervolgens de raad hieraan aandacht besteden, want het gaat om ergernis nr. 1 in de stad. Wij hebben wel

een probleem met de verplichting opruimmateriaal mee te nemen bij het uitlaten van een hond. Beschik-

ken over dit materiaal ie niet per se een garantie dat werkelijk wordt opgeruimd, daarnaast is de volgorde

onjuist. Het college constateert dat het vooral een kwestie van onwetendheid is, dat veel mensen niet we-

ten dat zij de rommel die zij achterlaten moeten opruimen. Mijn fractie zou ervoor willen kiezen te begin-

nen met informeren en vervolgens te handhaven op grond van de bestaande regelgeving. Pas als dat niet

lukt zou moeten worden nagegaan of de regelgeving moet worden aangepast. Mevrouw Jongman sprak

over boterhamzakjes, het gevaar van aanpassing van de APVG is dat mensen weliswaar boterhamzakjes

meenemen, maar er uiteindelijk niets mee doen. 

Wij zijn wel erg blij met de wijkplannen, wij verzoeken het college te kijken op de website depotdog.

De heer KOOPS (CDA): M. de v. Het CDA herkent zich in het probleem. Heel veel mensen beleven ple-

zier aan het houden van honden, maar hondenpoep is een grote bron van ergernis in de stad. Proberen te

sturen op het gedrag, niet van de hond maar van het baasje, en de wijkgerichte aanpak die het college

voorstelt spreken ons aan. Dat toezicht beter is te financieren dan handhaving is te begrijpen, maar toch

constateren wij dat de ChristenUnie en het college met een grote boog om de hete brij, de financiering,

heen lopen. Op het ogenblik  gaat er jaarlijks veel geld naar de algemene middelen, waarvan wij vervol-

gens een beetje afsnoepen om hondeneigenaren meer te bieden om zodoende meer draagvlak te krijgen

zoals de ChristenUnie voorstelt. De kosten van toezicht op de spelregels opvangen door het stadsbeheer-

budget daarvoor aan te spreken, zoals het college voorstelt, voelt niet lekker. Voor de huidige algemene

belasting is veel te zeggen, maar er is zeker ook iets te zeggen voor een bestemmingsheffing. De keuze

voor de laatste mogelijkheid slaat een flink gat in de begroting, misschien moeten wij beter duidelijk ma-

ken welke kosten met de bestrijding zijn gemoeid. Wij verwachten dat het college in het aangekondigde

voorstel over de verdere aanpak duidelijke keuzen zal maken.

De heer MARION (SP): M. de v. De ChristenUnie heeft terecht aandacht gevraagd voor een van de grote

ergernissen van de stadjers, namelijk de hondenpoep op stoepen, velden en speelplaatsen. Het college

heeft terecht besloten dit onderwerp op een serieuze manier aan te pakken, mijn fractie is voorstandster

van een verscherpte handhaving van de huidige APVG. Ook vindt mijn fractie een goede informatiecam-

pagne over hondenuitlaatplaatsen gewenst. 

Gedacht wordt aan een uitbreiding van de APVG met de verplichting voor hondenbezitters een schepje of

zakje bij zich te dragen bij het uitlaten van de hond. Preventief controleren van burgers zal niet bijdragen

aan het oplossen van het probleem, asociaal gedrag zal hiermee niet worden gestraft. Met dit punt zal

mijn fractie niet instemmen. 

Wethouder VISSCHER (SP): M. de v. Een hond als huisdier is voor veel mensen belangrijk en verschaft

veel mensen veel plezier. Hondenpoep is echter ergernis nr. 1 in de stad, met name op groen en op speel-

velden kan het zelfs ongezond worden  wanneer er kinderen spelen. Daarover is iedereen het wel eens. 

De vraag is hoe wij het probleem aanpakken om het op te lossen, deze vraag is niet eenvoudig te beant-

woorden. Veel gemeenten worstelen ermee en tot nu toe heeft niemand het ei van Columbus gevonden. In

Groningen hebben wij verschillende keren op wijkniveau initiatieven gehad die de situatie hebben verbe-

terd, maar van een stedelijke aanpak is nog nooit sprake geweest en het college waardeert het dat de

ChristenUnie het initiatief hiertoe heeft genomen. Het lijkt ons een goed initiatief, wij hebben het dan ook

grotendeels overgenomen en zullen proberen het uit te voeren. 

Wij hebben veel mogelijkheden onderzocht en hebben ook gekeken naar de zakjesautomaten die door de

inspreekster zijn genoemd, maar in veel gemeenten die ermee werken komen veel problemen voor, onder

andere door vandalisme. Bovendien is het een heel dure oplossing en het belastinggeld dat wij hieraan be-

steden, kunnen wij niet voor andere doeleinden gebruiken. Wel is duidelijk dat wij heel duidelijk  regels
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moeten stellen, als wij willen dat zij worden nageleefd. Dat is een belangrijk aspect van het nieuwe be-

leid, wij willen een en ander heel duidelijk maken door per wijk aan te geven waar uitzonderingen zijn op

de algemene regel: geen hondenpoep, tenzij wordt opgeruimd. Er zijn plekken waar honden mogen ren-

nen, die wij samen met de wijken willen kiezen, zodat wij de meest geschikte plekken kunnen aanwijzen.

Daarbij hebben wij de hondenbezitters nodig, wij zijn bezig met een pilot in de Korrewegwijk en De

Hoogte en ik stel vast dat dat een heel plezierig proces is. 

Bij de handhaving geldt nu dat iemand op heterdaad moet worden betrapt, wat eigenlijk niet te doen is.

Daarom denken wij aan de regel die het beschikbaar hebben van opruimmiddelen verplicht stelt. Dat ge-

beurt in andere gemeenten, ik noem Leeuwarden als voorbeeld. Deze regel is een instrument om te kun-

nen handhaven. Wanneer men vrijwel zeker weet dat iemand hondenpoep van de eigen hond niet op-

ruimt, maar betrokkene niet op heterdaad wordt betrapt, heeft men hiermee een instrument waardoor een

politieagent of een milieuambtenaar kan handhaven. Natuurlijk zal dit instrument niet rücksichtslos wor-

den ingezet, maar wij hebben hiermee wel een middel tot handhaving. 

Mevrouw Jongman suggereerde een week van de hondenpoep te organiseren. Wij stellen ons voor samen

met wijken plannen te maken en als de plekken zijn aangewezen en goed zijn aangeduid met een soort

team handhavingsacties te organiseren. 

Wij zullen ook groen in de borgschouw betrekken, omdat wij daarmee een heel goede aanvulling krijgen.

Met betrekking tot de motie stel ik vast dat wij natuurlijk rekening houden met blinden, slechtzienden en

mensen met een beperking, ook zonder de motie houden wij daarmee rekening.

Gisteren was er een avond in de Korrewegwijk en De Hoogte, waar is gebleken dat samen kijken naar een

wijk sterk bijdraagt aan begrip over een weer tussen hondenbezitters en anderen, die last hebben van hon-

denpoep, hoewel er  veel keurige hondenbezitters zijn die geen overlast veroorzaken. Ik ga ervan uit dat

de wijksgewijze aanpak juist is.

De VOORZITTER: Ik begrijp dat het college het oordeel over de motie overlaat aan de raad.

Wethouder VISSCHER (SP): Wij laten het oordeel aan de raad, maar wij kunnen de motie gemakkelijk

overnemen. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. Het college heeft in zijn stelling geen rekening ge-

houden met de pakkans en het psychologische gevoel dat men kan worden gepakt. De kans dat iemand

wordt gepakt die dronken achter het stuur zit, is ook niet bijzonder groot, maar toch leeft men in angst

voor de politie, omdat men het gevoel heeft dat men daarvoor kan worden gearresteerd. Ik hoop dat het

college zich daarvan bewust is. Er moet een klimaat ontstaan waarin mensen het besef hebben dat zij kun-

nen worden geverbaliseerd.

Motie nr. 1.

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Het lijkt mij niet meer dan normaal mensen met een

beperking niet te bekeuren. De motie lijkt mij overbodig, aangezien dit normaal beleid behoort te zijn. 

De heer KOOPS (CDA): Ook wij hebben geen enkele behoefte aan deze motie, ook al neemt het college

haar over. Ieder weldenkend mens, ook een toezichthouder, gaat ervan uit dat mensen met dergelijke han-

dicaps niet moeten worden beboet.

De heer ANTUMA (Student en Stad): Ook mijn fractie heeft geen behoefte aan de vanzelfsprekendheid

in deze motie. Beboeten van de bedoelde personen kan alleen leiden tot absurditeitsprijzen, ook  toezicht-

houders zijn voldoende weldenkend om dat in te zien.

De heer JAGER (VVD): Wij zijn blij dat de heer Prummel dit aspect aan de orde heeft gesteld, niemand

anders heeft eraan gedacht. Wij steunen het initiatiefvoorstel.

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fracties van de VVD en de Stadspartij motie nr. 1 steunen, zodat

zij wordt geacht te zijn verworpen.

De heer MIEDEMA (GroenLinks): Mijn fractie is positief gestemd over de intentie van dit voorstel en

wij stemmen ook in met de voorstellen van het college voor het aanpakken van dit probleem.
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De heer MARION (SP): Mijn fractie stemt in met dit voorstel, behalve met het idee de APVG te wijzi-

gen.

De raad besluit conform het voorstel.

b. Initiatiefvoorstel van de SP: bij grotere aanbestedingen en inkoopcontracten sociale aspecten mee-

nemen (contractcompliance) + preadvies van het college.

Mevrouw SCHLEBUSCH (SP): M. de v. Met dit initiatiefvoorstel willen wij regelen dat bij aanbesteding

van grote projecten, zoals bouw- en schoonmaakprojecten, ook wordt nagegaan wat bedrijven  kunnen

bieden op het gebied van werkgelegenheid. Wij moeten niet alleen de prijs de doorslag laten geven bij het

gunnen van de opdracht aan een bepaald bedrijf, de vraag of een bedrijf kan en wil investeren in werk-

leerplaatsen moet ook een rol spelen. Het idee is absoluut niet nieuw, er zijn gemeenten die op deze wij-

ze, dus met contract-compliance,  te werk gaan. Het doel zal duidelijk zijn. Het gaat erom een extra mo-

gelijkheid te vinden om moeilijk plaatsbare werklozen aan werk te helpen. 

Omdat niet elk werk zich leent voor werk-leerplekken hebben wij aangegeven aan welke voorwaarden

moet worden voldaan. Deze aanpak kan een rol spelen bij grote projecten die veel laaggeschoold of laag-

drempelig werk bieden. Daarnaast moet het bedrijf in staat zijn een goede, professionele ondersteuning en

begeleiding te bieden, zodat de betrokkenen daadwerkelijk een goede opleiding krijgen. Anders heeft het

niet veel zin.

In ons voorstel pleiten wij voor een 5%-regeling, die inhoudt dat minstens 5% van de waarde van de op-

dracht moet worden besteed aan de inzet van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Wij pleiten

ervoor deze regeling per direct te gaan hanteren bij overheidsopdrachten met een waarde van meer dan

€ 1 miljoen en opdrachten die Europees moeten worden aanbesteed, dus opdrachten van € 5 miljoen of

meer. Wij willen vervolgens  na een jaar bekijken of het zinvol is ermee verder te gaan.  Overigens kan ik

mij niet voorstellen dat wij na een jaar zullen concluderen dat dit niet zinvol is, waarschijnlijk zullen wij

dan deze aanpak moeten uitbreiden.

Het college maakt in het preadvies duidelijk dat het het voorstel overneemt. Natuurlijk zijn wij daarmee

heel blij, maar er is een klein probleem in de formulering van het preadvies. Er staat: “De komende tijd

gaan wij na hoe wij precies de 5%-norm gaan uitvoeren, wij gaan daarvoor in overleg met de branches en

de gemeentelijke diensten. Ervaring uit Amerika en Canada leert dat er verschillende manieren zijn waar-

op wij dit vorm kunnen geven.” Ik dring erop aan niet weer eindeloos te gaan onderzoeken, het college is

het kabinet niet. In Rotterdam wordt deze werkwijze al succesvol toegepast en eigenlijk hadden wij in

Groningen allang op deze manier te werk moeten gaan. GroenLinks is al eerder met een dergelijk initia-

tief gekomen, ere wie ere toekomt, en het is eigenlijk bespottelijk dat wij nog niet op deze manier werken.

Durf eens gewoon een werkwijze over te nemen in plaats van met een eigen uitwerking te komen. Met de

toenemende werkloosheid hebben wij geen tijd te verliezen, ook het preadvies heeft veel te lang op zich

laten wachten, terwijl er veel grote projecten op komst zijn die zich heel goed voor een dergelijke aanpak

lenen. 

Zo-even is gesproken over ergernis waarbij is geconstateerd, dat hondenpoep in de stad de grootste erger-

nis is. Mijn grootste ergernis is vaak de traagheid der dingen. Kan de wethouder toezeggen dat deze aan-

pak crescendo zal verlopen?

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. Dit is een sympathiek voorstel, waaraan wij veel woorden

zouden kunnen wijden, maar de hartekreet van mevrouw Schlebusch dit gewoon te gaan doen, is mij uit

het hart gegrepen. Ik kan mij voorstellen dat wij bij de uitvoering op problemen zullen stuiten, maar laten

wij daaraan dan zo nodig stante pede een mouw passen en niet verzanden in allerlei onderzoek vooraf.

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): M. de v. De SP verdient een compliment voor dit

voorstel, het past bij eerdere opmerkingen over aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Die aan-

dacht zit versleuteld in dit voorstel, het krijgt onze volledige steun.

De heer VAN KEULEN (VVD): M. de v. Ook vanuit de achterste bankjes komen complimenten voor

mevrouw Schlebusch, het is een goed voorstel en wij gaan ermee akkoord. Wij willen het volgend jaar de

resultaten wel goed evalueren, want wij zouden niet graag zien dat het regionale MKB hierdoor opdrach-

ten misloopt. Een zorgvuldige invoering achten wij van groot belang.



 

Verslag gemeenteraad 30 september 2009

31

46.13

De heer VAN DER WILT (D66): M. de v. Ook mijn fractie was een beetje huiverig voor wat betreft het

laatste punt dat de heer Van Keulen noemde. Wij willen bereiken dat wij het lokale bedrijfsleven goed

kunnen bedienen zodat het in staat blijft opdrachten van de gemeente uit te voeren. Wij zijn nu gerustge-

steld door het preadvies en kunnen met het voorstel instemmen.

Mevrouw SLORS (PvdA): M. de v. Ook de PvdA heeft complimenten voor het voorstel, het is goed dat

dit onderwerp, dat al enkele keren aan de orde is geweest, opnieuw aandacht krijgt. Ook wij vinden dat

het mooi zou zijn als het college nu voortvarend te werk zou gaan: met verstand, maar wel voortvarend.

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. Dit voorstel betekent een stap naar een socialere

arbeidsmarkt, daarom zullen wij het steunen.

Wethouder VERSCHUREN (SP): M. de v. Ook het college is van oordeel dat dit een goed initiatiefvoor-

stel is, zoals ook in het preadvies is te lezen. Ik ben blij met de steun van de raad, speciaal met de steun

van de VVD, aangezien ik in de laatste commissievergadering van mevrouw De Boer een heel andere in-

druk van de opstelling van de VVD kreeg.

Nu blijft vooral de vraag naar het crescendo en of crescendo voldoende is. Wij zullen in november of ui-

terlijk in begin december met de verdere uitwerking komen die in het preadvies is aangekondigd. De raad

zal moeten beoordelen of dat voldoende crescendo is. Wij vinden dat wij goed moeten bekijken hoe het

moet, maar dat betekent niet dat wij studiereizen naar de VS en Canada gaan organiseren. Ik ben blij dat

wij hiermee aan de slag kunnen gaan.

Mevrouw SCHLEBUSCH (SP): Ik zal niet herhalen wat hier nogal sarcastisch werd gefluisterd, namelijk

‘dit jaar of het volgend jaar?’. Ik ga ervan van dat  begin november van dit jaar wordt bedoeld.

Wethouder VERSCHUREN (SP): Wij hebben het over november van dit jaar!

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Ook wij stemmen van harte in met het initiatiefvoorstel en de voorge-

stelde aanscherping van het inkoopbeleid door het college. Wij verwachten dat dit een goede bijdrage kan

leveren aan het inschakelen van groepen op de arbeidsmarkt die nu tussen wal en schip vallen. 

De raad besluit conform het voorstel.

c. Initiatief voorstel van de PvdA: camperplaatsen in stad + preadvies van het college. 

Inspreker.

Mevrouw SWIETER (camping Stadspark): M. de v. Sinds 1997 ben ik de trotse beheerder van de cam-

ping Stadspark, waarvan de gemeente eigenaresse is. Daarnaast ben ik voorzitter van de recreatieonderne-

mers in Groningen die zijn vertegenwoordigd in de Recron. 

Ik wil graag reageren op het plan minstens 20 tot 25 camperplaatsen aan te leggen in en rond de stad,

waarbij Kardinge wordt genoemd als eerste mogelijkheid voor ongeveer vijftien plaatsen met voorzienin-

gen, zoals water, afvoer, elektriciteit, enz.. Ik vraag mij af of de gemeente zich realiseert dat het niet op-

houdt bij het aanleggen van deze plaatsen. Als de gemeente op deze manier gasten wil ontvangen, is zij

ook verantwoordelijk voor hun veiligheid. Verder zal toezicht moeten worden gehouden op netheid, on-

derhoud en handhaving.

Voor mij is het ook van belang hoe u de toeristenbelasting van deze toeristen gaat heffen, op de camping

Stadspark vraag ik voor de gemeente € 1,50 per persoon per nacht, wat oploopt tot een fors bedrag dat wij

afdragen aan de gemeente. Met dat geld worden goede dingen gedaan voor het toerisme in Groningen.

Als deze belasting op camperplaatsen niet wordt geheven, is dat een zeer discriminerende aanpak, want

waarom zou op campings en in hotels wel belasting moeten worden betaald en op camperplaatsen niet? 

De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Op camping Stadspark zijn twintig

camperplaatsen ingericht waar het goed toeven is. Wij maken geen onderscheid in kampeermiddelen, wie

met een caravan komt betaalt evenveel als de gebruiker van een camper. Het argument dat een camper

een beperkte tijd, maximaal 72 uur, op een camperplaats blijft staan, gaat niet op. Bij ons blijft men ge-

middeld twee nachten. 

Daarnaast wordt aangegeven dat de camping Stadspark op 15 oktober sluit. Dat is juist, maar dat wordt

door de gemeente bepaald. 
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Recron heeft onlangs een convenant gesloten met de Nederlandse Camperclub waarin staat dat moet wor-

den samengewerkt tussen ons, de kampeerbedrijven en de Camperclub. Daarbij zijn gemeenten niet be-

trokken. Ik sta open voor het idee samen met u op camping Stadspark camperplaatsen te realiseren die het

hele jaar open zijn voor toeristen. Dan nemen wij de gemeente de taak bij onderhoud, veiligheid en hef-

fing van de toeristenbelasting uit handen.

De heer OOST (PvdA): M. de v. Het is mooi dat het college ons voorstel  voor uitbreiding en verbetering

van overnachtingsmogelijkheden voor campers onderkent en het belang hiervan voor de stedelijke econo-

mie onderschrijft. Daarom gaat het ons. Het is de bedoeling in te spelen op de groeiende belangstelling

voor Groningen. Het is goed voor de werkgelegenheid en de door het college genoemde locaties zijn pri-

ma. Ik begrijp dat het college ook in dit geval heel snel aan de slag gaat. 

Het is wel jammer dat het college geen mogelijkheid ziet dichter bij het centrum faciliteiten te creëren,

maar wij voelen met de daar achter liggende gedachte mee. Gezocht  wordt naar plaatsen die niet verder

dan noodzakelijk van het centrum liggen. Het is prima dat Kardinge het eerst wordt aangepast, voorstel-

len voor andere locaties zullen in januari 2010 volgen. 

Het zou goed zijn de camperplaatsen gedekt te laten worden door  Marketing Groningen, dit is een be-

langrijke plus voor bezoekers van de stad.

Wij worden met dit voorstel beloond met een aantal initiatieven van de camperclubs. Groningen ver-

schijnt in diverse gidsen en op internetsites, er wordt gekeken naar camperevenementen in onze regio en

naar aansluiting bij camperreizen langs Hanzesteden. 

Het lijkt mij goed ook even te reageren op de inspreker. Camperplaatsen en plaatsen voor campers op de

camping zijn geen concurrenten, maar vullen elkaar aan. Uit onderzoek is gebleken dat een derde deel

van de camperaars per definitie kiest voor camperplaatsen en campings mijdt, een derde deel kiest soms

voor de camping en soms voor camperplaatsen en een derde kiest steeds voor campings. Zowel de cam-

ping Stadspark als de gemeente Groningen heeft belang bij het aantrekken van zo veel mogelijk toeristen.

Dit voorstel discrimineert niet, wij gaan ervan uit dat ook de camperaar op de camperplek gewoon betaalt

voor het verblijf.

Mevrouw DE BOER (VVD): De plaatsen zullen het hele jaar open moeten zijn, dat vereist regelgeving.

Bent u bereid een zodanige voorziening te treffen dat wij twaalf maanden per jaar campers kunnen opvan-

gen?

De heer OOST (PvdA): De exploitant moet zeker bereid zijn naar die mogelijkheid te kijken.

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. De inspreker heeft de veiligheid van de gebruikers

van de campers genoemd, die naar haar oordeel beter is gewaarborgd door het toezicht op de camping

Stadspark dan op andere plaatsen. Is daaraan aandacht besteed?

De heer OOST (PvdA): Het college heeft hierover zelf al het een en ander gezegd. Het college zoekt cam-

perplaatsen op die plekken waar enige veiligheid kan worden gegarandeerd door verlichting en dergelijke.

Wij waarderen het preadvies op dit punt bijzonder. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): Het gaat om meer dan een klein beetje veiligheid.

De heer OOST (PvdA): Camperaars hebben nooit plaatsen waar dag en nacht politieagenten op de hoek

staan. Als wij zorgen voor goede verlichting en geregeld bezoek van iemand die let op de veiligheid, is er

enige garantie. De veiligheid is geringer dan op een camping, maar er is wel enige veiligheid. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): De Stadspartij is onder de indruk van de bezwaren van de

inspreker en gaat niet akkoord met het voorstel.

De raad besluit conform het voorstel, waarbij door de Stadspartij is tegengestemd.

5. Ingekomen stukken. 

a. Lijst van ingekomen collegebrieven d.d.

1. 16 juni, tekort op sociale activiteiten.

2. 18 juni, concept structuurvisie Wonen.
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3. 18 juni, Reitdiepzone Westelijke Ringweg.

4. 18 juni, onderzoek situatie bij de Brandweer Groningen.

5. 18 juni, het Akkoord van Groningen 2.0.

6. 18 juni, Stand van zaken uitwerking Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012.

7. 18 juni, verkeerssituatie Zernikelaan/Blauwborgje.

8. 19 juni, Mee-onderzoek De Wijert.

9. 19 juni, Zorggroep Noord.

10. 19 juni, Suiker Unie.

11. 22 juni, proef afmeren kleine boten.

12. 23 juni, op slot- en terugkeerregeling Noorderhaven.

13. 24 juni, FES-subsidie.

14. 24 juni, afhandeling moties rekening 2008.

15. 24 juni, Collectief Convenant Crisisbeheersing. 

16. 24 juni, prostitutie A-kwartier.

17. 25 juni, Stand van zaken Platform Culturele Diversiteit.

18. 25 juni, nieuwbouw SoZaWe;  planning en sleutelmomenten.

19. 25 juni, vakantieactiviteiten voor kinderen van minder draagkrachtige ouders.

20. 25 juni, adviescommissie inrichting horecaterrassen.

21. 25 juni, herontwikkeling Kombuislocatie.

22. 29 juni, RTL-onderzoek naar declaraties.

23. 1 juli, noodkap beuken Concourslaan. 

24. 2 juli, moties voorjaarsdebat.

25. 2 juli, beleidsuitgangspunten aanpassing WMO-verordening.

26. 2 juli, functieboek stafbureau Stichting Openbaar Onderwijs Groningen.

27. 2 juli, beleid en programmering Roze Zaterdag 2011.

28. 3 juli, ontwerpbestemmingsplan UMCG-Bodenterrein.

29. 6 juli, bestuurlijk voorkeursalternatief Zuidelijke Ringweg.

30. 6 juli, vitale buurten/enquête, leefbaarheid en veiligheid 2008.

31. 7 juli, inzicht besteding werkdeel WWB/participatiebudget.

32. 7 juli, bouwplanning binnenstad.

33. 7 juli, WerkPro.

34. 7 juli, visie op het veiligheidshuis.

34a. 7 juli, preadvies bij initiatiefvoorstel SP: sociale aspecten bij grotere aanbestedingen en inkoopcon-

tracten.

35. 7 juli, aanbiedingsbrief nota Alle Hens aan Dek.

36. 9 juli, stand van zaken 3FM Serious Request 2009.

37. 13  juli,  nadere  informatie  over  de voorgenomen samenvoeging van  het  Röling College en het

Werkman College.

38. 13 juli, zwembad Hoogkerk.

39. 13 juli, jaarverslag inspecties 2008 Wet Kinderopvang.

40. 13 juli, aanleg fietstunnel Marnixkade-Hoornsediep. 

41. 13 juli, kringloop en afvalbrengstation.

42. 13 juli, congres van Hanzesteden.

43. 15 juli, wijziging beleidsregels vervanging duurzame gebruiksgoederen.

44. 15 juli, tracékeuze voor Waterslag II.

45. 15 juli, voortgang locatieonderzoek Stichting Skateboarden Groningen.

46. 16 juli, woningbouw Peizerhoeve.

47. 16 juli, woningbouwvoorstel park Coendersborg.

48. 16 juli, informatie over inzet en voorbereidingen H1N1 (Mexicaanse griep).

49. 20 juli, aanbesteding HH WMO (toelichting bestek).

50. 21 juli, vragen m.b.t. regiotram 17 juni 2009.

51. 28 juli, trendmonitor.

52. 26 juli, ontwikkeling financiële functie.

53. 30 juli, jaarplan brandweer 2009 en jaarverslag brandweer 2008.

54. 30 juli, duurzaamheidsmeter 2009.

55. 3 aug., verlenging contract besturingssysteem Microsoft Windows.

56. 5 aug., kapvergunning Grote Markt oostzijde.

57. 7 aug., bouwvergunning De Faun.
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58. 10 aug., nadere informatie over declaraties.

59. 11 aug., motie controle brandveiligheid drie- en vierpersoons kamerverhuurpanden.

60. 20 aug., voorontwerpbestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009.

61. 20 aug., stand van zaken Groningse Nieuwe.

62. 20 aug., herinrichting voorpark Stadspark.

63. 20 aug., gunning GD-concessie aan Qbuzz.

64. 20 aug., voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Driebond. 

65. 20 aug., voorontwerpbestemmingsplan De Held I.

66. 20 aug., ontwerpnota zelforganisaties 2010 - 2013.

67. 20 aug., vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008.

68. 21 aug., proces concernbezuinigingen 2011 - 2014.

69. 24 aug., voortgang verkoopproces Essent aan RWE/kerncentrale Borssele.

70. 24 aug., camperplaatsen in Groningen.

71. 25 aug., lening NV Euroborg.

72. 26 aug., tussenrapportage woningbouw 2009-1.

73. 26 aug., voorontwerpbestemmingsplan de Hunze/Van Starkenborgh.

74. 27 aug., beleid m.b.t. externe veiligheid.

75. 27 aug., prognoses WWB.

76. 27 aug., toekomst Oude A7.

77. 31 aug., vervolg vandalismebestendige abri’s.

78. 31 aug., intensieve veehouderij.

79. 31 aug., integratie effectrapportage 2009.

80. 1 sept., voorstellen van de Kindergemeenteraad.

81. 4 sept., informatie wet Dwangsom.

82. 4 sept., stand van zaken parkeergarage.

83. 4 sept., arbeidsmarktbeleid.

84. 4 sept., bespreking procedure voor ruimtelijke projecten.

85. 8 sept., herfinanciering ARCG.

86. 8 sept., voortgang Welkom Watertoerisme.

87. 8 sept., Borgmanschool - vervolg nieuwbouwproject Violenstraat.

88. 9 sept., wijkgericht werken.

89. 10 sept., beleidsplan Kunstraad 2009 - 2012.

90. 18 sept., advies Kunstraad Groningen over amateurkunst.

91. 10 sept., kantorenmonitor 2008.

92. 11 sept., parkeerterrein Gomaruscollege.

93. 11 sept., balansventilatie Akkerstraat, rapport RBA.

94. 15 sept., evaluatie ecologiebeleid.

95. 15 sept., concernbezuinigingen 2011 - 2014.

96. 16 sept., overzicht budgetten realisering van G-kracht 2010.

97. 17 sept.,  toezegging aan de raadscie.  F&V over de verkiezing van de leden van het Europees  

Parlement.

98. 18 sept., sportvisie Meer ruimte voor sport en bewegen.

99. 18 sept., samenvoeging Röling-Werkman, reactie aan MR.

100. 18 sept., ontheffing parkeernorm Wielewaalcomplex.

101. 18 sept., beleidsregels Direct dialogue.

102. 18 sept., verslag luchtkwaliteit 2008 gem. Groningen.

103. 18 sept., ALO locatie.

104. 16 sept., Verhoging mismatchlimiet.

105. 18 sept., toezeggingen raadscie R&W van 1 juli, woonvisie en fietspad.

106. 18 sept., toezeggingen raadscie. R&W 14 sept.: bouwwerkzaamheden Poelestraat.

107. 18 sept., werkwijze houtkachels en vervolgaanpak.

108. 18 sept., langdurigheidstoeslag 2010.

109. 18 sept., vrijgeven voor inspraak Visie Diepenring.

110. 18 sept., reactie op motie gespreide betaling OZB.

111. 18 sept., voortgangsrapportage 2009 Parkeerbedrijf.

112. 18 sept., mobiliteitsaanpak thema Weg/DVM.

113. 21 sept., sleutelprojectenrapportage tweede periode 2009.

114. 22 sept., informatiebijeenkomst Zuidelijke Ringweg.
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115. 23 sept., (vertrouwelijk) tussentijdse staat P.

116. 23 sept., geheimhouding.

117. 23 sept. Voortgang programma’s B+O en S&S.

118. 24 sept., impuls Nationaal actieplan Sport en Bewegen.

119. 24 sept., motie buurtveiligheid en tevredenheid.

120. 24 sept., wijzigingen dienstregeling bus 2010.

121. 24 sept., fase 1 aanpak Gelkingestraat.

122. 24 sept., rapportage cliënttvredenheidsonderzoek WMO 2008.

123. 24 sept., speelruimteplan Corpus den Hoorn.

124. 24 sept.,  Cruyff Court Corpus den Hoorn.

125. 24 sept., resultaat samenwerking gemeenten Ten Boer en Groningen.

126. 25 sept., toezeggingen raadscie  R&W 16 sept.: WRO.

127. 25 sept., Risicomanagement.

128. 25 sept., nulmeting financiële functie.

129. 25 sept., halfjaarrapportage WMO, individuele voorzieningen 2009.

130. 25 sept., zomerbrief 2009.

131. 29 sept., uitvoering Akkoord, projecten 2009.

132. 29 sept., informatie Stationsgebied.

Besloten wordt de stukken onder nrs. 1, 4, 5, 15, 22, 34, 42, 52, 53, 55, 58, 68, 69, 71, 74, 81, 97,  101,

104, 110, 117, 119, 125,  127, 128, 130 en 131  af te doen via de commissie F&V, de stukken onder nrs.

2, 3, 10, 12, 21, 28, 32, 46, 47, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 72, 73, 84, 93, 103, 105, 106, 115,  121,  126  en

132 via de commissie R&W,  de stukken onder nrs. 6, 9, 25, 26, 30, 36 t/m 39, 45, 48, 49, 61, 80, 87, 89,

90, 99, 118, 122 t/m 124  en 129 via de commissie O&W, de stukken onder nrs. 7, 8, 11, 16, 23, 29, 40,

41, 44, 50, 54, 56, 63, 76, 77, 78, 82, 86,  85, 92, 94, 100, 102, 107, 109, 111, 112 en  120   via de com-

missie B&V, de stukken onder nrs. 13, 17, 18 t/m 20, 27, 31, 35, 43, 66, 75, 79, 83, 86, 88, 91 en 108 via

de commissie  W&I, het stuk onder nr. 34a te betrekken bij agendapunt 4B, het stuk onder nr. 67 te be-

trekken bij agendapunt 6B, het stuk onder nr. 70 te betrekken bij agendapunt 4c, het stu onder nr. 51 af te

doen via de commissies W&I en R&W, het stuk onder nr. 113 via de commissies R&W en B&V en de

stukken onder nrs. 114 en 116 voor kennisgeving aan te nemen. 

b. Lijst van overige ingekomen stukken. 

1. 12 juni, van mevrouw Brouwer inzake uriliften.

2. 16 juni, van bewonersvereniging Piccardthofplas inzake geluidsoverlast A7.

3. 22 juni, van gemeente Haren inzake motie zuidtunnel.

4. 3 juli, van belangenvereniging MEER-dorpen inzake behoud school Engelbert.

5. 29 juni, afschrift brief van Wijkopbouw Hoogkerk aan het college met een verzoek om geluids

werende maatregelen bij De Buitenhof.

6. 30 juni, van de gemeente Nuth een motie inzake compensatie hypotheekrenteaftrek voor grenswer-

kers in Duitsland.

7. 30 juni, van VNG inzake pilot bestuurlijke informatievoorziening over ex-gedetineerden.

8. 2 juli, van ombudsman een eindrapport klachtenonderzoek DIA.

9. 6 juli, van de heer J. Fichtmüller inzake bouwaanvragen in Lewenborg.

10. 8 juli, van gemeente Scheemda een motie inzake opheffing contingenteringsregeling.

11. 10 juli, van OAO adviesgroep: info v.o.f.

12. 13 juli, van gemeente Meerssen een motie Gemeentefonds.

13. 14 juli, van gemeentelijke Ombudsman een klachtonderzoek bij de DIA en RO/EZ.

14. 15 juli, van Oikocredit inzake dividend en verrekening beheersvergoeding. 

15. 29 juli, van gemeente Spijkenisse een motie inzake bezuinigingen politie.

16. 29 juli, van gemeentelijke Ombudsman inzake klachtonderzoek bij de DIA.

17. 10 augustus, van gemeentelijke Ombudsman de rapportage eerste helft 2009.

18. 14 aug., van de heer C.I. Pape, een brief aan korpschef politie Gelderland.

19. 14 aug., van Oikocredit inzake interimdividend. 

19a. 14 aug., van Oikocredit een mutatieoverzicht.

20. 14 aug, van VNG inzake ledenraadpleging functiewaardering

21. 15 aug., van de heer J. Heslinga inzake beleid en uitvoering gezondheidszorg.

22. 24 aug., van de heer H. Bult inzake onderhoud en gevolg.
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23. 25 aug., van mevr. R. Wildeboer een uitnodiging Aedes Kennisnetwerk 24 september. 

24. 3 sept., van provincie Groningen, inzake financieel toezicht gemeenterekening 2008.

25. 3 sept., van mevrouw Kiki een gedicht.

26. 3 sept., van de heer H. Lahuis inzake herindeling Noord Nederland 2010 - 2050.

27. 4 sept., van de heer H. Nooitgedagt inzake bouwverkeer Forum door St. Jansstraat.

28. 14 sept., van de heer J. v.d. Meulen een verzoek aanleg kunstgrasveld.

29. 17 sept., van gemeentelijke Ombudsman een rapportage klachtonderzoek bij het college van B&W.

30. 21 sept.. van gemeente Appingedam een motie arbeidsmarktontwikkelingen van medisch specialis-

ten. 

31. Stichting Stedeband Groningen Moermansk, begroting 2010 en activiteitenplan.

Besloten wordt de stukken onder nrs. 1 t/m 27, 29,  30 en 31 voor kennisgeving aan te nemen en het stuk

onder nr. 28 te betrekken bij agendapunt 8. 

6. Conformstukken.

a. Vaststelling bestemmingsplan Peizerweg 2009 (nr. 445).

c. Wijziging Referendumverordening (nr. 474).

d. Wijziging op:

Verordening op de fractievergoeding 2006;

Reglement van orde van de gemeenteraad;

Verordening op de raadscommissies 2002;

Rechtspositie raadsleden en plaatsvervangers 2007 (nr. 475).

De raad besluit conform deze voorstellen.

e. Herinrichting voormalig P-terrein FC Groningen (nr. 477).

De heer VAN DER WILT  (D66): M. de v. Dit voorstel is onlangs tijdens een hoorzitting aan de orde ge-

weest als mooi voorbeeld van  goede burgerparticipatie. Mijn fractie onderschrijft deze constatering, zij

zou graag zien dat dit vaker het geval zou zijn.

De raad besluit conform het voorstel.

f. Afsluiting jaarschijven sanering riolering 2001 t/m 2006 (nr. 481).

g. Verordening bodemsanering gemeente Groningen (nr. 482).

h. Vaststelling bebouwde-komgrens t.b.v. de Boswet (nr. 483).

i. Projectplan Studentenbuurt Herinrichting (nr. 484).

j. ARCG  jaarrekening 2008 en ontwerpbegroting 2010 (nr. 485).

De raad besluit conform deze voorstellen.

k. Reconstructie kruispunt Regattaweg/Damsterdiep (nr. 486).

De heer HUKEMA (PvdA): M. de v. Als er iets fout gaat in het overleg met bewoners horen wij het di-

rect. Dit is een voorbeeld van een onderwerp waarbij de participatie goed heeft gewerkt. Dat is een com-

pliment waard.

De heer MIEDEMA (GroenLinks): M. de v. Mijn fractie sluit zich aan bij de complimenten van de heer

Hukema voor dit voorstel.  Door dit voorstel gaan alle verkeersdeelnemers erop vooruit, omdat zij minder

lang voor de verkeerslichten behoeven te wachten. Wij zouden graag meer van dergelijke voorstellen wil-

len zien. 

De raad besluit conform het voorstel.

l. Krediet niet-routinematige investering in productiehallen DSW Stadspark (nr. 487).

m. Verordening winkeltijden Groningen 2009 (nr. 488).

n. Revitalisering Duinkerkenstraat (nr. 489).
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De raad besluit conform deze voorstellen.

o. Werkgelegenheidsonderzoek binnenstad (nr. 490).

De heer OOST (PvdA): M. de v. Wij hebben hierover gesproken ter gelegenheid van de verhuizing van

SoZaWe van de Eendrachtskade naar het Europapark. Toen heeft het college een onderzoek aangekon-

digd en nu ligt een concreet voorstel voor. Wij zijn er heel blij mee en dringen erop aan hiermee vaart te

maken.

De raad besluit conform het voorstel..

q. Verordening tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren (WIJ) gemeente Groningen (nr. 492).

r. Verruiming starterslening naar bestaande woningvoorraad (nr. 472).

De raad besluit conform deze voorstellen.

s. Projectplan Jongerenhuisvesting (nr. 494).

De heer VAN DER WILT (D66): M. de v. Wij stemmen in met dit projectplan, mijn fractie heeft al in de

commissie aangegeven dat wij er met de studentenhuisvesting nog lang niet zijn. Wij blijven dan ook

pleiten voor nog meer initiatieven

De raad besluit conform dit voorstel.

t. Projectplan Leven in de Stad (nr. 495).

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): M. d.v. Wij hebben al eerder aangegeven dat wij maar voor een

deel tevreden zijn met dit voorstel, maar toch is het een verbetering in vergelijking met eerdere plannen.

Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten en zien graag dat over afzienbare tijd een evaluatie zal plaats-

vinden.

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. Mijn fractie is heel blij dat de titel in Leven in Stad is ver-

anderd, omdat deze titel veel neutraler is. Verder sluit ik mij aan bij mevrouw Van Mameren, het gaat niet

alleen om een naam, maar vooral ook om de uitvoering. Wij zullen de vinger daarbij stevig aan de pols

houden.

De heer VOGEL (CDA): M. de v. Het is uniek dat wij een projectplan goedkeuren dat al is uitgevoerd.

Toch gaan wij ermee akkoord met de aantekening dat ook wij snel willen evalueren. Daarbij willen wij

graag de studentenverenigingen betrekken omdat zij zich hebben ingespannen om Leven in Stad tot een

goed project te maken.

De raad besluit conform het voorstel. 

u. Wijziging Hendrik de Vriesprijs en -stipendia (nr. 496).

v. Leges voor verstrekking van informatie over publiekrechtelijke betrekkingen (nr. 497).

w. Investeringskrediet grootverbruik energiemeters (nr. 498).

De raad besluit conform het voorstel.

x. Visie publieke dienstverlening (nr. 499).

De heer KOOPS (CDA): M. de v. Hoewel de wethouder in de commissie heeft aangegeven dat hij nog

geen uitgewerkte visie heeft op de rol van het nieuwe loket van So ZaWe op het Europapark, vrezen wij

dat de uitspraak dat daar mogelijk meer diensten zullen worden aangeboden niet op zichzelf staat.  Het

CDA vindt meer service mooi, maar niet ten koste van balies in de binnenstad.

De raad besluit conform het voorstel.



 

Verslag gemeenteraad 30 september 2009

38

46.20

y. Ombudsman voor gemeente De Marne (nr. 501).

De raad besluit conform het voorstel.

z. Voorbereidingskrediet kermisexploitantenterrein (nr. 479).

De heer HUKEMA (PvdA): M. de v. Wij gaan ervan uit dat in de komende tijd goed overleg met de be-

woners zal plaatsvinden en afspraken zullen worden nagekomen, zodat een oplossing zal worden bereikt

waarin beide partijen zich kunnen vinden. Wij zien het plan met vertrouwen tegemoet.

De raad besluit conform het voorstel.

aa.(7b). Vaststelling bestemmingsplan Hoendiep 2008 (nr. 473).

De heer KOOPS (CDA): M. de v. Hoewel in dit bestemmingsplan de ontwikkeling van een congrescen-

trum nog niet is geregeld, is het CDA toch blij dat het college de aanvrager heeft aangeboden mee te wer-

ken en onder voorwaarden later een wijziging van het bestemmingsplan voor te stellen. 

De raad besluit conform het voorstel.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing. (18.37 - 19.47 uur). 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

7a. Doelsoorten stedelijk gebied (nr. 453).

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. Een aantal huizen in De Wijert Zuid is de afgelo-

pen jaren getroffen door inwoning van steenmarters, wat leidt tot grote beschadigingen aan de huizen,

stankoverlast en heel veel slapeloze nachten omdat deze nachtdieren heel veel tijd doorbrengen met krij-

sen, elkaar achterna zitten door de holten in huizen en jagen. Het is niet aan te bevelen deze dieren, van

wie de leefwijzen niet zijn te combineren met de leefgewoonten van mensen, als doelsoort voor de bin-

nenstad van Groningen aan te wijzen. Ik zal hierover een amendement indienen met de bedoeling dit dier

van de lijst te schrappen. Dat betekent niet dat de steenmarter daardoor de bescherming verliest, het dier

staat op de rode lijst en komt in Nederland weinig voor, hoewel het aantal toeneemt. Het is aan te bevelen

dit dier in de buitenwijken van de stad zijn plek te laten, wij zullen het in de binnenstad niet kunnen be-

strijden, maar het is absurd te besluiten dat wij dit dier ook in de binnenstad willen hebben.

De VOORZITTER: De heer Prummel heef het volgende amendement ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend het

voorstel inzake doelsoorten in het stedelijk gebied;

besluit de steenmarter van de lijst van doelsoorten in het centrumgebied te schrappen.”

(amendement nr. 2).

Als het amendement is verspreid, zal het college reageren.

De verdere behandeling van het voorstel wordt verschoven naar een later tijdstip in de vergadering.

7b. is afgedaan als agendapunt 6aa.

8. Sportvisie ‘Meer ruimte voor sport en bewegen” (nr. 480).

Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): M. de v. De PvdA vindt het belangrijk dat stadjers in hun vrije tijd

sporten, sportief bezig zijn. Sport zorgt voor plezier en ontspanning en bewegen is goed voor de gezond-

heid. Sporters ontmoeten elkaar in parken, op fietspaden en bij sportclubs op of om het veld: sport ver-

broedert en leidt tot nieuwe contacten. Goede ruimte voor sport en spel zorgt voor een goede buurt.
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De afgelopen jaren zijn wij in de stad heel hard bezig geweest met het inhalen van achterstanden op het

gebied van sport, wij zouden niet in achterstandssituaties moeten belanden. Als wij de voorspellingen

zien over deelname aan sport en de veranderingen in de aard van sportbeoefening voor een groeiende stad

als Groningen, is het helder dat er een duidelijke opgave voor ons ligt. In de nieuwe Sportvisie wordt

hiermee verstandig omgegaan, zeker als wij de totstandkoming van deze visie in ogenschouw nemen. Wij

hebben het nu niet voor het eerst over de Sportvisie, maar dit is wel het moment om haar vast te stellen. 

In de eerste plaats wordt de visie verbreed tot sport en bewegen. Hoewel het behoorlijk abstract is, wordt

nagedacht over ruimte voor sport en spel dicht bij huis voor jong en oud en over recreatief gebruik van de

openbare ruimte. Er zijn grenzen aan de afstanden tussen huis en sportvelden en -hallen, dat hebben wij

wel eens anders gezien. Wij vinden het belangrijk dat straks bij de uitwerking met de bewoners van de

wijken zal worden bekeken welke afspraken wij precies moeten maken over speelterreinen in de buurt en

sportief gebruik van parken, buurtcentra, veldjes en  paden. 

De verenigingen zijn belangrijke steunpilaren bij het sportbeleid. Dat staat in de visie en wij onderschrij-

ven dat, maar verenigingen hebben het vaak niet gemakkelijk. Zij hebben te kampen met een tekort aan

vrijwilligers en er wordt van hen nogal wat professionaliteit gevraagd bij de sportbegeleiding. Wij hebben

al vaker gewezen op wederkerigheid in de afspraken met sportverenigingen, wij doen dat ook vandaag. Er

komt een plan waarin wordt aangegeven wat de gemeente verstaat onder een moderne sportvereniging,

wij willen ook heel duidelijk zien wat verenigingen van de gemeente mogen verwachten bij vrijwilligers-

ondersteuning en bij beheer en onderhoud van zalen en velden. Wij hebben de indruk dat daarbij het pri-

maat meer kan liggen bij samenwerkende verenigingen. Hoe staat het overigens met het sportplan Cor-

pus? Wij willen ook duidelijk zien wat verenigingen mogen verwachten op het gebied van subsidies. Wij

maken ons er zorgen over nu wij horen dat verenigingen zelf werken aan een voorstel voor het vereen-

voudigen van de subsidiëring. Dat lijkt ons niet echt de manier. 

In de visie is veel aandacht besteed aan het stimuleren van bewegen door de jeugd en aan de kwaliteit en

het aanbod van sport en bewegen op en na school. De gymzaleninventarisatie was oorspronkelijk gepland

als onderdeel van Sport op Orde, maar is nu toegevoegd aan de Sportvisie. Gelukkig komt de oplossing

sneller dan de andere onderdelen, zoals de raad is beloofd.  Het aantal knelpunten lijkt mee te vallen,

maar bij de wijzigingen van mei wordt ook gezegd dat het college gaat voor ruimere gymzalen. Dat is een

duidelijke ambitie, bij de behandeling van het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs zullen wij

hierop terugkomen, omdat over de ambities bij onderwijshuisvesting de raad eerder een motie heeft aan-

genomen. 

De stimulans voor de stimulering van bewegen komt vooral terecht bij de basisschooljeugd, terwijl in de

visie is te lezen dat veel jongeren van rond de veertien jaar helemaal stoppen met sporten. Het sportplat-

form wijst hier ook op, de reactie van het college is op zich bemoedigend, maar het verhaal ligt er nog

niet. Er zijn enkele suggesties gedaan om met verenigingen in gesprek te gaan over vorming van school-

teams, wij denken dat nieuwe combinatiefuncties bij dat probleem uitkomst kunnen bieden. Daarover zul-

len wij een motie indienen. Het is goed dat met combinatiefuncties projecten overgaan in vaste banen, wij

hebben veel plannen voor dit twintigtal mensen. Zij moeten er in de eerste plaats echt allemaal komen en

dan is het nog de vraag of wij niet te veel vraagstukken bij hen neerleggen. In elk geval horen sportende

tieners erbij, zij zijn echt een opgave voor sportvakmensen.

Mevrouw VAN MAMEREN (VDD): Er wordt nu een aantal fte’s vrijgemaakt. Ziet u niet liever  dat dit

geld wordt geïnvesteerd in accommodaties? 

Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): Met lege accommodaties kunnen wij niet veel beginnen, het lijkt mij

goed dat sport wordt gestimuleerd en begeleid.

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Vooralsnog moeten sommige verenigingen een ledenstop aankondi-

gen, volgens mij is er vraag genoeg.

Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): U weet evengoed als ik dat sommige verenigingen kampen met pro-

blemen waarvoor deze functies een oplossing kunnen bieden. Het is geen kwestie van of/of, maar van en/

en. 

De VOORZITTER: Mevrouw Hazewinkel heeft de volgende motie ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend de

Sportvisie;
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overwegende dat:

- combinatiefuncties kans bieden om op een unieke manier de verschillende doelen op het brede ter-

rein van jeugd en participatie, onderwijs, sport, gezondheid, cultuur, achterstanden en naschoolse

opvang te combineren;

- het college wil komen tot 20,6 combinatiefuncties in 2012;

- de aandacht bij deze functies in de eerste plaats uitgaat naar basisschooljeugd en vensterscholen;

- veel jongeren rond de veertien jaar stoppen met sporten;

- de sportvisie vooralsnog geen oplossingen biedt voor dit probleem;

verzoekt het college om meerdere combinatiefuncties specifiek te richten op sportstimulering voor

jongeren boven twaalf jaar en hierbij een verbinding te maken tussen onderwijs en sportverenigingen

en een voorstel hierover aan de raad te doen toekomen;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 3).

De heer VAN DER WILT (D66): M. de v. Groningen beweegt, steeds meer, steeds jonger en gelukkig

ook steeds ouder. Dat is goed, want een goede gezondheid draagt bij aan een open samenleving met  pro-

ductieve mensen. Dat willen wij eigenlijk allemaal. Daarom moeten wij zuinig zijn op onze sportvereni-

gingen, onze vrijwilligers, onze topsporters en de vele duizenden andere sporters. 

De afgelopen jaren was het roerig in sportland, er heeft een verschrikkelijk lastig herschikkingsproces

plaatsgevonden en het openen van nieuwe en het sluiten van oude accommodaties is niet zonder slag of

stoot gegaan. D66 heeft deze operatie gesteund, maar is kritisch geweest bij onheldere tariefverhogingen,

de slechte staat van de gymzalen -- nog deze week kregen wij een brandbrief over de zaal aan de Besse-

moerstrook -- en de moeizame relatie tussen de verenigingen en de gemeente. Nu is het tijd voor een

nieuwe visie. De basis is redelijk op orde en wij moeten verder om alle extra sporters de ruimte te kunnen

bieden en ook om de sport een nog grotere bijdrage te kunnen laten leveren aan de maatschappij. Geluk-

kig wil de sport zelf die bijdrage heel graag leveren. Daarom willen wij per se dat dit  proces, dat wij ge-

zamenlijk aanpakken, in goede harmonie plaatsvindt. Daarbij hoort strijd, daarbij horen soms tegenstrijdi-

ge belangen. Dat is prima, als een en ander uiteindelijk maar een sportbeleid oplevert waarbinnen de vere-

nigingen gedijen, de sporters werken aan hun gezondheid en de gemeente een veelzijdig aanbod kan ga-

randeren.

Wij waren voor de zomer dan ook kritisch over de houding van de wethouder in de commissie. Het leek

of de discussie over de capaciteit en de cijfers alweer was begonnen. Dat zou te veel een herhaling van

zetten uit de discussie Sport op Orde zijn. Luister eens naar de problematiek en kom niet met gemiddel-

den om de capaciteitsproblemen te bagatelliseren. D66 verwacht van de gemeente een coöperatieve hou-

ding, samen eruit komen, en wij verwachten van de wethouder op dit punt beterschap.

Wij kunnen ons vinden in de richting van deze Sportvisie. Wij willen open en toegankelijke accommoda-

ties en pleiten daarbij voor een gedeeltelijk openbare toegankelijkheid voor accommodaties in bijvoor-

beeld de daluren. Daarnaast moeten wij bekijken hoe wij de sport weer kunnen terugkrijgen in de wijken.

Dat behoeft niet door het openen van nieuwe accommodaties, maar bijvoorbeeld door een actief sporteve-

nementenbeleid op de Cruijff-courts en de Krajicek-playgrounds. Wij willen graag een structurele finan-

ciering voor deze voorzieningen.

Daarnaast willen wij een goede samenwerking van sportverenigingen met  projecten als BeSlim om er-

voor te zorgen dat jongeren, die meedoen aan sportevenementen, straks ook in de verenigingen terecht

komen. De vensterscholen kunnen daarin een belangrijke centrale rol spelen bij het doorvoeren van kin-

deren naar sportverenigingen en andersom bij de samenwerkingsprojecten tussen scholen en sportvereni-

gingen bij de opzet van projecten van kinderopvang. Wij bepleiten dan ook ruim baan voor de verenigin-

gen die initiatieven nemen, wij willen ze graag met subsidies ondersteunen. 

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): U denkt kennelijk aan BeSlim, maar u denkt u ook

aan combinatiefuncties?

De heer VAN DER WILT (D66): Daaraan denk ik ook, beide benaderingen kunnen goed bijdragen aan

het leggen van verbindingen tussen sportverenigingen, wijken en scholen, die daarin een heel centrale rol

spelen.

Wij signaleren evenals anderen een tekort bij de gymzalen, vooral in het centrum en Noordoost, daarin

moet kunnen worden geïnvesteerd. Daarom verzoeken wij het college bijvoorbeeld samen met de corpo-

raties  naar oplossingen te zoeken. 

Tenslotte wijs ik erop dat wij het niet alleen hebben over sporten in verenigingsverband, maar ook de in-

dividuele  sporters  niet  moeten  vergeten.  Fitness,  hardlopen,  skeeleren,  klimmen,  skaten:  steeds meer



 

Verslag gemeenteraad 30 september 2009

41

46.23

sporters kiezen ervoor buiten verenigingsverband te sporten. Wij moeten ook voor hen zorgen voor goede

voorzieningen. Ik denk bijvoorbeeld aan een trimbaan in het stadspark, maar ook aan veilige verbindin-

gen naar Kardinge en wegen met goede verlichting waar mensen kunnen rennen en fietsen of  nordic wal-

king kunnen beoefenen. 

Wij stemmen in met deze Sportvisie.

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): M. de v. Ook de VVD-fractie heeft al eerder aangegeven dat zij blij

is met de visie die in deze nota  wordt uitsproken. Ook wij zien de toename in de deelname aan sport en

wij zijn er zeer enthousiast over, vooral ook omdat er  meer ruimte is voor sport in de wijken. Wij zijn blij

met de Cruijff-courts en zien daarnaast in de wijken ook andere mogelijkheden ontstaan waarover wij

zeer enthousiast zijn. 

Helaas zijn er punten waarover wij minder enthousiast zijn. Wij merken dat heel veel verenigingen nog

steeds ontevreden zijn en de doelstellingen in de nota weinig smart zijn geformuleerd. De ambities wor-

den weinig gekwantificeerd. Wij zijn blij met de brief waarin is aangegeven dat er een sportpeiling komt,

maar wij zouden graag hebben gezien dat er nu al een beter beeld zou zijn geweest van de situatie in de

stad. 

Op het ogenblik maken 80.000 deelnemers gebruik van de gemeentelijke accommodaties en wij kunnen

verwachten dat dit aantal in de komende jaren zal  toenemen.  Als de groei doorgaat,  zullen er straks

100.000 sporters zijn die gebruik maken van de accommodaties. Dat vergt vooruitzien, er moet dan ook

nog veel gebeuren.

In de commissie hebben wij aandacht gevraagd voor roeien en zwemmen, sporten waarin mensen in onze

stad excelleren. Eigenlijk is er in deze visie weinig ruimte voor de andere sporten. Wij zijn dan ook blij

dat Student en Stad samen met de VVD een motie zal indienen, wij bedanken Student en Stad voor deze

voorzet. 

Wij zijn blij dat BeSlim wordt gecontinueerd, wij zien dat deze aanpak veel bijdraagt aan de sport in deze

stad, maar met de combinatiefuncties zijn wij minder gelukkig. Uit de stad komen mooie initiatieven, zo-

als van GHBS voor sportpark Corpus den Hoorn. Wij zouden graag hebben gezien dat het college dat

voorstel duidelijker zou hebben omarmd, want wat is mooier dan dat de ambities van het college worden

waargemaakt door initiatieven uit de stad? Wij hopen nog steeds dat er mogelijkheden zijn en ook dat de

ambities van het rijk hierop naadloos zullen aansluiten. 

Het onderzoek naar de problematiek rond de gymzalen had beter en vollediger gekund, wij zijn heel be-

nieuwd naar de voorstellen voor het integraal huisvestingsplan en zijn blij dat de raad hiervoor alvast ex-

tra budget heeft uitgetrokken.

Gelet op het verkiezingsprogramma van de VVD zouden de ambities heel wat hoger moeten zijn. Wij

zien veel mogelijkheden bij samenwerking tussen de studentensportverenigingen en de overige verenigin-

gen en constateren, dat in het veld gelukkig iets tot stand komt. De roeiverenigingen werken samen, een

vereniging als Aegir traint op dit moment jeugdroeiers, er is niets mooiers. Ook het schoolroeien wordt

opgepakt. Dit is ook een mogelijkheid om te kijken naar vrijwilligerswerk, studenten kunnen daarbij veel

betekenen.

In de commissie leek het erop dat de wethouder op een bepaald moment de hakken in het zand wilde zet-

ten waar het gaat om voetbalverenigingen die vragen om meer mogelijkheden. Dat is echt onacceptabel,

wij moeten in contact blijven met het veld. Er zijn verenigingen die niet snel tevreden zijn en wij begrij-

pen dat wij niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar wij zullen steeds de dialoog moeten aangaan. Wij

moeten met de verenigingen blijven communiceren. 

Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): Wij hebben een advies van deskundigen over noodzakelijke uitbrei-

dingen. Natuurlijk moeten wij met het veld in gesprek blijven, maar op zeker moment moeten wij ook

keuzen maken. Daarbij is zo’n advies nuttig. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): In de vorige commissievergadering hebben wij al duidelijk gecon-

stateerd dat er verschillen zijn tussen het standpunt van de KNVB en het advies.  Ik begrijp dat wij niet

iedereen tevreden kunnen stellen en wij keuzen moeten maken, maar gezien onze ambities verwacht ik

dat een en ander niet budgettair neutraal kan. De ambities zijn skyhigh, maar het budget blijft achter. Wij

hopen dat er in de volgende collegeperiode  flink geld bij kan. Het is heel bijzonder dat wij wel geld heb-

ben om fte’s vrij te maken om voor de zoveelste keer beleid te schrijven, terwijl wij onze verenigingen

niet aan accommodaties kunnen helpen. 



 

Verslag gemeenteraad 30 september 2009

42

46.24

Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): Wat bedoelt u met de fte’s? Bij combinatiefuncties gaat het toch om

sportmensen? Wilt u hen achter een tafel zetten om stukken te schrijven?

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Ik lees hieruit dat wij weer nieuw beleid gaan ontwikkelen. Ik vind

beleid heel mooi, maar ik zie liever dat de accommodaties op orde zijn, omdat er voldoende initiatieven

uit het veld zijn die wij niet kunnen honoreren. 

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): De combinatiefuncties zijn niet bedoeld om beleid te ontwikkelen,

maar om verbindingen te leggen tussen onderwijs en sportverenigingen en wijken. 

De VVD belooft al vier jaar de raad een verlanglijst van zaken die op sportgebied nog moeten gebeuren.

U hebt hoge ambities, maar geen budget. Ik ben benieuwd of wij vanavond de verlanglijst voor de sport

van de VVD krijgen.

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Volgens mij  hebt u die lijst allang gekregen, anders zal de heer

Evenhuis hem u de volgende week met veel plezier aanreiken. Het verbaast mij dat er in het veld vol-

doende initiatieven zijn voor samenwerking met wijken, verenigingen en kinderopvang, ik zou graag zien

dat het veld daarin meer zou worden gekend. 

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik stel vast dat de VVD alle woorden van de afgelopen jaren niet

heeft waargemaakt. Bij eerdere debatten heb ik de heer Evenhuis naar de lijst gevraagd, maar de lijst is er

nooit gekomen. 

De heer KOOPS (CDA): M. de v. Groningen moet een aantrekkelijke stad zijn voor sport, dat is goed

voor haar imago en haar economie en ook voor onderwijs en gezondheid. Sport en bewegen zijn voor het

CDA een topprioriteit en als wij dat naast de Sportvisie leggen, is de conclusie snel getrokken: het CDA

steunt de richting die in deze nota is aangegeven. 

Voor ik het vergeet wil ik mij aansluiten bij mevrouw Hazewinkel, wat zij heeft gezegd over de afvloei-

ing van sportende veertienjarigen onderschrijf ik van harte. 

Ik wil graag aandacht schenken aan de combinatiefuncties en de financiering ervan en daarnaast aan het

centrum voor topsport en onderwijs in Heerenveen. 

De stad heeft de vestiging van het centrum in Heerenveen niet kunnen tegenhouden, uiteindelijk is voor

Heerenveen gekozen voor vestiging van CTO-Noord. Dat is een gepasseerd station, nu moet aandacht

worden gevraagd voor Groningen als onderwijs- en kennisstad, ook voor talentvolle topsporters. Natuur-

lijk hebben wij in de Sportvisie gelezen dat men samenwerking met het CTO voor ogen heeft, maar de

vraag is wat de inzet van het college daarbij is. Volgens ons zijn er voldoende kansen om een stevige rela-

tie met Heerenveen op te bouwen, wij moeten er niet aan denken dat CTO-Noord een exclusief Friese

aangelegenheid wordt. 

Ook het CDA ziet de ontwikkeling van de combinatiefuncties helemaal zitten en dat niet alleen op ven-

sterscholen, maar het is niet helemaal duidelijk wat de collegebrief van 18 september op dit punt oplevert.

De dekking is uitsluitend geregeld tot 2011 en voor 2012 een beetje, maar de invulling van de vier fte’s in

2012 is niet zeker. Voor na 2012 is de structurele financiering niet geregeld als gevolg van  de onzeker-

heid over de cofinanciering door het rijk. Als het rijk besluit de financiering te beëindigen, is het stand-

punt van het college dat wij dan moeten stoppen met de visie op de combinatiefuncties, die voor het Vi-

sieplan heel belangrijk zijn. Klopt deze conclusie? 

Ik kom tot de topsportontwikkeling in de stad in relatie tot het olympisch plan 2028. Er is landelijk inmid-

dels brede steun voor het nationale plan. Bent u het met ons eens dat wij, als wij onze vinger opsteken om

mee te doen, in een vroeg stadium heel actief zullen moeten aansluiten bij de ontwikkeling van dit plan en

daarmee binnen de looptijd van deze Visienota zullen moeten beginnen. 

Ook ik heb nog enkele opmerkingen over de reacties van de wethouder in de commissievergadering. Haar

plotseling opkomende boosheid over opmerkingen over capaciteit was opmerkelijk. Ik wil vanavond niet

aan uitlokking doen, maar ik blijf constateren dat er verschillen van inzicht zijn over nood en noodzaak

van de actuele problematiek op Kardinge. De brief die wij verleden week kregen van de bespelers van de

sportterreinen is iedereen, ook de wethouder, bekend. Een ledenstop en de afbouw van sociale projecten

van GVAV zouden ons zeer verdrieten. De meerderheid van de raad heeft zich ooit uitgesproken voor een

gelimiteerd investeringsprogramma tot 2010. In de Visienota wordt gesproken over investeren in de peri-

ode 2011-2016, ik zal het nog eens proberen door moties in te dienen voor de oplossing van deze proble-

matiek in 2010. Ik stel voor, als er dan echt niets in het vat zit, in 2011 te beginnen met Kardinge. 
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Wij zullen in de komende jaren de ontwikkelingen nauwgezet volgen. U wilt participeren in allerlei ver-

anderingen, dat vinden wij vanzelfsprekend. Als het aan ons ligt, kunnen ook in 2010 stappen worden ge-

zet om daarna meer ruimte aan sport te geven en knelpunten op te lossen.

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik begrijp u niet goed. U steunt de Sportvisie, waarin een pleidooi is

opgenomen voor de wijze waarop wij met capaciteitsproblemen moeten omgaan en vervolgens stelt u

voor voor Kardinge iets extra te doen. Hoe wilt u dat afwegen tegen capaciteitsproblemen bij andere

sportparken of accommodaties?

De heer KOOPS (CDA): Wij praten al jaren over de capaciteitsproblematiek op Kardinge, er is wel iets

aan gedaan, maar er is nog steeds een knelpunt dat nu eindelijk eens moet worden weggenomen.

Mevrouw VAN MAMEREN (CDA): Bent u het met mij eens dat ook PKC en GHBC zitten te springen

om  kunstgrasvelden en dat GHBC dringend nieuwe kleedkamers nodig heeft?

De heer KOOPS (CDA): Wij kunnen de argumenten herhalen die in de commissievergadering naar voren

zijn gebracht, maar dat ben ik niet van plan. PKC is een apart punt, ik ben het niet eens met het antwoord

van het college daarover. Daarover hebben wij nog wel enkele discussies te voeren.

De VOORZITTER: De heer Koops heeft een drietal moties ingediend. Zij luiden achtereenvolgens:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, besprekende de

gemeentelijke Sportvisie 2010 - 2020;

overwegende dat:

- de voetbalclubs op het sportpark Kardinge een structureel tekort hebben aan trainingscapaciteit en

wedstrijdvelden;

- hierdoor een aantal jongeren uit de omliggende wijken binnenkort niet meer in verenigingsverband

kan sporten op Kardinge;

- uitbreiding met meisjes- en damesvoetbal op dit sportpark niet meer mogelijk is;

- de voetbalclubs door het capaciteitstekort in de gevarenzone kunnen komen;

- het  van groot belang is dat  voetbalclubs maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven dragen,

vooral waar het gaat om risicogroepen;

- met de realisering van een vierde kunstgrasveld en de bouw van twee kleed- en doucheruimten het

capaciteitsvraagstuk op Kardinge voor de komende jaren is opgelost;

besluit in 2010 een natuur-trainingsveld op sportpark Kardinge om te zetten in een kunstgrasveld en de

bouw van twee extra kleed- en doucheruimten  te realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 4).

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend de

Sportvisie 2010 - 2020;

overwegende dat:

- de voetbalclubs op sportpark Kardinge een structureel  tekort  hebben aan trainingscapaciteit  en

wedstrijdvelden en hierdoor een aantal jongeren uit de omliggende wijken binnenkort niet meer in

verenigingsverband op Kardinge kan sporten;

- uitbreiding met meisjes- en damesvoetbal niet meer mogelijk is;

- de voetbalclubs door het capaciteitstekort in de gevarenzone kunnen komen;

- het van groot belang is dat de clubs maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven dragen, vooral

waar het gaat om risicogroepen;

- met de realisering van een vierde kunstgrasveld en de bouw van twee kleedkamers en doucheruim-

ten het capaciteitsprobleem voor de komende jaren is opgelost;

besluit in het nieuwe investeringsprogramma 2011 - 2016 voorrang te geven aan structureel oplossen

van de capaciteitsproblematiek op Kardinge;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 5).

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend de

Sportvisie 2010 - 2020;

overwegende dat:
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- er inmiddels op nationaal niveau  brede steun en ambitie is voor het organiseren van de Olympi-

sche Spelen in 2028;

- Nederland zich in dat verband verder zal kunnen ontwikkelen tot een excellent sportland op olym-

pisch niveau;

- het olympisch plan naast topsport ook verbindingen legt met breedtesport, economie, ruimtelijke

ontwikkeling, enz.;

- met het organiseren wereldwijde aandacht in de media zal worden verkregen;

- Groningen daarvan in de volle breedte mee kan profiteren;

- de ambities van Groningen goed kunnen passen  in het nationale plan;

verzoekt het college de ontwikkelingen actief te volgen en zich maximaal in te zetten voor de moge-

lijkheid van participatie in de nationale plannen;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 6).

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): M. de v. Wij sluiten nu een proces dat anderhalf jaar geleden is ge-

start met een eerste discussienotitie. Dat proces is weliswaar niet geheel vlekkeloos verlopen, ik kan mij

herinneren dat er een inspraakavond voor het veld was op het moment waarop wij heftige vergaderingen

hadden, maar afgezien daarvan is het proces goed verlopen. Ik dank de Adviesraad voor de Sport en het

Sportplatform voor hun bijdragen daarin. Wij hebben uitermate plezierige en constructieve discussies met

hen gevoerd.

Uitgangspunt van GroenLinks is dat sport en bewegen belangrijk zijn voor iedereen, wij staan dus voor

laagdrempelige participatie. Sport is alleen al goed uit een oogpunt van gezondheid en leefbaarheid en

deze uitgangspunten zijn goed terug te vinden in deze Sportvisie. Ook zijn wij er tevreden over dat meer

aandacht wordt besteed aan het vrijwilligerswerk, de verenigingen hebben het moeilijk in deze tijd en op

de inspraakreacties hierover heeft het college goed gereageerd. 

GroenLinks heeft een uitgesproken voorkeur voor inzet op breedtesport boven topsport, alleen al omdat

de gemeentelijke middelen daardoor effectiever worden ingezet en een groter publiek wordt bereikt. Dat

is een reden waarom wij steeds voorstanders zijn geweest van de BeSlim-projecten. Al veel eerder, onge-

veer twee jaar geleden, hebben wij gepleit voor een vervolg hierop met combinatiefuncties. Het is dan

ook prima dat het college hiermee voortvarend aan de slag is gegaan, getuige de brief van veertien dagen

geleden. 

Wij vragen ons wel af waarom het drie maanden moest duren voor de vragen van de commissie, die niet

alleen over de combinatiefuncties gingen en die veel gemakkelijker waren te beantwoorden, werden be-

antwoord. Het mag best sneller. Nu kregen wij een heel lastig verhaal over de combinatiefuncties, er

wordt steeds over structurele combinatiefuncties gesproken. Dat zijn mooie termen, maar ons gaat het

vooral om de vraag of deze functies structureel financieel zijn gedekt. Ik deel de vraag van de heer Koops

op dit punt. Ik ga ervan uit dat zij structureel zijn gedekt, als dat niet het geval is hoor ik dat graag van het

college. Ik wil ook graag weten waaruit deze functies financieel gedekt worden. Het staat voor een deel in

de brief over het NSAB, maar dat was geen simpel verhaal.

Bij de inhoud van de combinatiefuncties is een lastig punt dat wij in feite op zoek zijn naar mensen die ei-

genlijk schapen met zes poten moeten zijn, gezien het verwachtingenpakket. Daarover mag best nog eens

goed met de sportverenigingen worden doorgesproken. 

Wij hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in accommodaties. Nu de basis zo goed als op orde is,

is er ruimte voor inventarisatie van wensen en behoeften, alleen al op basis van demografische ontwikke-

lingen. Dit onderwerp komt in de visie nog niet echt goed terug en in de uitvoering te laat. Het onderwerp

zal, gezien de reacties van de verenigingen en de discussies in de commissie, zeker terugkomen. Dat geldt

ook voor de samenhang tussen een aantal onderdelen van de nota. De gemeente kan sport faciliteren,

maar het sporten zelf niet afdwingen. De samenhang tussen stimuleren, bewegingsonderwijs op school en

deelname in sportverenigingen mag wel wat steviger worden gebracht, om die reden hebben wij samen

met de PvdA de motie over het voorkomen van ophouden met sporten van veertienjarigen ingediend. Wij

zullen hard moeten inzetten op sportbevordering door meer gym op school en meer verbanden tussen

scholen, buitenschoolse opvang en verenigingen.

Een ander punt is het verhaal over sport en city of talent. Onze boodschap is eigenlijk: meer inzetten op

goede samenwerking met andere gemeenten in Noord-Nederland en geen concurrentiestrijd aangaan. Wij

moeten streven naar goede samenwerking en naar talentontwikkeling samen met het onderwijs, de Hanze-

hogeschool en de Universiteit bieden daarvoor veel aanknopingspunten. Ik zou hierover met de Advies-

raad verder willen praten, voor het overige sluit ik mij aan bij de bijdrage van het CDA, behoudens het

deel over de Olympische Spelen, want daarin zie ik niet veel heil. Bovendien gaat daardoor veel te veel

geld naar de topsport.
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Wij blijven bij onze kritiek op de vele uitvoeringsprogramma’s, die u ons in het vooruitzicht stelt: veer-

tien stuks en tien sportparkvisies. Daarbij lijkt nog steeds te gelden: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Het maakt niet uit of wij het per sport of per sportpark doen, als wij het in een tijdsvolgorde doen, lijkt het

of het eerste sportpark of de eerste sport het eerst wordt bediend, waarbij een afweging waarbij wordt na-

gegaan waar de grootste problemen liggen achterwege blijft of pas laat aan de orde komt. Er is nu geen

goed afwegingsmoment. Ik mis daarbij ook een goed lijstje van knelpunten en de prioriteit die deze moe-

ten hebben voor de oplossing. 

Wij delen het voorstel inzake de structurele dekking van BeSlim en de combinatiefuncties….

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): U noemde het lijstje en de vraag wanneer daarover

duidelijkheid komt. Wilt u voorstellen het nog te bespreken?

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik wil het nu niet bespreken. Het college stelt uitvoeringsprogram-

ma’s voor, onder andere op basis van een inventarisatie van knelpunten, maar deze programma’s worden

voor verschillende momenten beloofd. Volgens mij zijn wij vier jaar verder voor wij het hele overzicht

hebben en een integrale afweging kunnen maken. Dat lijkt mij niet de juiste volgorde. 

In de commissie hebben wij ruimschoots van gedachten gewisseld over sporthallen en gymzalen, het gaat

om een van de grote knelpunten. Uw benadering in de brief is iets beter dan voor de zomervakantie, toen

had ik echt het idee dat u alleen mededeelde: wij zijn ermee bezig, wij zoeken het op en  wij zoeken het

uit. Ik zou het college eigenlijk willen opdragen bij het onderwijshuisvestingsbeleid ervoor te zorgen dat

er aan eind van het jaar een goed beeld is en duidelijk te maken welke knelpunten het college het eerst wil

oplossen. U dient ook te voorkomen dat gymlokalen die op de nominatie voor sloop staan worden ge-

sloopt zonder dat voor vervangende nieuwbouw iets is geregeld. 

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): U hebt ons om een lijstje gevraagd, maar u bestelt ook bij de wet-

houder een lijstje, wat wij al jaren doen. Gaat u de vraag omzetten in een motie met een deadline? Wij

roepen al jaren om  een lijstje, maar ik heb het gevoel dat wij er nog jarenlang op kunnen wachten. 

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik heb van u na vier jaar nog steeds geen lijstje gezien. De college-

partijen hebben er een jaar geleden uitgebreid aan bijgedragen door voor te stellen een structurele oplos-

sing te bieden, inclusief middelen voor afschrijvingen. 

Ik heb geconstateerd dat het college voorstelt knelpunten te inventariseren, maar  ik vind dat dit op korte-

re termijn moet gebeuren en wij aan de hand van dat resultaat de prioriteiten moeten bepalen.

De heer JAGER (VVD): Ik wijs erop dat de heer Evenhuis het lijstje al eens aan de heer Klijnsma heeft

laten zien. Ik vind het jammer dat mevrouw Van Mameren ernaar wordt gevraagd nu de heer Evenhuis in

het ziekenhuis ligt.

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik daag u uit in de handelingen van de raad aan te wijzen wanneer dat

lijstje is overhandigd. Ik heb er bij de behandeling van dit onderwerp steeds weer om gevraagd, maar ik

heb geen lijstje gekregen.

Mevrouw RADEMAKER (SP): M. de v. Bij de SP leven geen grote olympische gedachten of gevoelens

over de stad zoals bij het CDA, wij gaan simpelweg voor sport en bewegen voor iedereen in de stad: jong

en oud, arm en rijk, zwart en wit, gehandicapt of niet, iedereen moet kunnen meedoen  Sport verbindt: in

de zaal, op het veld, in de kantine of op het speelveldje op de hoek. Voor de SP horen sport en bewegen

in de wijk. De gemeente moet vooral investeren in breedtesport, niet in topclubs die er zonder steun met

gemeentelijk geld ook wel komen. Daarnaast drukken wij u nogmaals op het hart dat schoolzwemmen

schoolzwemmen moet blijven en de gemeente het moet betalen en faciliteren.

De visie van het college sluit goed aan bij de ideeën van de SP, maar uiteraard hebben wij vragen en op-

merkingen. Voor mensen met een laag inkomen is sporten soms eenvoudig te duur. Voor de jeugd hebben

wij het Jeugdsportfonds. Ziet u mogelijkheden om ook voor volwassenen de toegang tot de sport financi-

eel gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door een stadjerssportfonds? Misschien zijn er mogelijkheden

binnen het armoedepakt.

BeSlim wordt gecontinueerd, dat is mooi, maar wij vrezen dat de inzet van steeds meer studenten tenslot-

te ten koste zal gaan van de continuïteit in de wijk. Wij zouden graag willen weten hoe u de continuïteit

wilt waarborgen.
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De accommodaties zijn altijd een heikel punt, ik weet dat het een uitvoeringspunt is, maar toch hebben

wij zorgen voor de toekomst. Tot en met 2012 hebben wij met Sport op Orde en de extra miljoenen er-

voor de basis redelijk goed op orde, maar uit reacties uit de stad en verschillende onderzoeken zien wij

nieuwe knelpunten opdoemen. Wij zullen er niet voor pleiten deze knelpunten nu, een jaar na vaststelling

van Sport op Orde, ad hoc aan te pakken, maar vragen het college wel in gesprek te gaan met de sportver-

enigingen op Kardinge om te bekijken of wellicht in samenwerking met FC Lewenborgh oplossingen

kunnen worden gevonden. 

Wij zijn benieuwd met welke oplossingen u denkt te komen voor scholen die problemen hebben met

gymlessen doordat zij geen accommodatie dicht bij school hebben en daardoor met de kinderen door de

stad moeten reizen, terwijl verschillende gymzalen op de nominatie staan om te worden gesloopt.

Ook sportclubs klagen over de drukte in de sportzalen en -hallen. U ziet de oplossing vooral in Meerstad,

waarmee wij het volstrekt niet eens zijn. De stad is meer dan alleen Meerstad, wij verwachten oplossin-

gen in de huidige stad. Bent u bereid in de toekomst binnen  de stadsgrenzen op zoek te gaan naar oplos-

singen voor dit probleem? Een visie is één, maar uitvoering is twee.

De heer KOOPS (CDA): U complimenteerde het CDA met de olympische gedachte, ik wil ermee eindi-

gen want ook de heer Klijnsma ziet er niets in. Het gaat mij er niet om hiervoor financiële middelen vrij

te maken, integendeel, maar om er proactief mee om te gaan. Als het doorgaat, wat niet zeker is, staat er

iets groots te gebeuren en dan kan Groningen niet achterover leunen vanuit het idee dat wij reageren als

ons iets wordt gevraagd. Wij kunnen ook anticiperen. Het gaat erom de ontwikkelingen actief te volgen,

zoals in de motie is neergelegd.

Mevrouw RADEMAKER ()): Wat ons betreft worden in Nederland geen Olympische Spelen georgani-

seerd. 

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): M. de v. Het sportbeleid blijft in beweging, de blik is

altijd naar voren gericht. Het college kijkt maar liefst tien jaar vooruit en wij steunen de insteek die het

college heeft gekozen. De heer Klijnsma noemde al het adagium breedtesport boven topsport, ook wij

houden daaraan vast.

Er heeft een grote inhaalslag plaatsgevonden – anderen wezen daar al op – en wij zien nu een soort totaal-

visie die later zal worden gevolgd door uitvoeringsprogramma’s. Ik vroeg bij interruptie naar het lijstje en

ik voel mee met de vraag van de heer Klijnsma wanneer wij de integrale afweging zullen kunnen maken.

De fracties zijn platgebeld en gemaild met berichten over dingen die her en der aan de hand zijn en waar-

in men aangaf wat men nog nodig heeft. Ik kan nu wel zonder meer zeggen ‘doe er maar eentje op Kar-

dinge’, maar dat is mij te kort door de bocht. Ik wil graag de integrale afweging kunnen maken, waarbij

wij zullen kunnen beoordelen waar echt iets nodig is. Het college zegt er wel iets over, zoals in verband

met het capaciteitsonderzoek, maar dat wordt lichtjes aangetipt. Ik verzoek u er in de commissie diep-

gaander op terug te komen opdat wij goede afwegingen zullen kunnen maken. 

De heer ANTUMA (Student en Stad): U wil beslist een integrale afweging maken, maar een en ander

wordt per sportpark uitgewerkt en dat zal in 2013 klaar zijn. Wilt u voor het eerst in 2013 een integrale

afweging maken?

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Wij willen dat eerder doen, de heer Klijnsma vroeg

het college ook al eerder met een totaalinzicht te komen. 

De heer ANTUMA (Student en Stad): Wanneer wilt u de afweging maken?

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Ik heb begrip voor de andere kant en ik begrijp dat

het inzicht er morgen nog niet kan zijn, maar er moet in elk geval eerder dan in 2013 duidelijkheid over

komen. 

Ik kom aan een punt dat ik al eerder enkele keren heb genoemd. Gezien de grootte van de stad gaan men-

sen soms niet meer in hun eentje op de fiets door de stad, omdat er plaatsen zijn waar het minder prettig

fietsen is. Er is al eens eerder gesproken over meer verlichte fietspaden, maar veel mensen gaan liever

met de auto.

De gymzalen kunnen wij wellicht beter doorschuiven naar het integraal huisvestingsplan, wij moeten het

resultaat dan maar afwachten. Vooralsnog ben ik het eens met degenen die constateren dat het jammer is

dat wij pas nu goede antwoorden hebben gekregen. Voor een aantal sporters en scholen zal geen sprake
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zijn van optimale oplossing en dat is jammer, zeker als wij zien dat veel veertienjarigen ophouden met

sporten. De PvdA heeft hierover een goede motie ingediend, wij waren aanwezig bij dezelfde bijeen-

komst waar  zorg werd uitgesproken over veertienjarigen die als het ware indutten en liever gamen achter

de computer dan op het veld. 

Ook toen de combinatiefuncties aan de orde waren, waren wij aanwezig bij dezelfde bijeenkomst, waar

bleek dat voor 2012 geen dekking is voorzien. De vraag is of dan sprake zal zijn van incidentele of struc-

turele dekking. Ik hoor hierop graag een toelichting van het college.

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. Niemand zal het oneens zijn met de stelling dat sport be-

langrijk is en hetzelfde geldt voor de drie uitgangspunten van de Sportvisie, te weten dat het gaat om een

stad waar iedereen zijn sportieve kanten kan ontwikkelen en waar sporttalenten tot ontwikkeling kunnen

komen. Dat heb ik ook gezegd in januari van dit jaar, toen wij voor het eerste deze uitgangspunten langs

zagen komen, hoewel wij ze ook in maart 2008 al bij de horens hebben gepakt. Ik ben blij dat wij nu aan

het einde staan van de afronding van deze Sportvisie, het is bijna 2010 en veel later had het dus niet moe-

ten worden. In het verleden zijn hierover kritische woorden gesproken, die ook nu nog een beetje door-

klinken. De heer Klijnsma en mevrouw Jongman hebben er al aandacht voor gevraagd, er zijn heel wat

onderwerpen die nog fors in de tijd doorhuppelen tot 2013. In de raad heerst het mantra integrale afwe-

ging, soms om zich er achter te verschuilen en soms omdat men pas echt de afweging wil maken als men

alles in beeld heeft. Het wordt zaak dat wij of onze opvolgers de afweging eerder kunnen maken dan in

2013. Er is meer ruimte nodig voor sport, accommodaties en een betere planning.

De financiën blijven een heikel punt; het begint met een visie en het eindigt tenslotte met geld, dat is een

platweg  te trekken conclusie. Mijn fractie heeft al eerder gezegd dat de Sportvisie een beetje over de

schutting van de toekomst wordt gegooid als het gaat om de financiële dekking. Er is wel geld beschik-

baar, maar er is al regelmatig aangegeven dat het minimaal is. Gelet op de huidige tijden zal het ook in de

toekomst niet gemakkelijk zijn hiervoor geld uit te trekken. Het zou mijn fractie een lief ding waard zijn

als op voorhand al duidelijk zou zijn in welke orde van grootte in de periode tot 2014 moet worden ge-

dacht, zodat bij de vorming van een nieuw college op financieel gebied duidelijk keuzen zullen kunnen

worden gemaakt.

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): M. de v. U bent toch niet ontevreden over de bedragen die de afgelo-

pen tijd extra in de sport zijn gestoken?

De heer  ANTUMA (Student en Stad): Daarover ben ik absoluut niet ontevreden, maar ik ben wel minder

te spreken over de houtje-touwtjemanier  waarop het ging. Uiteindelijk hadden wij een forse financiële

meevaller nodig om een OZB-verhoging af te wenden en dat wil mijn fractie in de toekomst beslist niet

opnieuw. Wij willen niet dat wij in toekomst verhogingen van de OZB nodig zullen hebben om de sport

te bekostigen.

De heer Koops heeft al iets gezegd over het centrum voor topsport en onderwijs. Hij stelde dat wij ons in

feite de kaas een beetje van het brood hebben laten eten door Heerenveen. Dat ben ik absoluut met hem

eens, maar Student en Stad kiest voor samenwerking in een breed verband, zeker binnen Noord-Neder-

land. Wij hebben er vrede mee dat Heerenveen op dit punt het voortouw heeft genomen en Groningen als

kennisstad een en ander samen met Heerenveen zal kunnen trekken. Daarbij komen meteen ook de roei-

spanen in beeld, waardoor Groningen vermaard is De stad  kent drie grote roeiverenigingen die veel talent

omvatten. Van de zeven deelnemers aan de Olympische Spelen, die in China actief waren, kwamen er

vier uit de roeisport in Groningen. De twee grote studentenroeiverenigingen hebben het plan opgevat het

bondsprogramma onder te brengen in het centrum voor topsport en onderwijs in Groningen. In een motie

vragen wij het college hier met zijn volle gewicht achter te gaan staan. 

De VOORZITTER: De heer Antuma heeft de volgende motie ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend de

Sportvisie;

constaterende dat:

- de gemeente Groningen heeft besloten om aansluiting te zoeken  bij de ontwikkeling van een Cen-

trum voor Topsport en Onderwijs Noord;

- Heerenveen voor de meeste bondssporten de vestigingsplaats is;

- Groningen een sterke infrastructuur kent voor het opleiden van roeitalent;
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- De Koninklijke Nederlandse Roeibond nog geen keuze heeft gemaakt voor een van de vier Centra

voor Topsport en Onderwijs;

- De Groninger roeiverenigingen GSR, Aegir en ASGR Gyas bezig zijn om de roeisport en plaats te

geven binnen CTO Noord;

van mening dat:

- het onderbrengen van het bondsprogramma KNRB binnen CTO Noord een stevige impuls kan be-

tekenen voor de roeisport in Noord-Nederland;

- Groningen door het ondersteunen van de lobby nader invulling kan geven aan de campagne City of

Talent;

verzoekt  het  college  de roeiverenigingen  in Groningen te  ondersteunen bij  hun pogingen om het

bondsprogramma van de KNRB onder te brengen bij CTO Noord;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 7).

Wethouder VAN SCHIE  (PvdA): M. de v. Ik stel vast dat de raad in grote meerderheid de beleidsuit-

gangspunten van het college in de Sportvisie steunt, dat de raad met het college vindt dat sport in de stad

buitengewoon belangrijk is en het daarbij allereerst gaat om de sporters, de mensen van jong tot oud die

sporten en bewegen. Het gaat niet alleen  om verenigingen, maar ook om individuele sporters en  daar-

naast  om topsport, bijvoorbeeld door onze FC, Lycurgus en de basketballers. Daarover bestaat geen en-

kel misverstand, zoals er ook geen misverstand over bestaat dat het college de afgelopen jaren buitenge-

woon veel extra energie in de sport heeft geïnvesteerd. Er is € 3 miljoen extra structureel voor de sport

beschikbaar gekomen, dat reikt verder dan de huidige collegeperiode, en € 9 miljoen incidenteel. Ik daag

de volgende VVD-wethouder sport uit er in de volgende periode ruim overheen te gaan. 

De VOORZITTER: Er is zo te zien ruime belangstelling.

Wethouder VAN SCHIE (PvdA): Ik weet zeker dat onze gewaardeerde collega Evenhuis -- ik vind het

jammer dat hij vandaag niet aanwezig kan zijn -- zo’n inspanning best wil doen. Daarin vinden wij elkaar.

Ik ben blij dat deze visie wordt gesteund, omdat zij samen met  allerlei mensen uit het veld tot stand is ge-

komen, tijdens ronde-tafelgesprekken en informatieavonden, in de adviesraad en het nieuwe Sportplat-

form.

Er moet natuurlijk nog veel worden uitgewerkt, dit is een kaderstellende nota. Over een aantal punten

heeft men gezegd, dat men de discussie nog met ons wil aangaan. Uiteraard wil ik dat ook.

De raad herkent de omslag die het college heeft gemaakt naar meer ruimte voor sport in de buurten, wat

wij in overleg met buurtbewoners willen bepalen, multifunctionele sportparken en meer gebruik van de

openbare ruimte, bijvoorbeeld voor individuele sporters. Dat is een thema dat de raad nadrukkelijk her-

kent. 

Wij hebben in deze visie nadrukkelijk geprobeerd ook rekening  te houden met individuele sporters, de

raad kan in de visie een aantal initiatieven terugvinden. Ook voor nieuwe sporten willen wij ruimte bie-

den in onze stad, ik denk aan beachvolleybal en het bike-gebeuren. Nog deze week open ik een nieuwe

sportschool waar spannende sporten kunnen worden beoefend. 

Mevrouw Hazewinkel en anderen hebben heel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verenigingen. Wij

willen de verenigingen, die buitengewoon belangrijk zijn,  meer ondersteunen en proberen het hen ge-

makkelijker te maken, zoals wij al hebben aangekondigd bij de behandeling van de Sport- en Tarievenno-

ta. Dat betekent ook dat wij de financiële administratie eenvoudiger willen maken. Misschien stemt dat

overeen met het voorbeeld dat mevrouw Hazewinkel noemde. In overleg met de verenigingen start bin-

nenkort  een pilot bij Be Quick en GVAV, die erop is gericht het uurtje-factuurtje voor het sportuurtje om

te zetten in overzichtelijke rekeningen per kwartaal. Natuurlijk hoort daarbij de discussie over de vraag

hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de sportverenigingen zelf meer kunnen doen aan het beheer van de

sportparken. Die gedachte zat al min of meer opgesloten in de Tarievennota. 

De eerste parkvisie is gereed en aan de deelnemers in Corpus den Hoorn voorgelegd, ik heb deze visie

zelf nog niet gezien. De bedoeling is tweeërlei. Wij hebben de laatste jaren gemerkt dat wij soms heel im-

pulsief investeren in de sportparken, als wij dan na enkele jaren iets anders wilden doen stond  net de

nieuwe doelpaal of het nieuwe gebouw in de weg. Doel van de parkvisie is na te denken over de lange

termijn, ook over de ideale inrichting voor de langere termijn. Dat heeft te maken met ruimte en gebruik

en ook met de vraag welke sporten moeten kunnen worden beoefend. 

In deze Sportvisie hebben wij voor het eerst dankzij het Mulieronderzoek een overzicht van onze kijk op

de ontwikkeling in de komende tien jaar. Wij willen dit onderzoek elke vier of vijf jaar herhalen om de

ontwikkeling nauwgezet te volgen. 
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De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): Hoe is het te verklaren dat PKC zich niet kan vinden in de

conclusie dat deze vereniging voldoende capaciteit heeft?

Wethouder VAN SCHIE (PvdA): Wij hebben aan de hand van een aantal onderzoeken en praktische toe-

passingen geprobeerd een zo goed mogelijk inzicht te bieden in de actuele ontwikkelingen en ontwikke-

lingen in de komende tien jaar. Natuurlijk zullen over vier of vijf jaar, als gevolg van demografische ont-

wikkelingen of voorkeuren voor bepaalde sporten, veranderingen optreden,  maar wij hebben geprobeerd

een zo objectief mogelijk beeld te geven. Ik stel vast dat enkelen zich niet herkennen in de conclusies op

onderdelen, daarvan neem ik kennis, maar ik herhaal dat wij hebben geprobeerd zo objectief mogelijk te

werk te gaan.

Er zijn opmerkingen over verenigingen gemaakt, wij willen eraan werken het verenigingen gemakkelijker

te maken, hen beter te ondersteunen en te stimuleren tot samenwerking. Hierbij wil ik een voorbeeld uit

de praktijk noemen. Deze week maandag heeft een gesprek met Mamio en VVSVG plaatsgevonden, die

samen het nieuwe sportparkje met de nieuwe kunstgrasvelden achter het gerenoveerde zwembad bij de

vensterschool in Paddepoel gebruiken. Zij hebben gevraagd hen te helpen omdat zij beter willen samen-

werken. Zij werken in een moeilijke buurt en willen meer samen gaan doen. Ik heb met hen afgesproken

dat wij dat zullen gaan organiseren. 

De heer KOOPS (CDA): Over het nut van samenwerking is iedereen het eens. De samenwerking tussen

PKC en ook verderweg gevestigde verenigingen is goed, het probleem is dat de vereniging door gebrek

aan capaciteit dikwijls moet uitwijken naar andere sportparken omdat die kunstgras hebben en de vereni-

ging op hoog niveau speelt. Dat gaat ten koste van het sociale aspect op De Kring, waar het clubhuis

hierdoor droog staat. Daarop bent u in de commissie niet ingegaan en ook nu lijkt u eraan voorbij te gaan.

Wethouder VAN SCHIE (PvdA): Ik zal nog terugkomen op de accommodaties. Clubhuizen die in de

winter droog staan zijn een bijzonder fenomeen, de meeste clubhuizen staan niet droog.

Enkele jaren geleden zijn wij begonnen met sportstimulering in het kader van het BeSlim-project. Daar-

voor is een ingewikkelde financieringsstructuur opgezet waarop ik niet zal ingaan, de opzet is nu sport in

de wijk voor jongeren te continueren middels de combinatiefuncties. Dat zijn geen bureaufuncties, men-

sen in die functies zijn actief in de wijken aan het werk, zij bekijken bijvoorbeeld hoe zij met individuele

atleten mooie dingen tot stand kunnen brengen. In het voorstel is aangegeven dat voor 16 fte’s een struc-

turele dekking is gevonden, maar voor 6 fte’s is nog sprake van een open eind. De dekking hiervoor komt

uit vrijvallende structurele middelen voor de WOS-functies, daarnaast hebben wij een aanvraag ingediend

bij de nationale Actie-impuls Sport en Bewegen. Wij zouden het liever eenvoudiger hebben gedaan, maar

dat is in Nederland niet goed mogelijk, omdat elk nieuw kabinet eigen regelingen bedenkt. Daardoor zijn

wij telkens heel wat fte’s kwijt voor het administratief organiseren van een en ander. Mede daarom ben ik

blij dat het allemaal is gelukt. Wij zijn hiermee bezig en het voorstel van de PvdA en GroenLinks over de

oudere jeugd van het VMBO lijkt mij een goed voorstel, omdat bijvoorbeeld bij de nieuwe school in

Noordoost een mooie combinatie met naschoolse activiteiten en schoolsport mogelijk lijkt. Ik hoop dat ik

hiermee de zorgen van mevrouw Van Mameren heb weggenomen. 

De betrokken ambtenaren bemoeien zich vooral met sport en schrijven zo min mogelijk. Wij willen de

coördinatietaken terugbrengen en deze mensen effectiever in de buurten inzetten, met volle aandacht voor

alles wat in buurten nodig is.

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik wil nog even terugkomen op de structurele dekking van de combi-

natiefuncties. Ik begrijp uit uw woorden dat voor 16 functies de structurele dekking tot 2012 zeker is.

Wethouder VAN SCHIE (PvdA): Voor 16,6 fte is er structurele dekking, volgens een papiertje tot 2020,

maar dat lijkt mij nogal lang. In elk geval reikt de dekking tot na 2012.

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik heb ook 2020 horen noemen. In die zin is de dekking niet geheel

structureel, omdat u in 2020 opnieuw geld zal moeten zien te vinden. Natuurlijk is deze dekking vrij lang

incidenteel.

Wethouder VAN SCHIE (PvdA): Tel u zegeningen, voor een financiering is dit tamelijk robuust. 
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Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Ik blijf het lastig vinden dat wij in tijden van bezuinigingen voor

fte’s geld gaan vrij maken, wij zouden het geld liever willen investeren in accommodaties. Ik denk aan

het initiatief van GHBS. Waarom moeten wij initiatieven nemen terwijl die er in het veld al zijn?

Wethouder VAN SCHIE (PvdA): Sterker nog, wij proberen met extra geld onze formatie uit te breiden.

Het gaat ook om dit soort initiatieven en mijns inziens bedienen wij u uitstekend. Ik wil het u later graag

nog eens uitleggen. Ik wil nu in verband met de tijd nog ingaan op een aantal andere punten.

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): Ik heb ook nog een vraag over initiatieven, misschien weet

de linker hand niet wat de rechter doet. Ook in Meerstad zullen initiatieven worden ontwikkeld voor het

realiseren van een internationaal toegelaten of zelfs olympische roeibaan. 

Wethouder VAN SCHIE (PvdA): Zo ver was ik nog niet. 

Verschillende leden van de raad hebben gewezen op het belang van ontwikkeling van talent in Noord-Ne-

derland en het Centrum voor Topsportontwikkeling Noord Nederland. Dat is een gezamenlijk initiatief,

waarin de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden, Groningen en Sneek deelnemen. Ook de

provincie Groningen is geïnteresseerd. Wij hebben de krachten gebundeld, de trekkende rol is ingevuld

door mensen van Sportstad Heerenveen, maar het is een gezamenlijk initiatief. Alleen door de gezamen-

lijke aanpak ondersteunt de staatssecretaris een dergelijk netwerk. In alle andere gevallen is sprake van

enkele steden met een accreditatie. Uiteraard ligt het zwaartepunt van de infrastructuur in Heerenveen,

maar er wordt ook gebruik gemaakt van de kennisinstellingen in Groningen, het is niet de bedoeling iets

te verplaatsen. Het zou mooi zijn als een aantal van de sporten in Groningen terecht kan komen, ik denk

bijvoorbeeld aan het roeien. Ik zal daartoe de komende jaren zeker pogingen doen, ook voor andere spor-

ten. 

Geconstateerd is dat ik bij de discussie over de accommodaties in de commissie wat geprikkeld heb gere-

ageerd. Ik was inderdaad even heel erg boos. Wij hebben een onafhankelijk onderzoek laten doen, waar-

uit is gebleken dat er in Kardinge voorlopig voldoende capaciteit is. Het is er inderdaad al een paar jaar

druk, maar in goed overleg lukt het nog steeds alle verenigingen te laten sporten. De situatie in de stads-

delen bekijkend, kunnen we constateren dat er in Lewenborgh nog capaciteit is. GVAV heeft expliciet

aandacht voor haar situatie gevraagd en natuurlijk wil zij graag groeien, maar er is een grens voor wat be-

treft de vraag hoe groot een vereniging op een bepaald sportpark kan worden. Het is voor zo’n vereniging

altijd mogelijk in een ander sportpark te trainen. Ik deel de opvatting die in de commissie naar voren

kwam dan ook niet. Wij hebben ons best gedaan een goede accommodatie te realiseren en uit onderzoek

blijkt niet dat het daar als eerste  vastloopt. Natuurlijk moet er op middellange en lange termijn op Kar-

dinge nog worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in vervanging van de ALO-hal, ook in Meerstad en in de

volgende periode in Corpus den Hoorn. Wat in Sport op Orde is aangekondigd is vrijwel geheel in uitvoe-

ring, daarmee hebben wij een mooie voorzet gegeven. Met deze Sportvisie kan de raad het voor Gronin-

gen nog mooier maken. 

Wij nemen motie nr. 3 over de sportcombinatiefuncties over, ik ontraad motie nr. 4 over Kardinge en mo-

tie nr. 5 over het oplossen van de capaciteitsproblematiek op Kardinge. Motie nr. 6 gaat over het Olym-

pisch plan. Via CTO Noord-Nederland leveren wij daaraan een mooie bijdrage, maar een motie in deze

zin neem ik niet over, wat wil zeggen dat ik haar ontraad. Motie nr. 7 over de roeiverenigingen kunnen

wij overnemen. 

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Wij zouden graag iedere inzet voor het verbeteren van accommoda-

ties willen steunen, ook in dit geval, al vinden wij het lastig nu te besluiten in Kardinge iets te doen en op

veel andere plaatsen niet. 

Ik heb nu min of meer begrepen hoe het met de fte’s zit. Als het echt niet anders kan, moet het maar en

steunen wij motie nr. 3. Wij willen graag dat ook veertienjarigen blijven sporten, maar wij zouden het

geld liever uitgeven voor accommodaties.

De heer KLIJNSMA (GroenLinks): Ik ben verbaasd dat het CDA zo hard achter Kardinge aanloopt als

blijkt uit de moties nr. 4 en 5, in het verleden deed het CDA dat niet. Wij hebben al duidelijk gemaakt dat

wij die afweging nu niet willen maken. Wij hebben geen Olympische ambities en zullen motie nr. 6 dan

ook niet steunen. Motie nr. 7 past volstrekt binnen onze opvattingen en wij zullen deze motie dan ook

steunen.
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Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): Het onderwerp van de moties  nrs. 4 en 5 is uitgebreid aan de orde

geweest bij de behandeling van Sport in Beeld en Sport op Orde, waarbij keuzen zijn gemaakt. Wij vin-

den dit onderwerp nu niet aan de orde en willen er niet op terugkomen. 

Met betrekking tot het Olympisch plan merk ik op dat is ingezet op talent. Dat is concreter en ook iets an-

ders dan in motie nr.  6 wordt bedoeld. Daarom zullen wij deze motie niet steunen.

Volgens ons is het de bedoeling in Meerstad een nieuwe roeibaan aan te leggen, er zal dus iets moeten ge-

beuren. Daarom steunen wij motie nr. 7.

Mevrouw RADEMAKER (SP): Wij steunen motie nr. 3 over de sportcombinatiefuncties, omdat het goed

is als meer jongeren gaan sporten.

De moties over sportpark Kardinge steunen wij niet, wij zullen een bredere afweging met betrekking tot

de sportparken moeten maken. Over de Olympische spelen en  Groningen ben ik al duidelijk geweest. Het

college neemt motie nr. 7 over, dat lijkt mij een goede beslissing.

De heer ANTUMA (Student en Stad): Mijn fractie steunt motie nr. 3 van harte, het belang is meer dan

duidelijk. Ik heb nu geen behoefte aan de moties nr. 4 en 5, gelet ook op de financiële situatie. Wij steu-

nen de Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen, maar  het meedoen moet nog maar

even wachten totdat er een concrete aanleiding is. Motie nr. 7 steun ik

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Wij steunen motie nr. 3 van harte, wij zijn niet voor

moties nrs. 4 en 5, omdat wij kiezen voor een integrale afweging en nu niet incidenteel willen besluiten

tot de aanleg van een veld. Motie nr. 6 steunen wij niet, de eventuele Olympische spelen zijn nog ver weg

en op dit moment nog niet van belang. Motie nr. 7 steunen wij, omdat het gaat om een belangrijk onder-

deel van de sport, hoewel het topsport is.

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): Ik volg de motiveringen van mevrouw Jongman.

Motie nr. 3 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fracties van het CDA en de VVD voor motie nr. 4 stemmen, zo-

dat zij wordt geacht te zijn verworpen.

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fractie van het CDA voor motie nr. 5 stemt, zodat zij wordt ge-

acht te zijn verworpen.

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fracties van het CDA, de VVD en D66 voor motie nr. 6 stem-

men, zodat zij wordt geacht te zijn verworpen.

Motie nr. 7 wordt met algemene stemmen aangenomen. 

De raad besluit conform het voorstel.

Voortzetting van de behandeling van:

7a. Doelsoorten stedelijk gebied (nr. 453):

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): Ik zou het amendement graag willen vervangen door een

amendement van een iets andere strekking. 

De VOORZITTER: De heer Prummel heeft het amendement gewijzigd, zodat het luidt:

“de gemeenteraad schrapt de steenmarter van de lijst van doelsoorten in het stedelijk gebied voor zo-

ver het betreft de stenige biotopen.”  (herzien amendement nr. 1).

Amendement nr. 1 is hiermee vervallen. 

Wij zullen het amendement na de schorsing behandelen.

Ik schors de vergadering.

Schorsing. (21.07 - 21.21 uur).
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De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Wethouder VISSCHER (SP): M. de v. De aandacht richt zich op de steenmarter. De steenmarter is door

de Minister van LNV op de lijst gezet van strikt beschermde soorten ingevolge de Flora- en Faunawet

omdat het een bedreigde diersoort is. Met dat gegeven hebben wij zeer serieus rekening te houden bij al-

les wat wij doen in de stad. Doen wij dat niet, dan overtreden wij de wet. De beste manier om overtreding

van de wet te voorkomen is het verlenen van de status van doelsoort, dat doen wij met alle soorten die op

de lijst staan en die in onze gebieden voorkomen. In het stedelijk gebied, de stenige biotoop, komt de

steenmarter voor. Het is dan logisch dat wij deze soort de status doelsoort verlenen, maar dit betekent niet

dat wij stimulerende of faciliterende maatregelen zullen nemen om extra steenmarters te lokken. 

Wij menen dat wij met het toekennen van de doelsoortstatus de bedoeling van de wet goed uitvoeren. Als

de minister de steenmarter, als de soort zich heeft hersteld, van de lijst haalt, zullen wij voorstellen de

doelsoortstatus weer in te trekken. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): Ik heb de indruk dat het college de bedoeling van de minis-

ter verkeerd uitlegt. Niet elke beschermde diersoort staat op de doelsoortenlijst van onze gemeente. Ik ben

bang dat geen ontheffingen meer zullen kunnen worden verleend aan mensen die in huis overlast onder-

vinden van steenmarters. Deze dieren bouwen voorraadkamers waarin zij rottende karkassen van bijvoor-

beeld eenden bewaren achter het dubbele plafond, zoals bij mij in de straat is voorgekomen. Als deze die-

ren niet alleen op de lijst van beschermde diersoorten staan, maar ook op de doelsoortenlijst, wordt  het

moeilijker ontheffingen te verlenen.

Herzien amendement nr. 1.

De heer VAN DER WILT (D66): Ik begrijp dat de heer Prummel zelf last heeft gehad van dit inventieve

diertje, maar mijn fractie wil opkomen voor de algemene belangen van de mensen en de dieren in de stad.

Daarom zullen wij dit amendement niet steunen.

De heer VAN KEULEN (VVD): Wij begrijpen de hartenkreet van de heer Prummel, maar het moet ein-

delijk eens afgelopen zijn met  haat zaaien tegen de steenmarter. Genoeg is genoeg, daarom zullen wij het

amendement niet steunen.

Mevrouw KIRIENKO (SP): Voor het samenstellen van zo’n lijst vindt fractie vindt politici veel minder

geschikt dan ecologen. Daarom hebben wij vertrouwen in de voorgestelde doelsoortenlijst en zullen wij

het amendement niet steunen.

De heer MIEDEMA (GroenLinks): Mijn fractie staat positief tegenover de intentie van dit amendement.

De steenmarter kan in huis zeker overlast veroorzaken, maar ik begrijp dat de gemeente vestiging van

steenmarters in bewoonde huizen niet zal stimuleren, daarom steunen wij het amendement niet.

De heer ANTUMA (Student en Stad): Ik sluit mij aan bij de heer Miedema.

De heer VOGEL (CDA): Wij vinden de argumentatie van de wethouder heel overtuigend en zijn boven-

dien van oordeel dat dit amendement niet uitvoerbaar is. Hoe houd je deze dieren tegen? 

De heer SPAKMAN (PvdA): Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van de heer Vogel. Daar komt bij

dat in het voorstel al nadrukkelijk rekening wordt gehouden met overlast van steenmarters, de overlast is

in de afwegingskaders meegenomen. Derhalve steunen wij het amendement niet. 

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fractie van de Stadspartij het herziene amendement nr. 1 steunt,

zodat het wordt geacht te zijn verworpen.

De raad besluit conform het voorstel, waarbij door de fractie van de Stadspartij is tegengestemd. 

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): Is het mij vergund u alle steenmarters onder uw dak toe te

wensen?
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9. Vaststelling bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk (nr. 480).

De heer VOGEL (CDA): M. de v. Voor u staat een Vogel met een politieke kater. Op de publieke tribune

zitten de bewoners van de woonschepen van het Oosterhamrikkanaal ZZ met onbegrip en frustratie. Ie-

dereen binnen en buiten de raad kent de geschiedenis van het haakpunt in dit bestemmingsplan. Wij wil-

den graag een bestaande situatie verbeteren en goed regelen, tuinen van tweederde van de lengte van het

woonschip en tuinhuizen van een behoorlijke omvang om ervoor te zorgen dat geen verrommeling op en

rond het dek nodig is. Er zijn woonschepen die in de eerste plannen voor het tracé niet eens voorkwamen

en woonschepen die er al sinds het begin van de 20ste eeuw liggen. 

De wethouder heeft ons in de aanloop naar deze vergadering -- het heeft enige tijd geduurd -- er niet van

kunnen overtuigen dat ons voorstel, zoals verwoord in het amendement van oktober 2008, niet mogelijk

is en op juridische strijdigheid binnen het bestemmingsplan of  eerdere visies stuit. Wij zijn er nog steeds

van overtuigd dat de raad de mogelijkheid heeft visies aan te passen en juridisch waterdichte  besluiten te

nemen. Daarvoor hadden wij de steun van de wethouder moeten hebben en die steun heb ik niet gevoeld.

Onze inschatting is en blijft dat de politieke wil ontbreekt om een oplossing te vinden voor een probleem,

dat is ontstaan na het aannemen van  een amendement dat niet helemaal waterdicht was. Wij hebben veel-

eer de indruk dat de politieke krachtsverhoudingen binnen en buiten de raad bepalend zijn voor de uit-

komsten van de discussie. Dat is ontnuchterend voor het CDA, dat geeft het CDA en ook de woonsche-

penbewoners een kattering gevoel. Dit is de politieke werkelijkheid van dit moment. Om aan de visie die

wij op het gebied hebben enigszins tegemoet te komen, dienen wij opnieuw een amendement in.

Het komt niet vaak voor dat wij ons door een enkel belang laten leiden, omdat dan het gevaar van cliëntè-

lisme ontstaat. In dit geval maken wij een uitzondering, wij vragen bijzondere aandacht voor autoverhuur

Doesburg, welk bedrijf sinds jaar en dag in de buurt en aan het Oosterhamrikkanaal is gevestigd. Deze

ondernemer heeft een belangrijke functie in de buurt en inmiddels blijkt, dat in het bestemmingsplan vol-

doende rekening is gehouden met de continuering van dit bedrijf. Wij willen echter voorkomen dat het

bedrijf door de ontwikkeling van het Oosterhamrikkanaal of het uitblijven daarvan in moeilijkheden komt

doordat geen goede oplossing wordt gevonden voor het parkeren door het bedrijf en de huurders. De

PvdA zal daarover straks mede namens ons een motie indienen. 

De VOORZITTER: De heer Vogel heeft namens het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Student en Stad en

de SP het volgende amendement ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend het

voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk;

constaterende dat:

- het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk op 29 oktober 2008 is behandeld in de raad;

- in die vergadering een amendement is aangenomen dat tot strekking had tuinen en schuren op de

wallenkant van de Oosterhamrikkade ZZ mogelijk te maken;

- het  amendement onvoldoende duidelijk was geformuleerd en daardoor juridisch  niet  houdbaar

vanwege onduidelijke formuleringen en innerlijke strijdigheid met de visie in het bestemmings-

plan;

- de raad om die reden op 17 december 2008 heeft besloten tot intrekking van het besluit tot vaststel-

ling van het bestemmingsplan;

- na 17 december 2008 is getracht met bewoners en de indieners van het amendement tot een verge-

lijk en een juridisch houdbare tekst te komen om de grootte van de tuinen en de schuren te regelen;

- deze pogingen vanuit het perspectief van de bewoners niet het gewenste resultaat hebben opgele-

verd;

- momenteel de oevers door de woonschipbewoners in gebruik zijn als tuinen en daarop ook schuur-

tjes voorkomen;

- in het voorliggende gewijzigde bestemmingsplan het voornemen is opgenomen om de oevers van

de Oosterhamrikkade ZZ voor een gedeelte te bestemmen als tuin voor woonschepenbewoners en

voor het overige als openbaar groen;

- de gemeente gedurende een reeks van jaren het gebruik van de oevers en het oprichten van schuren

heeft gedoogd; 

overwegende dat:

- de raad van Groningen van mening is dat de voorliggende amendering op het bestemmingsplan niet

strijdig is met de visie die is verwoord in het bestemmingsplan;
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- de bewoners van woonschepen aan de Oosterhamrikkade ZZ bereid zijn goede afspraken te maken,

in een bruikleenovereenkomst, over gebruik en onderhoud van de tuinen en de grootte van de schu-

ren, zeer nabij de woonschapen te positioneren;

- ook elders in de stad, onder andere aan de Wilhelminakade en Hofstede de Grootkade, tuinen en

schuurtjes zijn toegestaan,

- het gewenst is om het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk zodanig aan te passen dat ruime

tuinen naast de woonschepen mogelijk blijven met  maximale afmetingen van twee meter en een

derde van de ligplaats, direct aansluitend op de tuinen schuurtjes geplaatst kunnen worden met een

maximale afmeting van 3 x 3 x 2,5 (lengte x breedte x hoogte) en met de bewoners schriftelijke af-

spraken worden gemaakt over de hoogte van heggen en struiken, zodat het contact vanaf de wal-

kant met het water wordt hersteld en/of niet verloren gaat;

besluit art 9.1.1..e derde * van de voorschriften aldus te wijzigen:

de breedte van de tuin maximaal twee meter plus een derde van de aangrenzende woonboot bedraagt

en de diepte maximaal zeven meter gemeten vanaf de op de kaart aangegeven rand van het kanaal, met

dien verstande dat de tuin zich tevens minimaal drie meter uit de kant van de weg (inclusief stoep) be-

vindt;

art. 9.2.1.f als volgt te wijzigen:

ter plaatse van de tuinen als bedoeld in art 9.1.1..e zijn geen gebouwen en bouwwerken geen gebouw

zijnde toegestaan, echter met uitzondering van vlonders, loopplanken en nutsvoorzieningen, alsmede

maximaal één berging per woonschap naast de tuin, met dien verstande dat lengte x breedte x hoogte

van de berging respectievelijk maximaal 3 x 3 x 3 2,5 meter bedraagt. De berging in de tuin is uitslui-

tend toegestaan binnen vier meter vanaf de rand van het kanaal;

de toelichting op het bestemmingsplan te wijzigen conform deze beide besluitpunten.”

(amendement nr. 8).

De heer SPAKMAN (PvdA): M. de v. Wij achten het bestemmingsplan Waterrand van groot belang voor

de ontwikkeling van de stad. Het is van belang voor de Oosterparkwijk en bovendien maakt het plan het

mogelijk dat de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk beter aan elkaar worden gekoppeld. 

De politieke discussie gaat vooral over het groen aan de wallenkant. De door de raad vastgestelde visie

voor de Oosterhamrikkade is daarvoor leidend en dat betekent onder meer dat de kade een boulevardach-

tige uitstraling zal krijgen. Volgens het voorliggende plan kunnen de woonschepenbewoners forse bin-

nenstadstuinen gaan gebruiken op grond van de gemeente met een oppervlakte tot 100 m2 met een eigen

berging, dus aanzienlijk meer dan verleden jaar in het voorstel stond. Dat komt goed tegemoet aan ons

idee over het publieke karakter van de wallenkant. Wij zien hierin een verbetering.

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Wij hebben onlangs een bestemmingsplan openbaar vaarwater vast-

gesteld, in dit geval maken wij op grond van een visie een uitzondering voor enkele woonschepen. Ik be-

grijp niet waarom hier een uitzondering moet worden gemaakt.

De heer SPAKMAN (PvdA): De wens om tot deze aanpak te komen, komt voort uit de visie op het Oos-

terhamriktracé “De Radiaal wakker gekust”. Ik zie niet wat ertegen is hier bewust een uitzondering te ma-

ken. 

De heer Vogel heeft al een opmerking gemaakt over de bedrijvigheid aan de Oosterhamrikkade ZZ. Hij

heeft aangekondigd dat wij daarover een motie zullen indienen, waarmee wordt gewaarborgd dat in elk

geval aan oplossingen zal worden gewerkt opdat de stedelijke kwaliteit van de Oosterhamrikkade ZZ be-

ter vorm zal krijgen dan nu in het bestemmingsplan is voorzien. 

De VOORZITTER: De heer Spakman heeft mede namens de CDA-fractie de volgende motie ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2008, behandelend het

voorstel inzake het bestemmingsplan Waterrand;

overwegende dat:

- de bedrijfsactiviteiten van de boekbinderij en het autoverhuurbedrijf aan de Oosterhamrikkade ZZ

in ruimtelijke zin zijn vastgelegd in het bestemmingsplan;

- het bestemmingsplan evenwel koerst op samenhangende onderbroken bouwblokken met parkeren

op eigen terrein;

- het autoverhuurbedrijf behalve een economische ook een gewaardeerde wijkfunctie vervult, bij ver-

mijden van eigen autobezit, leefbaarheid en bedienen creatieve sector;
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- een parkeeroplossing op eigen terrein als autonome ontwikkeling, dus zonder integratie in een be-

oogd bouwblok,  de gewenste voortzetting van de bedrijfsvoering op juist deze locatie moeilijk

maakt;

- zo’n autonome ontwikkeling ook niet (goed) past bij de beoogde samenhangende beeldkwaliteit

van de Oosterhamrikkade ZZ;

verzoekt het college zich in te spannen om de toekomstige bedrijfsvoering van het autoverhuurbedrijf

aan de Oosterhamrikkade ZZ bij voorkeur geïntegreerd  in nieuwbouw te kunnen laten plaatsvinden;

en gaat over tot de orde van de dag.”.   (motie nr. 9).

De heer EIKENAAR (SP): M. de v. Er heeft veel overleg plaatsgevonden voordat wij tenslotte een beslis-

sing nemen over de Waterrand. Het werd tijd. Het was lang onduidelijkheid troef. In de commissie heb ik

al opgemerkt dat dit voor mij een echt hoofdpijndossier was. De vraag was hoe groot de tuinen en schuur-

tjes mogen zijn, een derde of twee derde van het schip, wel of geen schuurtjes en hoe groot deze mogen

zijn. Het is duidelijk geworden dat niet kan wat wij eerst wilden, een tuin ter grootte van tweederde van

het schip kan juridisch eenvoudig niet. Daardoor zou het plan in gevaar komen en dat wil de SP niet. Het

is een mooi plan en wij willen dat het doorgaat, maar ook dat de bewoners van de woonschepen behoor-

lijke tuinen krijgen. 

De heer VOGEL (CDA): Ik ben benieuwd waardoor de SP ervan overtuigd is geraakt dat het juridisch

niet haalbaar is. Ik zou daarvoor graag argumenten horen, want dit is een essentieel punt.

De heer EIKENAAR (SP): Dat is juist. Ik heb van u het telefoonnummer van een ambtenaar van de pro-

vincie gekregen die mij heeft uitgelegd dat van juridische strijdigheid sprake kan zijn. De wethouder heeft

dat ook gezegd, de beide redeneringen stemden overeen. Dat heeft mij ervan overtuigd dat sprake is van

juridische strijdigheid.

De heer VOGEL (CDA): Ik heb u inderdaad een telefoonnummer gegeven, maar u hebt niet gesproken

met de ambtenaar met wie ik gesproken heb. Ik zie hier verschuilgedrag, daarom wil ik weten wat u ervan

heeft overtuigd dat het juridisch niet kan. U overtuigt mij niet door te zeggen dat ik u een telefoonnum-

mer heb gegeven. 

De heer EIKENAAR (SP): De ambtenaar heeft mij gezegd dat de toelichting in een bestemmingsplan

moet stroken met de uiteindelijke uitwerking van het plan. Dat is hier niet het geval. Het wordt heel gede-

tailleerd, het gaat om zichtlijnen en dergelijke in combinatie met de breedte van de tuinen. 

Door het amendement wordt de grens zo veel mogelijk opgezocht, het plan blijft daarmee overeind en wij

proberen hiermee zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. Daarmee wordt

hopelijk een langlopende discussie afgesloten.

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): M. de v. Ik kan mij goeddeels aansluiten bij de heer Vogel, ook wij

betreuren het dat het eerdere amendement juridisch niet haalbaar is en van tafel is geveegd, hoewel het

volgens ons niets met juridische kwesties te maken had. De “Radiaal wakker gekust” ging over meer dan

alleen de waterrand. Wij zijn niet overtuigd, maar als er niet meer  in zit zijn wij blij met alles wat wij

voor de waterrand kunnen doen. 

Met betrekking tot het autoverhuurbedrijf sluit ik mij graag aan bij de heer Spakman.

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. Ik sluit mij aan bij de heer Vogel. Ik zal de motie van de

heer Spakman steunen.

De heer VAN DER WILT (D66): M. de v. Ook wij kunnen de onvrede die door het CDA is geuit zeer

wel meevoelen, wij sluiten ons daarbij aan. Voor mijn fractie staat vast dat wij moeten aansluiten bij het

bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, wij willen geen rechtsongelijkheden voor de woonschepenbewo-

ners in de stad. Zo ver is het niet gekomen. Mijn fractie ziet het niet als een juridische onmogelijkheid,

maar vooral als een politieke keuze. Het is bijzonder jammer dat het niet als zodanig is gemeld, want er

kunnen altijd verschillende politieke opvattingen zijn. 

Wij zullen het amendement steunen, maar hebben het niet ondertekend omdat het niet voorziet in moge-

lijkheden die andere woonschepenbewoners in de stad wel krijgen.
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De heer HUISMAN (ChristenUnie): M. de v. Het verheugt onze fractie dat het college na het vorige

amendement heeft geprobeerd  met de woonschepenbewoners tot een oplossing te komen en vinden het

jammer dat het niet is gelukt. Er is al opgemerkt dat dit een echt hoofdpijndossier is geworden, waarin het

juridische aspect een heel belangrijk punt is.

Wij steunen het amendement, omdat het een goede tussenoplossing biedt en voor een groot deel tegemoet

komt aan de wensen van de woonschepenbewoners. Wij beseffen dat niet iedereen hiermee tevreden is,

maar in dit soort gevallen is dat vrijwel onmogelijk te bereiken. Wij zijn heel benieuwd wanneer de plan-

nen van kracht worden en wanneer het amendement, als het wordt aangenomen, in werking kan treden. 

Wij hebben nog vragen over de boulevard en hoe deze er precies uit zal zien, daarover zal in de loop der

tijd duidelijkheid ontstaan. Ik ben benieuwd hoe het zich zal verhouden tot de overige plannen voor dit

gebied. 

Wij hopen dat wij met dit amendement voor een goed deel tegemoet komen aan de wensen van de woon-

schepenbewoners, deze bewoners hebben in ieder geval recht op een tuin met een goede berging. (ap-

plaus).

De VOORZITTER: Ik feliciteer u met uw eerste woorden in onze raad. Ik heb begrepen dat u een baan in

Amsterdam hebt aanvaard en dat u daardoor niet lang lid van onze raad zult zijn. Ik hoop dat het een goe-

de periode zal zijn. In elk geval wensen wij u veel plezier toe.

Wethouder DE VRIES (PvdA): M. de v. Een onderdeel van dit bestemmingsplan is de wijze waarop wij

de kaders vaststellen en de positie van de woonschepen bepalen waar het gaat om de tuinen, die er nu al

zijn. De heer Huisman wees er terecht op dat het juist is de rechten van de bewoners vast te leggen, dat is

van meet af aan ook de bedoeling van het college geweest. Wij legaliseren hiermee een situatie die feite-

lijk is gegroeid. 

De vraag is hoe wij dat moeten regelen, waarover een stevig debat is ontstaan. Ik herhaal wat ik hierover

in de commissie heb gezegd. De heer Vogel heeft een principieel betoog gehouden over iemand die te-

leurgesteld is en met een katterig gevoel langs de kant staat. Daarin zit het probleem. De raad is langs de

kant gaan staan, hoewel hij zelf mede verantwoordelijk is voor het vaststellen van de visie voor het Oos-

terhamriktracé, “De Radiaal wakker gekust”. Die verantwoordelijkheid vertaalt zich ook in de bestem-

mingsplannen die daarvan de uitwerking zijn. 

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Ik vind het jammer dat de wethouder het zo verwoordt, in mijn

ogen gaat de visie over meer dan een kant van het kanaal. Zij gaat over beide kanten van het kanaal en

een breder gebied dan alleen het kanaal. Ik vind het jammer dat er geen voortschrijdend inzicht is en wij

niet op basis van een visie tot wijziging van een bestemmingsplan kunnen komen.

Wethouder DE VRIES (PvdA): Inderdaad gaat de visie over meer dan één kant van het kanaal, zoals dit

bestemmingsplan over meer gaat dan alleen de tuinen van de woonschepenbewoners. U hebt gelijk als u

erop wijst dat een eenmaal vastgestelde visie niet in steen is gehouwen, maar de raad is samen met het

college verantwoordelijk voor het bijstellen van de visie. Ingaand op de tamelijk eenvoudige opmerkin-

gen van de heer Vogel over het bij elkaar brengen van het bestemmingsplan en de visie, herhaal ik wat ik

al in de commissie heb gezegd, te weten dat de raad mede verantwoordelijk is voor de visie. Als u het an-

ders wilt, is dat prima, maar dan moet u dat zelf regelen of het college de opdracht geven met andere op-

lossingen te komen. Dan bent u consistent bezig, als u dat niet doet, praat u met een dubbele tong en dat

zou u niet moeten doen. U bent bovendien mede verantwoordelijk voor de juridische deugdelijkheid van

de amendementen die u indient. Ik neem u niet kwalijk dat u een amendement hebt ingediend waarvan la-

ter bleek dat het tot een juridische strijdigheid leidde, ik wist dat op dat moment ook niet, maar nu dat het

geval is dient u de grootmoedigheid te hebben te constateren dat dit het geval is. Ik ben blij dat het in de

overwegingen van het vanavond ingediende amendement is geconstateerd, het vorige amendement leidde

tot strijdigheden. Ik stel vast dat de raad niet zo vrij is als een vogel, maar is gehouden aan de opvattingen

die de raad eerder heeft geuit.

Ik kan leven met het amendement gezien de juridische context waarover wij praten. De tuin iets breder

maken, de schuur in of naast de tuin plaatsen, is op zichzelf niet strijdig met de visie. Als u het iets anders

wilt kan dat best, waarmee wij een eind tegemoet komen aan de verlangens van de bewoners.

Het zou u sieren als u niet de ambtenaren van de provincie zou bellen, maar uw eigen ambtenaren. 
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De heer EIKENAAR (SP): Toen wij een amendement hadden ingediend dat juridisch niet haalbaar was

heb ik hierin enorm veel tijd gestoken om mij goed te informeren over de vraag hoe het wel moet. Als ik

daarvoor een ambtenaar van de provincie wil bellen, doe ik dat.

Wethouder DE VRIES (PvdA): Dat mag, wij hebben het ook gedaan en daarbij hebben wij ook het ver-

haal gehoord dat u vertelde. Ik ga ervan uit dat wij de wijzigingen die in het amendement zijn neergelegd

keurig door het provinciale toezicht zullen kunnen loodsen. Overigens stel ik vast dat de informatie, die u

krijgt vanuit ons ambtelijk apparaat waarvoor wij verantwoordelijk zijn, iets interessanter en primairder is

dan de informatie van de provincie.

De heer VOGEL (CDA): Ik heb er bezwaar tegen als onjuiste voorstellingen van zaken worden gegeven.

Wij hebben meerdere keren met de bewoners, ambtenaren, stedenbouwkundigen, de verantwoordelijke

coördinator en de wethouder geprobeerd ons ervan te laten overtuigen dat het anders moet en anders kan.

Daarbij is de vraag gesteld wat er moet gebeuren om te realiseren wat wij met ons eerste amendement be-

oogden. Daarbij is telkens aangevoerd dat het juridisch niet mogelijk was, maar u hebt ons daarvan nooit

overtuigd. U voert nu aan dat wij de visie hadden moeten aanpassen of het college daarvoor opdracht had-

den moeten geven. Waarom zegt u dat nu, nu wij dit onderwerp in het finale stadium behandelen, waarom

hebt u dit niet in de voorgaande periode gezegd? Ik neem u kwalijk dat u dat niet hebt gedaan.

Wethouder DE VRIES (PvdA): Dat is prima, maar u weet even goed als ik dat wij in het overleg pogin-

gen hebben gedaan ruimer te definiëren wat mogelijk zou zijn met de tuinen dan in het bestemmingsplan

was vermeld. In het voorliggende amendement is een ruimere formulering aangegeven waartegen ik geen

bezwaar heb. Het is volstrekt normaal dat een lid van het college staat voor zijn ambtelijk apparaat en de

leden van de raad naar dat apparaat verwijst, waarvoor zij mede verantwoordelijkheid dragen. 

De heer Spakman heeft een motie ingediend over het bedrijf Doesburg, de bedrijfsvoering en dergelijke.

Ik heb in de commissie een- en andermaal gezegd dat wij zullen bekijken hoe wij de bedrijven daar op

een goede manier kunnen laten functioneren en op een verantwoorde manier in de nieuwe bouwblokken

kunnen inpassen. Ik kan de motie dan ook overnemen. 

Ik heb al gezegd dat het amendement niet in strijd is met de visie, wij kunnen het dan ook overnemen. 

De heer VOGEL (CDA): M. de v. Het CDA stelt zich steeds verantwoordelijk op, ook in dit geval. Wij

hebben ons lovend uitgelaten over het bestemmingsplan en hebben geprobeerd uit het probleem te ko-

men. Toen bleek dat het eerder ingediende amendement juridisch niet deugde, zijn wij er niet voor weg-

gelopen dat te erkennen. 

De heer EIKENAAR (SP): M. de v. Daarbij sluit ik mij aan. Wij hebben er samen met ambtenaren  heel

veel tijd aan besteed om een amendement dat niet klopte recht te breien. De manier waarop daarop wordt

gereageerd, vind ik niet echt sjiek. 

Amendement nr. 8.

De heer MIEDEMA (GroenLinks): Wij waren tegen het amendement dat verleden jaar is ingediend, om-

dat wij tegen de schuurtjes waren. Nu het college geen bezwaar heeft tegen deze schuurtjes, zullen wij het

amendement steunen, ook omdat het beter is dan het oorspronkelijke voorstel. 

Het bestemmingsplan is in feite het vorig jaar al vastgesteld, in de motie komt een heel ander onderwerp

naar voren en dat kan eigenlijk niet. Bovendien vinden wij de motie over dit onderwerp prematuur en zul-

len de motie daarom niet steunen.

De heer VAN KEULEN (VVD): Het college neemt het amendement en de motie over, wat leidt tot de

toezegging dat het college beide besluiten zal uitvoeren. Daardoor behoeven wij er wat mij betreft niet

meer over te stemmen, anders kan de situatie ontstaan dat het college een motie of amendement over-

neemt en de raad er vervolgens tegen stemt. 

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Ik sluit mij aan bij de opmerking van de heer Van Keulen, wij zijn

blij dat de motie en het amendement worden overgenomen.

De VOORZITTER: Leden van de raad hebben, ook als een motie of een amendement wordt overgeno-

men, altijd de mogelijkheid er tegen te stemmen. Derhalve worden zij in stemming gebracht.
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Amendement nr. 8 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fractie van GroenLinks tegen motie nr. 9 stemt, zodat zij wordt

geacht te zijn aangenomen.

De raad besluit conform het voorstel. 

10a. Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht (nr. 502).

10b. G-kracht (beleidskader nieuw economisch meerjarenprogramma) (nr. 493).

De VOORZITTER: De heer Luhoff, de voorzitter van de Rekenkamercommissie, neemt even de plaats in

van de gemeentesecretaris.

De heer LUHOFF (D66): M. de v. Het Economisch Businessplan is geen plan waarvoor u mij wakker be-

hoeft te maken, de ambities zijn niet op zo’n manier vertaald naar doelen en middelen dat mijn fractie er

warm van wordt. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan middelen om een echt krachtige bijdrage te

leveren aan de ambities. Het is ook geen businessplan om wakker van te liggen, want de inhoudelijke

keuzen die worden gemaakt, de inzet op de twee clusters, healthy aging en energie, hebben onze instem-

ming. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de keuze die de raad heeft gemaakt voor het gezamenlijk op-

stellen van het plan met de raad aan de voorkant. De bijdragen van experts bij de totstandkoming van het

stuk hebben een goede invloed gehad op de inhoud van het programma, dat maakt het bijzonder moeilijk

te accepteren dat het college er niet extra in wil investeren en genoegen neemt met het wegvallen van de

rijksbijdrage voor het economisch beleid van de stad. Onze handtekening staat dan ook onder een motie

waarin wordt gevraagd juist in deze moeilijke tijden te bekijken of daaraan iets is te doen.

De heer OOST (PvdA): Hoe zit het met uw rekensom? Ik heb het ook nagerekend en ik kom voor dit

nieuwe EBP uit op ongeveer hetzelfde bedrag als verleden jaar, zij het voor één jaar.

De heer LUHOFF (D66): Weliswaar komen wij uit op een ongeveer gelijk bedrag, maar er is nog steeds

geen oplossing voor de gevolgen van het wegvallen van de rijksbijdragen in de komende jaren. In een

brief heeft het college duidelijk gemaakt dat het zich daarover ook zorgen maakt, ik betreur het dat er nu

nog geen adequaat antwoord op is gegeven.

De motie waarin het college wordt gevraagd er nog eens goed naar te kijken, is geen opdracht voor alleen

het college, ook de raad zal straks bij de begrotingsbehandeling nog eens goed moeten bekijken of het

economisch beleid  wezenlijk kan worden gesteund. D66 zal dat in elk geval wel doen. 

Ik heb al aangegeven dat de inzet op de twee clusters onze instemming heeft. De Rekenkamercommissie

en sommige experts hebben wel vraagtekens gezet bij de onderbouwing van deze keuze, maar juist bij

deze clusters kan Groningen echt het verschil maken. Niet voor niets hebben diverse instellingen in het

Akkoord van Groningen juist deze clusters genoemd. Werk niet met losse projectjes, zoals tot nu toe is

aangegeven, maar zet in op grote, aansprekende projecten om deze clusters echt op de kaart te zetten. 

Wij wachten de uitwerking van het programma bedrijven Groningen af, het gaat ons er daarbij om bedrij-

ven letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden voor het inrichten van de onderneming. Voor wat betreft Gast-

vrij Groningen sluiten wij ons aan bij de opmerking van een adviseur dat een stad die zorgt voor een aan-

trekkelijke leefomgeving een arbeidsmarkt heeft. 

De Rekenkamercommissie heeft nogal sterk ingezet op de vraag hoe de ambities zijn omgezet in doelen.

Ik begrijp dat de commissie daarop wijst, het is opvallend hoe weinig concreet een en ander is aangege-

ven. Wij hebben dit plan naast het vorige EBP gelegd en daarin zien wij hetzelfde terug.  Dat heeft voor

een deel te maken met economisch beleid, welk beleid niet wordt gemaakt met een rekenmachine, maar

wordt gebaseerd op een visie. Daarnaast staat dat het gebrek aan middelen er misschien aan heeft bijge-

dragen dat G-kracht niet zo concreet kon worden als misschien het geval had moeten zijn. De richting van

G-kracht is goed, maar het EBP mist voldoende kracht.

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): M. de v. GroenLinks is in grote lijnen tevreden met het economisch

beleidskader G-kracht, zoals het nu voor ons ligt. Onze speerpunten duurzaamheid en kennis staan bij een

groot deel van de plannen centraal. Goed is ook de continuering van een aantal thema’s uit het EBP, om

resultaten te bereiken is soms een lange adem nodig. De onderdelen die onze fractie het meest aanspreken

zijn Terreinwinst, duurzame energie, startersbeleid, onderwijs en arbeidsmarkt en NOA. 
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De heer VAN KEULEN (VVD): U hebt het over continuering van beleid, maar wij hebben het over een

jaar. Na een jaar houdt het op.

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Ik ga ervan uit dat de visie een langere termijn beslaat, bijvoorbeeld

vier of vijf jaar. De uitvoeringsprogramma’s zijn inderdaad een andere zaak. 

De uitbreiding van Terreinwinst naar de kantorenlocaties lijkt ons een goede stap. G-kracht is onder een

ongelukkig gesternte geboren. De crisis en het wegvallen van de GSB-middelen leiden tot grote druk op

de beschikbare budgetten. Toch is het college erin geslaagd een behoorlijk bedrag bijeen te brengen, het

wachten is nu op het uitvoeringsprogramma voordat wij kunnen beoordelen hoe het uiteindelijk uitpakt. 

In het onderzoek van de Rekenkamercommissie is duidelijk aangegeven waar de knelpunten zitten. Het

lijkt ons goed dat het college, zoals is voorgesteld, in de uitvoeringsprogramma’s nog eens ingaat op de

aanbevelingen.

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): M. de v. Het proces is tot nu toe prima verlopen en

de uitkomst is boven verwachting. Daarvoor past een compliment. 

De Rekenkamercommissie heeft kritische kanttekeningen geplaatst, die in enkele gevallen scherp zijn ge-

formuleerd. Het college heeft al toegezegd dat het deze opmerkingen zal meenemen bij het vaststellen

van de jaarprogramma’s in samenhang met het beleidskader. Wij zullen de resultaten daarvan bekijken,

de waarheid ligt in het midden en ik neem aan dat men van elkaar kan leren. 

In november gaan wij van het kader naar de uitvoering, dan zullen wij de financiën en de concrete plan-

nen opnieuw beoordelen. Wij verwachten daarbij smarte formuleringen.

De heer OOST (PvdA): M. de v. Wij hebben waardering voor het proces waarbinnen G-kracht tot stand is

gekomen, het is een mooi voorbeeld van participatie en ruimte aan de voorkant. Wij zien graag dat ook

bij de uitvoering van het plan op deze wijze wordt voortgegaan. Het is moeilijk plannen als G-kracht

smart te maken, wij voelen mee met de Rekenkamercommissie, maar eigenlijk had zij haar beoordeling

meer in het licht moeten plaatsen van de successen van het lopende businessplan. 

Het budget is door enig sprokkelwerk bijeengebracht, maar het zou voor een dergelijk plan eigenlijk an-

ders moeten, meer vanzelfsprekend en structureel…

De heer VAN KEULEN (VVD): Wat vindt u ervan dat dit beleidskader niet structureel wordt gefinan-

cierd? Wij hebben alleen voor het volgend jaar geld beschikbaar, zodat wij daarna opnieuw zullen moeten

sprokkelen en het dan zittende college zullen moeten smeken hiervoor geld bijeen te krijgen.

De heer OOST (PvdA): Ik kom hierop nog terug. Ik wil nu eerst verder gaan, dan krijgt u vanzelf ant-

woord.

Het zou eigenlijk anders moeten, meer vanzelfsprekend en structureel, om de werkgelegenheid te verster-

ken, maar in het licht van de huidige economische situatie tellen wij onze knopen. Ik neem aan dat dit

budget terugkomt in de begroting die het college ons in de komende weken zal voorleggen. In wezen is

nu hetzelfde bedrag beschikbaar als in de afgelopen jaren, namelijk € 1 miljoen van de gemeente en onge-

veer € 1miljoen uit andere  bronnen, in dit geval niet van het rijk, maar uit eigen interne potten. 

De heer VAN KEULEN (VVD): U zegt dat wij voor het volgend jaar nog geen geld hebben. Hoe ziet u

dat voor zich? Moeten wij dan extra geld uittrekken en er in het nieuwe college over knokken?

De heer OOST (PvdA): Het volgend jaar zal sprake zijn van een geheel nieuwe situatie, dan zullen wij in

alle gevallen, niet alleen bij dit plan, onze knopen moeten tellen. Ik hoop dat wij dan met een aantal men-

sen voor het EBP zullen knokken. Nu is het voldoende, wij kunnen in 2010 goed vooruit. 

De focus van het plan is prima. Er is een redelijke verdeling over de verschillende programma’s. Er zijn

niet alleen accenten bij de kennisindustrie en voor hoogopgeleiden, ook werk voor lager opgeleiden komt

aan bod.

G-kracht staat voor van alles en nog wat en in mijn ogen zeker voor gezamenlijkheid. G-kracht is een

smeermiddel om anderen ertoe te bewegen werk van werk te maken. Gezamenlijkheid loont, niet alles

zelf willen doen, maar kracht van buiten mobiliseren. 

In de voorbereiding van mijn bijdrage kwam ik interessante samenwerkingsvormen tegen, ik zal ze nu

niet opnoemen. Wel roep ik het college op werk te maken van het doorlichten ervan, ze aan te wenden en

te voorzien van projecten in de stad. Ik noem als voorbeeld het Ondernemingsfonds. In het bedrijfsleven
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wordt hard nagedacht over een dergelijk fonds, wij hebben er al geruime tijd sympathie voor en zouden

het graag op korte termijn gerealiseerd willen zien.

In de commissie hebben wij  aandacht gevraagd voor het  Ebbingekwartier  en ook voor  Eurosonic en

Noorderslag. Het college heeft daarover een besluit genomen waarmee wij erg blij zijn.

In ons aanvalsplan voor werk, dat wij in maart hebben gelanceerd, hebben wij aandacht gevraagd voor de

ZZP-ers, die flexibel inzetbaar zijn, ook in tijden van crisis. Zij zijn ook kwetsbaar en de vraag is of zij

niet een zetje moeten krijgen, bijvoorbeeld in een marktplaats voor ZZP-ers. Is het college bereid de mo-

gelijkheden voor zo’n marktplaats te verkennen?

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. G-kracht, het nieuwe economisch meerjarenprogramma

van de gemeente Groningen, heeft op hoofdlijnen onze instemming. Daarbij gaat het om de verdeling in

Groningen Piekt, Bedrijvig Groningen en Gastvrij Groningen, wat mij een goed kader  lijkt om verder te

gaan, maar het gaat natuurlijk vooral om de uitvoering. De uitvoeringsprogramma’s zullen nog volgen,

van essentieel belang daarbij is dat die programma’s niet alleen vorm zullen krijgen binnen de ambtelijke

diensten en op het stadhuis, maar wij daarvoor ook steeds weer ideeën en visies zullen verzamelen en zul-

len proberen iedereen erbij te betrekken omdat daardoor draagvlak zal worden gevormd. Dat is zeker in

een tijd waarin financiële middelen ontbreken van essentieel belang. Door de inbreng van nieuwe ideeën

zal waarschijnlijk ook het commitment van instellingen, ondernemers en bedrijven groeien. 

De financiële problemen hangen als een zwaard van Damocles boven ons hoofd, in dat opzicht vind ik de

opstelling van de PvdA onbegrijpelijk. Wij stellen een beleidskader vast voor de periode tot 2014 en men

neemt er genoegen mee dat de plannen slechts tot en met 2010 financieel zijn gedekt. Daarna zal wellicht

nog € 681.000,- beschikbaar zijn door de vrijval van kapitaallasten RO/EZ, maar dat is een heel wankele

basis voor een meerjarenprogramma, dat wij structureel moeten financieren. Daarom zal ik samen met de

VVD en D66 twee moties over de financiering indienen.

De heer OOST (PvdA): Geeft u ook aan waar het geld vandaan moet komen?

De heer ANTUMA (Student en Stad): Het is denkbaar dat wij naast de zoektocht naar bezuinigingen be-

kijken voor welke structurele programma’s geld nodig is en hoe wij dat kunnen regelen. Het is onbestaan-

baar een beleid vast te stellen zonder intentieverklaringen voor de financiering. De discussie daarover zal

in volle omvang moeten terugkomen als de nieuwe raad zal zijn aangetreden en het bezuinigingspakket

wordt vastgesteld. Wij mogen dit niet laten schieten en een en ander alleen voor 2010 regelen.

De VOORZITTER: De heer Antuma heeft mede namens de VVD en D66 de volgende moties ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend het

beleidskader nieuw economisch meerjarenprogramma G-kracht;

constaterende dat:

- binnen het aflopende EBP met een gemeentelijke inzet van € 5 miljoen ruim € 95 miljoen aan ex-

terne middelen is binnengehaald;

- G-kracht een looptijd heeft tot eind 2014;

- op dit moment alleen de jaarschijf 2010 tot een bedrag van € 1,18 miljoen is gedekt;

van mening dat:

- moedwillig afbouwen van economisch beleid onverstandig is;

- er met geld geld moet worden gemaakt en bewezen is dat investeringen in het kader van het econo-

misch meerjarenprogramma lonen, 

- wij met betrekking tot onze economie verder moeten kijken dan de recessie en ons niet blind moe-

ten staren op de korte termijn;

- zowel de inhoudelijke als financiële ambities van G-kracht 2010 - 2014 volledig moeten kunnen

worden gerealiseerd;

verzoekt het college het economisch meerjarenprogramma in de meerjarenbegroting structureel te dek-

ken voor een bedrag van € 3 miljoen en hiervoor nadere voorstellen uit te werken;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 10).

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend het

beleidskader :nieuw economisch meerjarenprogramma G-kracht;

constaterend dat:
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- binnen het aflopende EBP met een gemeentelijke inzet van € 5 miljoen ruim € 95 miljoen aan ex-

terne middelen is binnengehaald;

- G-kracht een looptijd heeft tot eind 2014;

- op dit moment alleen de jaarschijf 2010 tot een bedrag van € 1,18 miljoen is gedekt;

van mening dat:

- moedwillig afbreken van economisch beleid onverstandig is;

- er met geld geld moet worden gemaakt en is bewezen dat investeringen in het kader van een econo-

misch meerjarenprogramma lonen;

- wij met betrekking tot onze economie verder moeten kijken dan de recessie en ons niet blind moe-

ten staren op de korte termijn;

- de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het economisch meerjarenprogramma in ieder ge-

val op hetzelfde niveau moet worden gehandhaafd;

- het economisch programma van de stad Groningen niet op incidentele basis moet worden geregeld;

verzoekt het college het economisch meerjarenprogramma structureel te dekken voor een bedrag van

€ 1,18 miljoen en hiervoor nadere voorstellen uit te werken;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 11).

De heer VAN KEULEN (VVD): M. de v. Allereerst wil ik het college complimenteren met het verloop

van het proces, het proces is zorgvuldig opgepakt en er is een puik plan uit voortgekomen. Het is niet te

concreet, wij kunnen er nog allerlei kanten mee op en dat zien wij graag.

De Rekenkamercommissie heeft vooraf onderzoek gedaan en op grond daarvan enkele adviezen gegeven.

Dat is een goede aanpak, ik verzoek het college alleen er een volgende keer minder geforceerd op te rea-

geren. Dat zou wat constructiever zijn.

Het grote pijnpunt wordt gevormd door de financiering. Het plan is goed, maar ik heb het gevoel dat het

een beetje een dooie mus is. Wij hebben een fantastisch mooi plan met goede ideeën, maar wij hebben er

geen geld voor. Dat is onacceptabel, de stad als motor van de noordelijke economie moet haar verant-

woordelijkheid nemen en een structureel gefinancierd economisch beleid voeren. Het is jammer dat dit

niet lijkt te gebeuren, wij kunnen  allerlei voorschotjes nemen op volgend jaar, maar ik moet dat nog zien.

Evenals D66 en Student en Stad willen wij ervoor zorgen dat het geld voor het EBP er nog dit jaar ge-

woon is. 

Kunnen wij nog meer mooie plannen en  vergezichten verwachten die niet goed zijn gefinancierd of hou-

den wij vast aan de traditie, dat het college financieel goed gedekte plannen aan de raad voorlegt?

De heer KOOPS (CDA): M. de v. Het moet maar zo. Het college is tevreden en de vertegenwoordigers

van de ondernemers hebben bij de presentatie van het plan, afgezien van enkele kritische opmerkingen

over de communicatie,  instemmend gereageerd. 

Het CDA is nogal kritisch geweest over het nieuwe EBP en is dat nog. Hoofdpunten zijn opmerkingen uit

het onderzoek van de Rekenkamercommissie, het vooralsnog uitblijven van een onderbouwing en het feit

dat weinig rekening wordt gehouden met de huidige recessie en de demografische ontwikkelingen. Het

college pareert de kritiek met de opmerking dat het slechts gaat om een kadernota en in de nog te ontwik-

kelen uitvoeringsnota’s zal worden ingegaan op de onderbouwing van de doelstellingen en de vraag wat

wij ervoor moeten doen. Wij verwachten niets anders en zullen de uitvoeringsnota’s kritisch blijven vol-

gen. Het moet maar zo.

Bij de discussie in de commissie is de vraag naar voren opgekomen hoe het staat met het Ondernemers-

fonds. De wethouder heeft gezegd dat het college met het fonds praat, maar dat is niet mogelijk, want dit

fonds bestaat niet. Het is ook geen organisatie. Ik bedoel met mijn vraag het volgende. Nadat was afge-

zien van de reclamebelasting zou worden nagedacht over de mogelijkheid bijvoorbeeld via een OZB-con-

structie geld binnen te halen voor dit soort zaken, maar telkens weer moet ik constateren dat er geen schot

in de zaak zit. 

De reactie van het college op het onderzoek van de Rekenkamercommissie was nogal narrig, ik hoop dat

de wethouder nog eens heeft nagegaan wat de betekenis van een ex ante-onderzoek is. Het zal duidelijk

zijn dat het CDA vierkant blijft staan achter de opvattingen, aanbevelingen en conclusie van de Rekenka-

mercommissie.

De heer IN ’t VELD (SP): M. de v. In de huidige tijd is geld schaars en spreektijd ook, daarom sluiten wij

ons aan bij GroenLinks.
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Wethouder DIJKSTRA (PvdA): M. de v. Ik wil de raad eerst bedanken voor de waarderende woorden

van een aantal fracties, dit product is tot stand gekomen in goed overleg met externe partners. De PvdA

constateerde terecht dat dit een gezamenlijk product is,  dat niet is bedacht binnen het stadhuis, het is een

product dat met de stad is ontwikkeld. Dat geldt ook voor het beraad aan de voorkant dat een duidelijke

meerwaarde heeft gehad, zeker als ik terugdenk aan de richtinggevende discussies die wij met elkaar heb-

ben gevoerd.

Het rijk draait de geldkraan dicht en de vraag kan daardoor opkomen of een nieuw economisch program-

ma nog wel wenselijk is. Het college beantwoordt die vraag bevestigend, want hoe beperkt de invloed van

de gemeentelijke overheid op de economie ook is, lokaal economisch beleid kan wel degelijk het verschil

maken, wat wij gezamenlijk ook hebben bewezen. Denk aan het feit dat wij met klein geld  groot geld

hebben gemaakt en aan alle verschillende initiatieven waarin wij een soort aanjaagfunctie hebben ver-

vuld. Marketing Groningen, Energy Valley, het congresbureau en het ondernemerstrefpunt zijn daarvan

sprekende voorbeelden.

Dat neemt niet weg dat het wegvallen van de rijksbijdrage een forse aderlating is. Dat is de reden waarom

wij twee weken geleden in een brief hebben aangegeven hoe wij in 2010 het programma toch kunnen uit-

voeren, namelijk door verbindingen te maken met andere gemeentelijke beleidsprogramma’s waarin acti-

viteiten voorkomen die samenhangen met de beleidsdoelen en ambities onder G-kracht. Stimuleren van

duurzaamheid en ondersteunen van kennisprojecten zijn al genoemd. Deze activiteiten zijn gewoon ge-

dekt als de raad de begroting voor 2010 zal hebben vastgesteld.

Het ligt iets anders als het gaat om de verbinding met het programma Alle Hens. De raad heeft informatie

gekregen over de drastische wijzigingen in de financiële situatie en u weet ook, dat collega Verschuren de

plannen tegen het licht gaat houden. Vanzelfsprekend zal dan een koppeling worden gelegd met de G-

kracht beleidsdoelen en ambities. 

Voor de dekking van G-kracht kijken wij inderdaad niet verder dan 2010. Wij krijgen in financieel op-

zicht in de komende tijd nogal wat voor de kiezen…

De heer VAN KEULEN (VVD): Het college heeft beloofd in januari, februari of maart met bezuinigings-

voorstellen te zullen komen. Nu is het oktober. Of u komt op allerlei momenten met bezuinigingsvoor-

stellen of u komt met alle voorstellen tegelijk, maar u moet niet het een nu doen en het andere erna. Dat is

niet goed. Wij kiezen toch voor integrale afwegingen?

Wethouder DIJKSTRA (PvdA): Ik heb van uw fractie opmerkingen gehoord over de ambities van de

VVD op het gebied van sport. Ik ben dan ook erg benieuwd naar uw financiële paragraaf. Het college

vindt het op dit moment onverstandig ruim € 2 miljoen structureel vast te leggen, maar wij hechten even-

zeer als u aan integrale afwegingen. Wij willen de keuze echter aan een nieuw college overlaten.

De heer ANTUMA (Student en Stad): U wilt de keuze aan het nieuwe college overlaten, maar u werkt de

mogelijkheden niet voor het nieuwe college uit. Dat vind ik korte termijn-politiek, wat dit college abso-

luut niet voor zijn rekening zou moeten willen nemen.

Wethouder DIJKSTRA (PvdA): Ik kan mij iets voorstellen bij uw standpunt, maar het college acht het

bijzonder onverstandig dit bedrag voor de komende jaren structureel vast te leggen. 

De heer OOST (PvdA): De wethouder noemde de koppeling met Alle Hens aan Dek. Als ik het goed be-

grijp zegt hij dat het bedrag van € 300.000,- dat in G-kracht staat niet meer is gegarandeerd.

Wethouder DIJKSTRA (PvdA): Dat hebt u goed begrepen. De heer Verschuren zal ermee terugkomen,

dan kunt u beoordelen in hoeverre de koppeling met activiteiten en met middelen wordt gemaakt. U hebt

ruimte om daarover uw oordeel te geven.

De VOORZITTER: U hebt nu alleen nog maar tijd voor een oordeel over de moties…

Wethouder DIJKSTRA (PvdA):Ik heb nog een paar minuten nodig.

De VOORZITTER: Die hebt u niet. De raad zal moeten accepteren dat het u ook door interrupties niet

mogelijk is gemaakt volledig te antwoorden. 

Wethouder DIJKSTRA (PvdA): Het zal duidelijk zijn dat ik de beide moties ontraad. 
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De heer OOST (PvdA): Ik verzoek u de vergadering even te schorsen.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing (22.26 - 22.29 uur).

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer OOST (PvdA): Ik heb de schorsing gevraagd, het lijkt mij het beste dat ik nu een stemverklaring

afleg. 

De VOORZITTER: Ik begrijp dat er nog behoefte is aan een tweede termijn. 

De heer ANTUMA (Student en Stad): In eerste termijn heb ik de wethouder een toezegging gevraagd

over een brede input voor het uitvoeringsprogramma. Hij had geen tijd om erop in te gaan, ik hoor nog

graag een bevestigend antwoord. 

Ik heb veel aandacht gevraagd voor de financiën. Het is voor mijn fractie eigenlijk ondenkbaar dat wij

een zoekopdracht geven voor een bezuiniging van € 50 miljoen en daar tegenover geen plus zetten voor

een beleid dat wij gedurende de looptijd van de bezuinigingen heel belangrijk vinden. Ik vind het zeer

kortzichtig als daaraan voorbij wordt gegaan.

De heer VAN KEULEN (VVD): Achter de schermen zijn ambtenaren bezig met het zoeken van € 50 mil-

joen, blijkbaar is het economisch beleid al gesneuveld. Ik vind dat waardeloos. 

Wethouder DIJKSTRA (PvdA): Wij zullen zeker externe partners betrekken bij het opstellen van de uit-

voeringsprogramma’s. 

De heer OOST (PvdA): Wij zullen voor dit voorstel stemmen met de kanttekening dat wij, als Alle Hens

weer bij de raad terugkomt, zullen terugkomen op de koppeling tussen Alle Hens en G-kracht.

De heer KOOPS (CDA): Wij zullen tegen beide moties stemmen. In de ene motie wordt incidenteel geld

omgezet in structureel geld, dat zouden wij niet moeten doen. In de andere motie wordt voorgesteld € 3

miljoen te regelen zonder structurele dekking en dat gaat ons iets te ver. Laten wij er bij de begrotingsbe-

handeling maar op terugkomen. 

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Wij zullen de moties niet steunen. Wij zijn voor 2010 redelijk tevre-

den. Het mogelijk wegvallen van Alle Hens maakt het niet gemakkelijker, maar wij zullen dat op een la-

ter tijdstip beoordelen. De uitvoeringsprogramma’s voor latere jaren willen wij ook op een later moment

vastleggen, wij willen ons nu niet vastleggen op € 1,18 miljoen als minimum en maximum.

De heer IN ’t VELD (SP): Ook wij zullen tegen beide moties stemmen. Op dit moment willen wij ons

niet vastleggen op een bedrag, wij zijn akkoord met het voorliggende plan en de financiering. Later zullen

wij nog te spreken komen over de vraag hoe het in de toekomst verder zal gaan.

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Wij zijn niet voor de beide moties, wij wachten af

wat het college in de begroting 2010 zal aangeven. Wij willen ons niet op voorhand op deze manier vast-

leggen. 

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fracties van Student en Stad, de VVD, D66 en de Stadspartij

voor motie nr. 10 stemmen, zodat zij wordt geacht te zijn verworpen.

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fracties van Student en Stad, de VVD, D66 en de Stadspartij

voor motie nr. 11 stemmen, zodat zij wordt geacht te zijn verworpen.

De raad besluit conform de voorstellen onder 10a en 10b.
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Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Het is eigenlijk vreemd dat wij een onderzoek vast-

stellen…

De VOORZITTER: De raad stelt de aanbevelingen vast.

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Het college heeft daarop anders gereageerd. De raad

neemt met dit besluit de aanbevelingen over, terwijl het college maar een deel ervan overneemt. Ik zie

hier een discrepantie.

De VOORZITTER: Voor dit moment moeten wij het hierbij laten.

11. Is discussiespunt 10b geworden.

12. Intrekking Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus (nr. 381).

De heer EIKENAAR (SP): M. de v. Ik wilde een heel betoog houden over de schandalige wijze waarop

deze bemiddelaars te werk gaan, ik had een mooi voorbeeld, maar door gebrek aan spreektijd is dat niet

mogelijk. Wel wijs ik erop dat wij veel klachten krijgen over de bemiddelaars die hoge tarieven vragen

voor bijvoorbeeld sleutelgeld, wat volgens de wet niet mag, inschrijfkosten van enkele tientjes, bemidde-

lingskosten ter hoogte van een maand huur en contractkosten van rond € 100,-. Er zijn veel voorbeelden

te noemen, daarom pleiten wij voor goede regels voor deze bemiddelaars. Wij stemmen in met het intrek-

ken van deze verouderde verordening, maar stellen  in een motie voor nieuwe regels op te stellen die ook

zullen moeten worden gehandhaafd.

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): Ik ben benieuwd of de SP ook gelooft in eigen verantwoordelijk-

heid en keuzevrijheid. Het is niet verplicht een bemiddelingsbureau in te schakelen. Studenten kunnen

toch ook zelf keuzen maken? 

De heer EIKENAAR (SP): Studenten kunnen zelf keuzen maken, maar wij krijgen niet voor niets klach-

ten van mensen die veel te veel betalen en vooraf niet of nauwelijks te horen krijgen hoe hoog de kosten

zijn, maar die toch akkoord gaan omdat zij snel woonruimte nodig hebben.

De VOORZITTER: De heer Eikenaar heeft samen met de fracties van GroenLinks, het CDA, D66 en Stu-

dent en Stad de volgende motie ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend het

voorstel tot intrekking van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus;

constaterende dat:

- er meerdere woning- en kamerverhuurbemiddelingsbureaus op de Groningse woningmarkt actief

zijn;

- in de huidige verordening een maximum bedrag is gesteld voor de kosten die in rekening mogen

worden gebracht voor de bemiddeling, namelijk de helft van een maand huur;

- een groot deel van de bureaus veel hogere bedragen vraagt;

- deze bedragen bestaan uit vage kosten zoals contractkosten, inschrijfkosten, bemiddelingskosten en

sleutelgeld;

- de huidige verordening is verouderd;

overwegende dat:

- het onwenselijk is dat woningzoekenden exorbitante bedragen moeten betalen voor het vinden van

geschikte woonruimte;

- het van belang is dat de kosten voor bemiddeling transparant zijn;

- het van belang is dat er controle is op de werkwijze van deze bureaus;

verzoekt het college:

* een nieuwe verordening op te stellen ter vervanging van de huidige en deze voor te leggen aan de

gemeenteraad;

* deze verordening van toepassing te laten zij op alle organisaties die bemiddelen bij de verhuur van

kamers en woningen;



 

Verslag gemeenteraad 30 september 2009

65

46.47

* in de verordening in ieder geval op te nemen dat het maximum aan bemiddelingskosten de helft

van een maand huur mag zijn en dat het verboden is enigerlei andere vergoeding voor de bemidde-

ling te vragen onder welke naam of titel ook;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 12).

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. Het is in onze ogen van belang dat de gemeente in ieder

geval kaders heeft waardoor uitwassen kunnen worden tegengegaan. De wethouder heeft steeds aange-

voerd dat een dergelijke verordening in geen enkele vorm kan, maar de SP heeft tot op Europees niveau

onderzoek gedaan waarbij is gebleken dat een dergelijke verordening wel degelijk mogelijk is. Wij moe-

ten binnen de wettelijke grenzen zoeken naar een nieuwe regeling waarmee uitwassen kunnen worden te-

gengegaan.

De heer VOGEL (CDA): M. de v. Omdat blijkt dat er nog steeds kamerbemiddelingsbureaus zijn die de

regelgeving niet volgen, zullen wij de motie steunen. De huidige verordening moet worden ingetrokken

omdat zij niet te handhaven is.

Mevrouw VAN MAMEREN (VVD): M. de v. Wij volgen het standpunt van het college en stemmen dus

voor het intrekken van de verordening. Uit de tekst van de motie die u voorlas begrijp ik dat wij ons ook

gaan bemoeien met tarieven van makelaars. Dat vind ik heel bijzonder.

Wethouder DE VRIES (PvdA): M. de v. De raad is het er blijkbaar mee eens dat wij de huidige verorde-

ning intrekken. De verordening wordt in feite niet meer gebruikt en schiet daardoor haar doel voorbij, in

ons beeld zegt Europa daarom dat wij haar niet meer moeten handhaven. 

Ik begrijp welk signaal de motie inhoudt, namelijk niet toe te staan dat louche firma’s, die echt bestaan

mevrouw Van Mameren, hun werk doen met studenten als slachtoffers. Dat zouden wij moeten willen

voorkomen. Dat kan in de vorm van een andere verordening, maar het kan ook in combinatie met of door

alleen andere maatregelen. Als ik uit de motie mag lezen dat u het college opdracht geeft een en ander op

korte termijn op een rijtje te zetten om te zien of wij andere instrumenten kunnen gebruiken en of een ver-

ordening nog dienstig is en daarmee bij u terug te komen, zijn wij daartoe graag bereid. Tenslotte willen

wij niet dat mensen die centen verdienen aan andermans leed…

De heer EIKENAAR (SP): Ik begrijp dat u de motie met die uitleg  overneemt.

Wethouder DE VRIES (PvdA): Dat is juist. 

De heer EIKENAAR (SP):  Ik kan daarmee prima leven. Mijn voorkeur gaat uit naar een verordening die

een duidelijke set regels omvat, maar als u  meent dat een andere manier beter is laat ik mij graag door u

overtuigen.

De heer VOGEL (CDA): Ik teken aan dat het niet alleen om studenten maar om meer mensen gaat. Ik kan

de interpretatie van de wethouder volgen.

De heer MIEDEMA (GroenLinks): Wij kunnen ook goed leven met de toelichting van de wethouder op

de motie.

De heer VAN DER HEIJDT (PvdA): Wij steunen het intrekken van de verordening en zijn benieuwd naar

de oplossingen die de wethouder ons over enige tijd zal voorleggen. Wij steunen de motie en de interpre-

tatie die de wethouder eraan heeft gegeven. 

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fractie van de VVD tegen motie nr. 12 stemt, zodat zij wordt ge-

acht te zijn aangenomen. 

De raad besluit conform het voorstel.

13. Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservicecentrum Hoogkerk (nr. 500).

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. De motivering voor het voorstel het loket open te

houden is kort en bondig: beloofd is beloofd.
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Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): M. de v. In de commissie heeft al een uitgebreide discussie plaatsge-

vonden, daarop zal ik nu niet terugkomen. Collegae hebben in de commissie al opgemerkt dat wij  het

niet over het wijkservicecentrum Hoogkerk kunnen hebben zonder het te hebben over Lewenborg. In eer-

dere discussies waren Hoogkerk en Lewenborg altijd aan elkaar gekoppeld en toen Hoogkerk open bleef

en Lewenborg dicht moest, heeft de PvdA al aangegeven dat voor Lewenborg en Hoogkerk dezelfde re-

gels zouden moeten gelden.

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): De wijken zijn niet te vergelijken, Hoogkerk was een zelf-

standige gemeente die is geannexeerd en bij de annexatie is beloofd dat er een loket zou blijven.

Mevrouw HAZEWINKEL (PvdA): Daarover verschillen wij van mening. De gemeente Noorddijk is mis-

schien iets eerder geannexeerd, maar ook dat heeft een geschiedenis. 

Nu het loket in Hoogkerk op meer dan alleen financiële gronden open blijft, is er alle aanleiding het loket

in Lewenborg te heropenen. Volgens mijn informatie is er in Het Dok ruimte, laten wij daarvoor gaan. Ik

dien hierover een motie in.

De VOORZITTER: Mevrouw Hazewinkel heeft mede namens GroenLinks de volgende motie ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, behandelend het

voorstel tot voorlopige intrekking van het voorgenomen besluit tot sluiting van het Wijkservicecen-

trum Hoogkerk;

constaterende dat:

- in Lewenborg een wijkservicecentrum bestond zoals in Hoogkerk;

- financiële overwegingen doorslaggevend waren voor het besluit beide wijkservicecentra te sluiten;

- de achterliggende cijfers bij het besluit tot sluiting van het wijkservicecentrum Hoogkerk verou-

derd zijn;

- het intrekken van het voorgenomen besluit is gebaseerd op andere dan financiële argumenten;

overwegende dat:

- het verlies van het wijkservicecentrum Lewenborg werd gevoeld als een gevoelige klap;

- het niet logisch is de argumenten die opgang doen voor de westkant van de stad anders te wegen

dan voor de oostkant van de stad;

- er ruimtelijke mogelijkheden zijn voor het inpassen van een loket burgerzaken in Het Dok;

verzoekt het college met de partners in de marktplaats Lewenborg de locatie van het loket burgerzaken

en de termijn waarop deze is in te passen te onderzoeken en het voorstel betreffende heropening van

een loket in Het Dok aan de behandeling van de begroting 2010 toe te voegen;

en gaat over tot de orde van de dag.’   (motie nr. 13).

Mevrouw RADEMAKER (SP): M. de v. Loket Hoogkerk blijft voorlopig nog vier jaar open, dat is mooi

voor de mensen uit Hoogkerk en omgeving. Voor ons was het besluit tot sluiting pijnlijk, maar wij heb-

ben het besluit genomen op basis van de cijfers die toen bekend waren. Onze verbazing was groot toen de

cijfers niet bleken te kloppen en sterk verouderd waren. Bijkomend argument is dat veel mensen naar het

loket in Hoogkerk gaan en bij sluiting het loket aan de Kreupelstraat de drukte niet meer aan kan. De be-

zuiniging bleek geen bezuiniging en daarom blijft het loket in Hoogkerk open, vooreerst voor vier jaar.

Daarbij komt de vraag naar Lewenborg op. De SP heeft in 2004 tegen de sluiting van dit servicecentrum

gestemd. Wij zijn altijd voor voorzieningen in de buurten, maar het centrum in Lewenborg is inmiddels

afgebroken en als wij het willen heropenen moet dat op operationele en niet op emotionele gronden ge-

beuren. Als de wethouder van mening is dat een loket extra echt voldoende is, dat heropening in Het Dok

enorm duur en complex wordt en daardoor sterk wordt vertraagd, moeten wij er bij de begrotingsbehan-

deling misschien niet voor kiezen het centrum in Lewenborg te heropenen, maar het is in elk geval goed

het te onderzoeken. Wij willen graag na het onderzoek tot een afweging komen. 

De heer HUISMAN (ChristenUnie): M. de v. Het zal u niet verbazen dat wij zeer verheugd zijn over het

voorstel het loket in Hoogkerk open te houden, wij zien dit als een mooi afscheidscadeau voor David de

Jong. Hij zal heel blij zijn als het besluit is genomen. 

Wij ondersteunen de motie die door mevrouw Hazewinkel is ingediend, wij kunnen ons in de argumenta-

tie vinden.
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Wethouder DEKKER (GroenLinks): M. de v. Wij hebben een aantal jaren geleden vastgesteld dat wij

moesten bezuinigen en een van de manieren daarvoor was het concentreren van de loketten burgerzaken

in de stad. Burgers hebben niet dagelijks een paspoort of een rijbewijs nodig. Het gaat daarbij om een ac-

ceptabele vermindering van het niveau van dienstverlening, zeker in vergelijking met andere bezuinigin-

gen. Enkele jaren geleden hebben wij het loket in Lewenborg gesloten en toen is er een actie geweest om

het loket in Hoogkerk open te houden. Dat is gelukt, later hebben wij nog een poging gedaan, maar een

aantal ontwikkelingen was niet te voorzien, zoals de invoering van de biometrie en de indentificatieplicht

waardoor meer bezoekers bij de DIA kwamen en wij een overloop nodig hadden in de vorm van het loket

in Hoogkerk.

Wij willen Hoogkerk open houden, met name op grond van argumenten in verband met de bedrijfsvoe-

ring en het is jammer dat nu een beweging ontstaat om het loket in Lewenborg te heropenen. In het voor-

stel stellen wij nadrukkelijk dat wij het loket in Hoogkerk voorlopig open houden en over drie jaar zullen

evalueren. Wij hebben een bezuinigingsoperatie van ongeveer € 40 miljoen in het vooruitzicht, elke nieu-

we activiteit die wij nu oppakken, zal straks wellicht moeten worden beoordeeld in verband met de vraag

of wij haar moeten terugdraaien. Het zou vreemd zijn over drie jaar te constateren dat het loket in Hoog-

kerk kan worden gesloten, omdat het werk bij de DIA kan worden gedaan, terwijl wij intussen allerlei in-

vesteringen in Lewenborg hebben gedaan. Dat is reden genoeg om de motie te ontraden.

Mevrouw DE BOER (VVD): Ik constateer bij de PvdA een toenemende belangstelling voor Lewenborg

en dat is goed. Ook de VVD kiest voor wijkservicepunten dicht bij de mensen, wij hebben dan ook nog

enkele wijken in gedachten. Wij steunen de motie. 

Mevrouw RADEMAKER (SP): Wij steunen de motie ook, maar beseffen dat de kans bestaat dat uit on-

derzoek zal blijken dat een loket niet past in Het Dok of dat de kosten te hoog zijn.

De heer ANTUMA (Student en Stad): Ik sluit mij aan bij mevrouw Rademaker.

Motie nr. 13 wordt met algemene stemmen aangenomen.

De raad besluit conform het voorstel.

14. Nota Alle Hens aan Dek en collegebrief Inzicht besteding werkdeel WWB/Participatiebudget en

collegebrief Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

De VOORZITTER: Ik wijs erop dat de nota Alle Hens aan Dek door het college is ingetrokken.

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): M. de v. Vlak voor de vergadering van de commissie Werk en Inko-

men werden wij overvallen door het bericht, dat wij mogelijk vele miljoenen van ons re-integratiebudget

kwijt raken. Het Kabinet is voornemens de re-integratiereserves af te romen door de regels aan te passen

en te bezuinigen op de nieuwe budgetten. Mijn fractie vindt dit onbegrijpelijk, bij de re-integratiegelden

van de gemeenten wordt € 234 miljoen weggehaald. Juist nu meer mensen werkloos raken, meer jongeren

niet aan het werk komen en meer mensen in een uitkering belanden, moeten gemeenten geld, bedoeld om

hen te helpen, inleveren. Dat betekent dat de gemeenten minder werk-leerbanen kunnen creëren, minder

loonkostensubsidies kunnen geven,  minder  onderwijsmogelijkheden kunnen aanbieden en dus minder

mensen aan het werken en leren kunnen houden. Wij willen de werkloosheid bestrijden, maar op deze

manier wordt ons het gereedschap uit handen geslagen. 

Het bedrag van € 18,8 miljoen dat het Groningse college wilde uitgeven om de harde klappen van de cri-

sis te verzachten en de moeilijkste tijd te overbruggen, lijkt als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Daarbij

komt dat de gemeente door de rijksbezuinigingen ook niet in staat zal zijn het aantal te betalen uitkerin-

gen terug te brengen, waardoor wij opnieuw een financieel nadeel lijden. 

GroenLinks dient in verband hiermee samen met alle andere partijen behalve de VVD een motie in om

kabinet en Tweede Kamer ertoe op te roepen deze bezuiniging op de re-integratiebudgetten niet door te

zetten.

De VOORZITTER: Mevrouw Postma heeft de volgende motie ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009, besprekende de fi-

nanciering van Alle Hens aan Dek;
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constaterende dat:

- de verwachting is dat het aantal werkzoekenden en bijstandsgerechtigden fors zal toenemen in de

komende jaren als gevolg van de economische crisis;

- het college een plan heeft opgesteld om zo veel mogelijk mensen aan het werken en leren te hou-

den;

- het college voor dat plan tot en met 2011 € 18,8 miljoen uit het re-integratiebudget wil inzetten;

- het kabinet voornemens is € 234 miljoen uit de re-integratiegelden van de gemeenten op te eisen;

- bij uitvoering van dit voorgenomen besluit  het Groningse werkgelegenheidsplan Alle Hens aan

Dek niet of nauwelijks kan worden uitgevoerd;

overwegende dat:

- de voorgenomen afroming ertoe kan leiden dat er fors minder werk-leerplaatsen, begeleiding naar

werk, scholing en andere investeringen in uitkeringsgerechtigden kunnen worden gerealiseerd;

- de voorgenomen afroming daarmee ook zal leiden tot een hoger aantal uitkeringsgerechtigden en

daarmee tot  extra financieel  negatieve gevolgen voor de gemeente;

- het rijk zich met deze plotselinge maatregel geen betrouwbare partner toont;

spreekt als zijn mening uit dat de voorgenomen afroming van het re-integratiebudget buitengewoon

onwenselijk is in het licht van de benodigde bestrijding van de gevolgen van de economische crisis;

besluit deze uitspraak van de raad kenbaar te maken aan het Kabinet, de Tweede Kamer en de andere

gemeenteraden;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 14).

Mevrouw SLORS (PvdA): M. de v. Het gaat bij het intrekken van de nota Alle Hens aan Dek natuurlijk

niet alleen over rijksbezuinigingen. De tweede vraag, die ook in de raadscommissie is gesteld, is waarom

wij in vredesnaam zo veel geld hebben overgehouden. Gezien het feit dat in de nota werd voorgesteld al-

lerlei maatregelen voor het zittende bestand te intensiveren, is het doodzonde dat wij dat niet eerder heb-

ben gedaan. Ik zou daarover graag iets horen van de wethouder.

Het college heeft de hele nota Alle  Hens teruggenomen, maar in deze nota zit ook rijksgeld dat is geoor-

merkt voor bestrijding van jeugdwerkloosheid. Wat wordt daarmee gedaan? Wanneer kunnen wij daar-

over nieuwe berichten tegemoet zien? 

In de nota waren ook maatregelen opgenomen die niet veel geld kosten, maar wel zeer urgente problemen

in elk geval gedeeltelijk kunnen ondervangen. Ik denk aan de werk-leerplekken voor de BBL-leerlingen

die nu niet verder kunnen met hun opleiding, de gemeente zou zelf dergelijke plaatsen aanbieden. Ziet de

wethouder de urgentie hiervan en wat gaat hij eraan doen nu er geen plan voor is?

Mevrouw SCHLEBUSCH (SP): M. de v. Het zal u niet verbazen dat ook de SP ernstig teleurgesteld is

over het besluit van het Kabinet dit geld terug te trekken. Het is een haast onbegrijpelijk kortzichtige actie

van het kabinet nu de werkloosheid toeneemt de budgetten weg te halen bij de gemeenten, die weten waar

zij middelen moeten inzetten om mensen aan het werk te krijgen. Het is volkomen onverantwoord. 

Ik heb nog een vraag aan de VVD. Zij heeft gezegd dat het misschien wel goed is dat de minister het geld

terugneemt, omdat er niets mee werd gedaan. Hoe verhoudt zich dat tot de opmerking die de heer Van

Keulen zo-even maakte? Hij zei dat meer geld beschikbaar moet komen voor bevordering van de econo-

mie en het mooi is dat de voornemens niet concreet zijn omdat wij er daardoor alle kanten mee op kun-

nen. Daar kan dus geld in. Hoe verhoudt zich dat tot de zeer concrete plannen in Alle Hens aan Dek waar-

in was aangegeven hoe het geld zou worden gebruikt voor mensen die heel moeilijk bemiddelbaar zijn en

daardoor geld kosten? Weet de VVD wel wat het kost om iemand 40 jaar in de bijstand te houden? Ik ben

heel benieuwd hoe de VVD dit wil verklaren.

De heer LUHOFF (D66): M. de v. Ook D66 is geschrokken van het feit dat het kabinet dit geld zomaar

terugneemt. In de commissie waren wij bijzonder kritisch over de nota Alle Hens, maar dat neemt niet

weg dat het om ons geld gaat. De eerdere afspraken met het rijk moeten gewoon worden nagekomen.

Daarom steunen wij de motie.

Mevrouw Slors vroeg waarom wij het geld niet eerder hebben uitgegeven. Wij hebben hierover al eerder

een opmerking gemaakt en ook andere partijen hebben deze vraag al eens gesteld. Ik sluit mij nu aan bij

mevrouw Slors.

Ik wil de brief afwachten waarin zal worden aangegeven hoe wij hiermee verder gaan. Wij moeten wel

doorgaan met de koppeling met het regionaal actieplan en ook met de Wet investeren in jongeren. Wij

hebben vandaag een verordening vastgesteld, laten wij van deze wet gebruik maken om jongeren terug te
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brengen naar school. Wat ons betreft wordt ingezet op de kwaliteit van onze potentiële beroepsbevolking,

die wij na de crisis hard nodig zullen hebben.

De heer PRUMMEL (Stadspartij Groningen): M. de v. CDA, PvdA en ChristenUnie in Den Haag voeren

een asociaal beleid, het is nu aan de gemeenten de gevolgen daarvan op te vangen. Wij willen graag in-

vesteren in de jongeren in onze stad, wij steunen dat beleid van harte en blijkbaar doen CDA, PvdA en

ChristenUnie in Groningen dat eveneens. Het is voor een lokale partij niet gebruikelijk uitspraken te doen

over landelijk beleid, maar omdat wij door het kabinet gewoon worden beroofd van geld dat wij nodig

hebben om in onze stad een sociaal beleid te voeren, steunen wij de motie van harte. In ons land regeert

een kabinet met een Januskop, het zegt dingen te doen voor gezinnen, maar als het erom gaat jongeren die

moeilijk werk kunnen vinden aan banen te helpen, geeft het niet thuis. 

De VOORZITTER: Ja, mijnheer Vogel, het is bijna uitlokking, maar op dit tijdstip wordt daaraan geen

gevolg meer gegeven.

Mevrouw DE BOER (VVD): M. de v. Het zal duidelijk zijn dat de VVD liever investeert in de economi-

sche ontwikkeling, dat is meteen een antwoord op de vraag van mevrouw Schlebusch. Wij hebben een

beetje de grote broek aangetrokken door te zeggen dat Donner het geld hiervoor mag afromen, maar na-

tuurlijk is dat niet bepaald leuk. Wij zijn met het college van mening dat wij ook moeten investeren in

mensen, maar wij zouden het liever op een andere manier willen doen, namelijk in opleidingen. Wij be-

steden de middelen liever aan een grotere groep mensen dan aan de 5% in het uitkeringenbestand, 541

mensen die een gesubsidieerde baan aangeboden krijgen. Ook daarbij past een nuance, want ook wij kie-

zen voor gesubsidieerde arbeid als het gaat om oudere werklozen en echte banen. Donner heeft er al op

gewezen en ook in de OESO is vastgesteld, dat de oude Melkertbanen niet voldoende opleveren. Wij zou-

den liever hebben gezien dat het bedrag van € 18,8 miljoen, een groot bedrag dat in schril contrast staat

tot het bedrag van € 1,18 miljoen waarover wij zo-even spraken, eerder zou zijn besteed. Het heeft veel te

lang op de plank gelegen. Het is niet zo gek dat men in Den Haag nagaat welke bedragen te lang onge-

bruikt blijven. Landelijk heeft de VVD geconstateerd dat moet worden bezuinigd en daarom keuzen moe-

ten worden gemaakt. Het is niet vreemd dat de minister geld dat jarenlang op de plank is blijven liggen nu

terughaalt. Wij zouden het graag voor andere doeleinden hebben uitgegeven, maar ik vrees dat wij daar-

voor geen meerderheid zouden hebben gevonden. 

Mevrouw SCHLEBUSCH (SP): Ik vraag mij af of u het plan wel hebt gelezen. U zegt dat wij moeten in-

vesteren in mensen, dat is ook de mening van de SP. Het gaat erom moeilijk bemiddelbare mensen op

werk-leerplekken op te leiden. Ik begrijp echt niet hoe u dit allemaal bij elkaar fantaseert. 

Mevrouw DE BOER (VVD): Ik fantaseer niets, ik stel vast dat 541 mensen worden geholpen in situaties

die sterk lijken op de oude Melkertbanen, die geen zoden aan de dijk hebben gezet. Wij zouden liever in-

vesteren in een grotere groep, met dit budget zouden 6000 mensen een opleiding kunnen volgen. Wij wil-

len het budget graag echt investeren in plaats van uitgeven.

Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Mevrouw De Boer zegt dat zij het betreurt dat het geld wordt terugge-

haald. Ik vraag mij af waarom zij buiten deze zaal een grote broek aantrekt en hier dergelijke formulerin-

gen gebruikt. In een twitterbericht zegt zij: ‘Het is misschien niet onverstandig dat het geld wordt terug-

gehaald, hier gaat het ook het putje in.’ 

Mevrouw DE BOER (VVD): Dat is de reden waarom wij de motie niet zullen steunen.

De heer ANTUMA (Student en Stad): M. de v. Het is een onbegrijpelijke actie van het Kabinet, ik begrijp

ook de actie van het college niet goed. Door het intrekken van de nota Alle Hens lijkt het erop dat het col-

lege zich neerlegt bij het terugtrekken van dit geld. Mijn fractie wil dit signaal niet afgeven, daarom steu-

nen wij de motie.

Wethouder VERSCHUREN (SP): M. de v. Het is knap ingewikkeld als het gaat om re-integratiebudget-

ten en -regelingen, ik heb er begrip voor dat mevrouw De Boer het niet allemaal precies op een rijtje

heeft. Zij is geen lid van de raadscommissie Werk en Inkomen, zij heeft alleen de laatste vergadering bij-

gewoond. Ik ben graag bereid haar gratis en voor niks een cursus te geven, die een paar uur zal duren. Ik

verwacht dat zij dan anders zal praten.
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Mevrouw DE BOER (VVD): Ik heb kennis genomen van de resultaten van een aantal onderzoeken en ik

blijf bij mijn standpunt.

Wethouder VERSCHUREN (SP): Er zijn verschillende vragen waarop ik nu kort zal reageren, bij een an-

dere gelegenheid zal ik er graag dieper op ingaan.

Gevraagd is waarom het budget niet eerder is uitgegeven, de heer Luhoff noemt dat doodzonde. In het

licht van de kans dat het geld wordt teruggevorderd kan worden gesteld dat wij het beter anders hadden

kunnen doen, maar de beslissingen in de afgelopen jaren over de wijze waarop wij met het re-integratie-

budget moesten omgaan, zijn heel verstandig geweest. Wij wilden beslist niet met geld smijten, wij heb-

ben een goed en stevig re-integratiebeleid opgezet en dat in de afgelopen jaren op een goede manier uit-

gebreid. Volgens mij zijn steeds de juiste beslissingen genomen, ook omdat wij de zekerheid hadden dat

wij het geld mochten meenemen en in de wetenschap dat wij het volgende jaar € 5 miljoen en het daarop

volgende jaar € 10 miljoen van het budget zouden moeten inleveren. Daarom was het niet vreemd dat wij

hebben geprobeerd enige reserve over te houden. Er is hierover meer te zeggen, maar dat kan niet in de

nu beschikbare tijd.

Een belangrijk deel van de kosten van ons aanvalsplan voor de jeugdwerkloosheid werd gedekt uit deze

middelen. Wij moeten er zoveel mogelijk van overeind houden, daarvoor moeten wij afwegingen maken

als de lobby geen succes heeft. De heer Antuma merkte op dat wij ons niet bij de maatregel moeten neer-

leggen, dat zullen wij zeker niet doen, maar wij krijgen een soort spookvertoning als wij nu niet een dis-

cussie beginnen over een aanpak waar de financiële bodem wellicht onder wegvalt. Wij wilden dat nu

niet doen, maar ik hoop met de raad dat de lobby succes zal  hebben en wij deze middelen alsnog zullen

kunnen besteden.

De raad wil met de motie een uitspraak doen, die niet zozeer is gericht tot het college, maar tot anderen.

Ik ken mijn plaats, maar ik ben natuurlijk heel blij als zij wordt aangenomen. 

De VOORZITTER: Uw tijd is op, wij moeten overgaan tot besluitvorming. 

Bij een opiniepeiling blijkt dat alleen de fractie van de VVD tegen motie nr. 14 stemt, zodat zij wordt ge-

acht te zijn aangenomen.

Mevrouw JONGMAN-MOLLEMA (ChristenUnie): Wij begrijpen waarom het college de nota Alle Hens

aan Dek heeft ingetrokken, wij zouden de brief, die de raad vrijdag zal bereiken, graag in de commissie

Werk en Inkomen willen bespreken zodat wij het debat over de financiën daar kunnen voeren. Ik voel mij

niet echt thuis in een raad waarvan leden uitgaven voor Melkertbanen als weggegooid geld beschouwen.

De raad besluit conform het voorstel.

15. Inrichting winkelgebied Westerhaven (nr. 476).

De heer MIEDEMA (GroenLinks): M. de v. GroenLinks heeft al vanaf het begin problemen met de toe-

gankelijkheid van het winkelgebied Westerhaven voor fietsers. Op dit moment is in dit gebied fietsen niet

toegestaan, veel mensen houden zich niet aan het verbod en er wordt niet of nauwelijks tegen opgetreden.

Er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties doordat bromfietsers hard door dit gebied rijden, ook daar

wordt niet tegen opgetreden. 

Door het voorstel van het college blijft de situatie in grote lijnen gelijk, met als gevolg dat de huidige pro-

blemen blijven bestaan. Wij vinden dat onwenselijk. Daarom dien ik mede namens zes andere fracties een

motie in. Wij willen fietsen toestaan op de Westerkade en het bromfietsen daar verbieden. De inrichting

moet zodanig worden gekozen dat het geen drukke doorgaande fietsroute wordt, maar wel als route her-

kenbaar is. De winkels moeten op die manier op de fiets bereikbaar worden.

De VOORZITER: De heer Miedema heeft  de volgende motie ingediend:

“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 september 2009; behandelend het

voorstel inzake inrichting van het winkelgebied Westerhaven;

constaterende dat:

- momenteel in het winkelgebied Westerhaven door veel mensen wordt gefietst;

- het in het hele winkelgebied Westerhaven is verboden te fietsen;
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- handhaving van het fietsverbod niet of nauwelijks plaatsvindt;

- de door het gebied lopende Westerkade breed genoeg is om grote stromen voetgangers en fietsers

zonder problemen te verwerken;

- het voorgaande niet opgaat voor de smalle doorgang van de Mediamarkt richting Westerhaven;

- bromfietsers in het gebied regelmatig gevaarlijke situaties veroorzaken;

overwegende dat:

- het niet nodig is fietsen in het winkelgebied Westerhaven te verbieden;

- handhaving van een verbod erg lastig is;

- het beter zou zijn fietsers toe te laten op de Westerkade;

- het voor de veiligheid beter is om bromfietsers niet toe te laten in het winkelgebied;

- de Westerkade geen brede doorgaande fietsroute moet worden, maar dat fietsers wel op de fiets bij

de winkels moeten kunnen komen;

verzoekt het college:

* fietsen op de Westerkade toe te staan en bromfietsen niet;

* in het raadsvoorstel de herinrichting van de Westerhaven zo te regelen dat de winkels op de fiets

kunnen worden bereikt, maar dat de Westerkade geen drukke doorgaande fietsroute wordt;

* om na een jaar de situatie te evalueren;

en gaat over tot de orde van de dag.”   (motie nr. 15).

De heer SPAKMAN (PvdA): M. de v. Het is een mooi plan en duidelijk is dat de participatie, waarover

wij vragen hadden, goed is verlopen. Het is ook verheugend dat een vastgoedpartij bijdraagt in de kosten

van de inrichting. Wij vinden dit een uitstekend voorstel.

De heer HUISMAN (ChristenUnie): M. de v. U weet dat onze partij in feite tegen gedogen is, ook in deze

situatie, maar wij zijn wel voor legalisering. Daarom steunen wij de motie. 

Wij vragen aandacht voor een goede markering van de delen die voor voetgangers en fietsers zijn be-

stemd, zodat de situatie voor het publiek duidelijk zal zijn.

De heer VOGEL (CDA): M. de v. Wij hebben de motie mede ondertekend, kortheidshalve sluit ik mij aan

bij de argumentatie van de heer Miedema. Het knelpunt Westerhaven-Westersingel-A-straat moet snel

worden aangepakt, zeker als wij fietsverkeer toestaan en de ontwikkeling moet worden gemonitord. Nu in

dit gebied veranderingen worden doorgevoerd, zal strikt  moeten worden gehandhaafd zodat men zich

goed gedrag zal aanwennen.

Wethouder DE VRIES (PvdA): M. de v. Wij hebben in de commissie geconstateerd dat het participatie-

proces goed is verlopen en hebben ook vastgesteld dat het voorstel de moeite waard is. Hoewel de heer

Miedema in de commissie als enige aandacht vroeg voor het fietsvraagstuk, ligt nu een motie voor die

strijdig is met het voorstel. Die strijdigheid zit niet in de handhaafbaarheid, in de commissie heb ik aange-

geven dat wij daarvoor een modus vivendi willen zoeken, maar in de motie wordt gevraagd de herinrich-

ting zodanig vorm te geven dat er zal kunnen worden gefietst. Dat is in strijd met het resultaat van het

overleg met de winkeliers, het is dus niet erg participatievriendelijk en apert strijdig met de inhoud van

het voorstel, dat niet voorziet in inrichting van een fietscircuit.

Er zijn nu twee smaken, óf wij zetten de beraadslagingen voort en dan zal ik, als de motie wordt aangeno-

men, moeten constateren dat ik haar niet kan uitvoeren, óf het college neemt het voorstel terug, zodat het

nog eens in de commissievergadering van aanstaande woensdag zal kunnen worden behandeld. 

De VOORZITTER: Ik begrijp dat u de motie ten stelligste ontraadt.

De heer MIEDEMA (GroenLinks): Wij hebben dit aspect in de vorige commissievergadering uitgebreid

behandeld, ik zie niet in wat wij opnieuw zouden moeten bespreken. Daarom verzoek ik u de motie in

stemming  te brengen.

De heer SPAKMAN (PvdA): Ik vraag hoofdelijke stemming over deze motie.

De heer EIKENAAR (SP): Wij zullen de motie niet steunen, de argumentatie van de wethouder in de

commissie waarbij hij aangaf dat dit geen goed plan is, vond ik overtuigend. Ik zie wel iets in een oplos-

sing zoals in de Heerestraat, waar na een bepaald tijdstip fietsen is toegestaan.
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De heer VAN DER WILT (D66): Mijn fractie steunt het voorstel en heeft de motie ondertekend. Wij

dringen er bij het college op aan zich stevig te blijven inzetten voor de binnentuin.

De heer SPAKMAN (PvdA): Ik sluit mij aan bij de heer Eikenaar.

De heer ANTUMA (Student en Stad): Ik sluit mij aan bij het pleidooi voor de binnentuin. Mijn handteke-

ning ontbreekt onder de motie, dat is een klein foutje.

Motie nr. 15 wordt in stemming gebracht, waarbij blijkt dat de stemmen staken, zodat zij in de volgende

vergadering opnieuw in stemming zal worden gebracht.

Voor stemmen de heer Miedema, mevrouw Postma, de heren Klijnsma, Van Keulen, De Haan en Prum-

mel, de dames Jongman-Mollema en De Boer, de heren Luhoff, Vogel, Bolhuis, Jager en Koops, me-

vrouw Van Mameren en de heren Seton, Van der Wilt, Antuma en Huisman.

Tegen stemmen de heren Baldew en Spakman, de dames Vos en Slors, de heren Oost, Hukema en Van

der Schaaf, mevrouw Hazewinkel, de heer Van der Heijdt, de dames Kirienko en Rademaker, de heren

Telgt, Eikenaar, Marion en In ’t Veld, mevrouw Schlebusch, de heer Azghoughi en mevrouw Van Gijls-

wijk.

De VOORZITTER: Het voorstel onder punt 15 wordt aangehouden tot de volgende vergadering. 

16. Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 (nr. 178).

De raad besluit conform het voorstel.

De VOORZITTER sluit om 23.20 uur de vergadering. 
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30 september 2009.

Nr. 2c.

Voordracht kandidaten Economic Talent Board.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2009 

(bijlage raadsverslag nr. 491);

HEEFT BESLOTEN:

de voorgedragen kandidaten voor de Economic Talent Board te benoemen voor de

zittingsduur van het college en de raad. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 6d.

Wijziging op:

- Verordening op de fractievergoeding 2006;

- Reglement van Orde van de gemeenteraad;

- Verordening op de raadscommissies 2002;

- Rechtspositieverordening raadsleden en plaatsvervangers 2007.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van de griffier van 26 augustus 2009

(bijlage raadsverslag nr. 475);

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening op de fractievergoeding 2006, het Reglement van Orde voor de

vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente

Groningen, de Verordening op de raadscommissies 2002 en de Rechtspositie-

verordening raadsleden en plaatsvervangers 2007 volgens bijgevoegd voorstel vast te

stellen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 6g

Verordening bodemsanering gemeente Groningen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2009

(bijlage raadsverslag nr. 482);

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de Verordening bodemsanering Groningen.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen.

Artikel 1   Begripsbepalingen   

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. saneringsplan: een plan, als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet

bodembescherming;

b. saneringsverslag: een verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet

bodembescherming en artikel 13 Besluit uniforme saneringen;

c. nazorgplan: een plan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming;

d. nader onderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming.

Hoofdstuk 2 Procedures.

Artikel 2.1 Aanvraag

Voor de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht worden in ieder geval als aanvraag tot

het nemen van een besluit aangemerkt:

a. de indiening bij het college van een rapport van het nader onderzoek;

b. het doen van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet

bodembescherming;

c. de indiening van het saneringsplan; 

d. de indiening van het saneringsverslag;

e. de indiening van het nazorgplan.
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Artikel   2.2 Aanvraagformulier  

1. Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van een door het college vastgesteld

formulier dat hij volledig invult.

2. De aanvrager dient het rapport van het nader onderzoek, het saneringsplan, het

saneringsverslag, het nazorgplan met de daarbij behorende stukken in drievoud in bij het

college.

3. Het college stelt voor de onderscheidenlijke aanvragen aparte formulieren vast.

4. Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de in het tweede lid genoemde

stukken moeten worden aangeleverd.

Hoofdstuk 3 Inhoudelijke bepalingen.

Artikel 3.1 Inhoud saneringsplan

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming

worden in het saneringsplan de gegevens opgenomen zoals vermeld in het formulier

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid.

2. Het vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid of het

volledig invullen van het formulier kan achterwege blijven indien:

a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken;

b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en;

c. een naar het oordeel van het college voldoende motivering wordt gegeven waaruit

blijkt dat die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het

saneringsplan.

Artikel 3.2 Meldingsplichten

1. Degene die de bodem saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert meldt uiterlijk

vijf werkdagen voor de feitelijke aanvang van de grondsanering, respectievelijk de

grondwatersanering bij het college de aanvangsdatum van de grondsanering,

respectievelijk de grondwatersanering.

2. Indien de grondsanering respectievelijk de grondwatersanering niet zal worden gestart op

de gemelde aanvangsdatum, meldt de in het eerste lid bedoelde (rechts)persoon dit

onverwijld aan het college, onder opgave van een nieuwe aanvangsdatum. Indien de

nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is, is het eerste lid van

toepassing. 

3. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de in het

eerste lid bedoelde (rechts)persoon het college minimaal één werkdag van te voren op de

hoogte van het tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte

bereikt zal worden en tot aanvulling van de ontgraving wordt overgegaan. Bij ontgraving

en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot melding per gedeelte.

4. De in het eerste lid bedoelde (rechts)persoon meldt de beëindiging van de grondsanering,

respectievelijk de grondwatersanering binnen een week na beëindiging van de

grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering aan het college.

5. Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering waarbij door

het college is ingestemd met een aanpak overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de Wet

2

2
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bodembescherming, wordt de beëindiging van iedere afzonderlijke fase op de in het

vierde lid beschreven wijze gemeld.

Artikel 3.3 Wijzigingen op het saneringsplan

1. Bij een melding inzake wijziging van het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, vierde

lid van de Wet bodembescherming wordt gebruik gemaakt van een door het college

daartoe vastgesteld formulier.

2. Het volledig ingevulde formulier wordt bij het college ingediend.

Artikel 3.4   Saneringsverslag  

1. Degene die de bodem dan wel het grondwater heeft gesaneerd dan wel een fase van de

sanering heeft uitgevoerd, biedt uiterlijk acht weken na beëindiging van de

saneringswerkzaamheden het saneringsverslag met betrekking tot de gehele sanering dan

wel de betreffende fase aan het college aan. 

2. Instemming als bedoeld in artikel 39c, tweede lid Wet bodembescherming vindt in

beginsel alleen plaats nadat de sanering of een fase van de sanering als bedoeld in artikel

38, derde lid, volledig is afgerond en over dat geheel een saneringsverslag is ingediend. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming

dienen in het saneringsverslag de gegevens te worden opgenomen zoals vermeld in het

formulier bedoeld in artikel 2.2, eerste lid.

4. Het vermelden in het saneringsverslag van gegevens als bedoeld in het derde lid of het

volledig invullen van het formulier kan achterwege blijven indien:

a. bij de indiening van het saneringsverslag wordt aangegeven welke gegevens

ontbreken;

b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en;

c. een naar het oordeel van het college voldoende motivering wordt gegeven waaruit

blijkt dat die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het

saneringsverslag.

Artikel 3.5   Nazorgplan  

1. Indien op grond van artikel 39d van de Wet bodembescherming een nazorgplan vereist is

en dit nazorgplan niet gelijktijdig met het saneringsverslag kan worden ingediend, dient

degene die de bodem heeft gesaneerd uiterlijk acht weken na indiening van het

saneringsverslag een nazorgplan in bij het college.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste en tweede lid van de Wet

bodembescherming dienen in het nazorgplan de gegevens te worden opgenomen zoals

vermeld in het formulier bedoeld in artikel 2.2, eerste lid.

3

3
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3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste lid en tweede lid van de Wet

bodembescherming kan het vermelden in het nazorgplan van gegevens als bedoeld in het

tweede lid of het volledig invullen van het formulier achterwege blijven indien:

a. bij de indiening van het nazorgplan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken;

b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en;

c. een naar het oordeel van het college voldoende motivering wordt gegeven waaruit

blijkt dat die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het nazorgplan.  

Artikel 3.6 Saneringen van overheidswege

Op saneringen die door het college, in het kader van artikel 48 Wet bodembescherming worden

uitgevoerd zijn de artikelen 3.1 tot en met 3.5 van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen.

Artikel 4.1 Overgangsbepaling

1. Onverlet het bepaalde in artikel II van de Wet van 15 december 2005, houdende

wijzigingen van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in verband met

wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen1 geldt dat de fase van een sanering

die reeds in uitvoering is op het moment dat deze verordening in werking treedt,

overeenkomstig de regelingen waaronder de betreffende fase is gestart wordt

afgehandeld.

2. Bij het voorbereiden van een fase van een sanering volgend op de fase bedoeld in het

eerste lid, is deze verordening van toepassing.

Artikel 4.2 Intrekken verordening

De Verordening Bodemsanering gemeente Groningen van 18 december 2002 wordt

ingetrokken

Artikel 4.3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag waarop deze is

bekend gemaakt.

Artikel 4.4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening bodemsanering gemeente

Groningen. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling J.P. Rehwinkel.

1 Publicatie in Staatsblad 2005, 680

4

4
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 

(bijlage raadsverslag nr. 492);

Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 12 van de Wet investeren in

jongeren;

Overwegende, dat het noodzakelijk is om tot de datum waarop de verordeningen bedoeld in
de Wet investeren in jongeren in werking treden, voor een beperkte periode regels te stellen
die waarborgen dat de uitvoering van de wet zoveel mogelijk in overeenstemming met de Wet
werk en bijstand en de in dat kader vastgestelde verordeningen plaatsvindt;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende "Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren".

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1. Begripsbepalingen.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: Wet investeren in jongeren;
b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

PARAGRAAF 2 TOEPASSELIJKHEID VERORDENINGEN WWB.

Artikel 2. Werkleeraanbod.
De regels met betrekking tot de inhoud van het werkleeraanbod, bedoeld in artikel 12, eerste
lid, onderdeel a, van de wet, luiden als volgt:
1. De voorzieningen die op grond van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand aan

personen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet werk en bijstand, kunnen worden
aangeboden, kunnen door het college worden ingezet voor het vaststellen van de inhoud
van het werkleeraanbod. Hiertoe behoort in ieder geval de aanpak Groningen@Work en
het daarvan deeluitmakende diagnose-instrumentarium.

2. In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende voorzieningen niet worden ingezet:
a. onbeloonde additionele arbeid;
b. premies voor werkaanvaarding of scholing;
c. vrijlating van inkomsten, en
d. onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

Artikel 3. Het verlagen van de inkomensvoorziening.
De regels met betrekking tot het verlagen van de inkomensvoorziening, bedoeld in artikel 12,
eerste lid, onderdeel b, van de wet, luiden als volgt:
1. Voor de toepassing van artikel 41, eerste lid, van de wet, zijn de artikelen 1 tot en met 8

van de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand van overeenkomstige toepassing.
2. Voor het verlagen van de inkomensvoorziening als gevolg van schending van de

inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 44, van de wet, zijn de artikelen 11 tot en met 13,
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15 en 17 van de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand van overeenkomstige
toepassing.

3. Voor het verlagen van de inkomensvoorziening als gevolg van schending van de overige
verplichtingen, bedoeld in artikel 45, van de wet, zijn de artikelen 9, 10 en 16 van de
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand van overeenkomstige toepassing.

4. Voor het verlagen van de inkomensvoorziening als gevolg van zeer ernstige
misdragingen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de wet, is artikel 18 van de
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik.
De regels met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik, bedoeld in
artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de wet, luiden als volgt:
De in artikel 19 van de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand gestelde regels, zijn
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. Cliëntenparticipatie.
De regels met betrekking tot de wijze waarop jongeren of hun vertegenwoordigers worden
betrokken bij de uitvoering van de wet, luiden als volgt:
De in de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Groningen gestelde regels, zijn van
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. Het verhogen en verlagen van de norm.
De regels met betrekking tot het verhogen en verlagen van de norm, bedoeld in artikel 12,
eerste lid, onderdeel e, van de wet, luiden als volgt:
De in de Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand gestelde regels, zijn
van overeenkomstige toepassing. 

PARAGRAAF 3 SLOTBEPALINGEN.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule.
1. In alle gevallen waarin deze Verordening niet voorziet, beslist het college.
2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze Verordening,

als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8. Inwerkingtreding en geldingsduur.
Deze Verordening treedt in werking op 1 oktober 2009. 

Artikel 9. Citeertitel.
Deze regeling wordt aangehaald als: Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 september 2009.

Datum bekendmaking …

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

(bijlage raadsverslag nr. 497);

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Legesverordening.

 

Artikel I

Rubriek 2 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening luidt na wijziging als volgt:

2. Vastgoedinformatie

2.1 Kadaster

2.1.1 voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale

stukken, per kwartier of gedeelte daarvan  €     3,60 

2.1.2 Afschriften, uittreksels kadaster:

voor het verstrekken van afschriften van of uittreksels uit

de in 2.1.1 bedoelde stukken, naast het in dat nummer genoemde

recht,

per perceel of gedeelte van een perceel  €     2,15

2.1.3 Verstrekken van opgaven uit kadastrale stukken:

voor het al dan niet schriftelijk verstrekken van gegevens uit de in

2.1.1 bedoelde stukken, 

per perceel of gedeelte van een perceel  €     2,15

2.2 Ruimtelijke plannen

2.2.1 voor het verstrekken van een lichtdruk/kopie van een plan, zoals

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, exploitatieplan,

streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan per bladzij of

gedeelte daarvan op formaat A4 €     0,35

met een minimum van  €     0,80 

en een maximum van  €     9,00 

2.2.2 voor het verstrekken van kaartmateriaal behorend bij een plan

worden de tarieven als genoemd in 2.2.1 als volgt vermeerderd:

2.2.2.1 een zwart-wit kopie op A3-formaat  €     0,55

2.2.2.2 een zwart-wit kopie op A2-formaat  €     2,50

2.2.2.3 een zwart-wit kopie op A1-formaat  €     4,00

2.2.2.4 een zwart-wit kopie op A0-formaat  €     7,50

2.2.2.5 een kleur kopie op A3-formaat  €     1,00

2.2.2.6 een kleur kopie op A2-formaat  €     8,00

2.2.2.7 een kleur kopie op A1-formaat  €   10,00

2.2.2.8 een kleur kopie op A0-formaat  €   15,00
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2.3 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende

zaken

2.3.1 voor het verstrekken van een afschrift of uittreksel van een in het

gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven

beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of

rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring, als bedoeld in

artikel 9, eerste lid, onder a, van de Wet kenbaarheid

publiekrechtelijke beperkingen, per bladzijde of gedeelte daarvan

op formaat A4 €     0,35

met een minimum van  €     0,80 

en een maximum van  €     9,00 

2.3.2 voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring uit de

gemeentelijke beperkingenregistratie, als bedoeld in artikel 9,

eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke

beperkingen, dat er al dan niet publiekrechtelijke beperking(en)

van kracht is,

per perceel €     0,50

2.3.3 Inzage van bescheiden:

voor het verlenen van inzage tot het dossier behorend bij een

ingeschreven beperkingenbesluit €   7,50

2.4 in geval van een waarmerking worden de tarieven als genoemd in

2.3.1 tot en met 2.3.2 vermeerderd met €   12,00

2.5 in geval van verzending van de afschriften, kopieën en kaarten

genoemd in 2.1 tot en met 2.3 vermeerderd met

verzendkoste

n

2.6 in geval van een spoedlevering worden de tarieven als genoemd

in 2.5 vermeerderd met €   10,25

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 7a.

Doelsoorten stedelijk gebied.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2009

(bijlage raadsverslag nr. 453);

HEEFT BESLOTEN:

de rapportages in het kader van het doelsoortenbeleid vast te stellen als uitgangs-

punt voor de verdere uitwerking van het ecologisch beheer en als richtlijn bij de

ecologische toetsing van het gemeentelijk beleid voor het stedelijk gebied.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 8.

Sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2009

(bijlage raadsverslag nr. 459);

HEEFT BESLOTEN:

I. de sportvisie Meer ruimte voor Sport en Bewegen 2010 - 2020 vast te stellen

en het college op te dragen de nota uit te voeren;

II. dit besluit te plaatsen in de Groninger Gezinsbode en bekend te maken in het

gemeenteblad.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 9.

Vaststelling bestemmingsplan "Waterrand Oosterparkwijk".

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2009

(bijlage raadsverslag nr. 480);

HEEFT BESLOTEN:

I. de overwegingen en conclusies ten aanzien van de ingediende zienswijzen,

alsmede de overige wijzigingen over te nemen;

II. het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk conform dit voorstel

gewijzigd vast te stellen;

III. art. 9.1.1.e derde * van de Voorschriften aldus te wijzigen: De breedte van de

tuin maximaal 2 meter plus eenderde van de lengte van de aangrenzende

woonboot bedraagt, en de diepte maximaal 7 meter gemeten vanaf de op de

kaart aangegeven rand van het kanaal bedraagt, met dien verstande dat de tuin

zich tevens minimaal 3 meter uit de kant van de weg (inclusief stoep)

bevindt;

IV. art 9.2.1.f als volgt te wijzigen: Ter plaatse van de tuinen als bedoeld in lid

9.1.1. onder e, zijn geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde

toegestaan, echter met uitzondering van vlonders, loopplanken en

nutsvoorzieningen, alsmede maximaal één berging per woonschip naast de

tuin, met dien verstande dat de lengte x breedte x hoogte van de berging

respectievelijk maximaal 3 meter x 3 meter x 2,5 meter bedraagt. De berging

in de tuin is uitsluitend toegestaan binnen 4 meter vanaf de rand van het

kanaal.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 10a.

Ex ante onderzoek van de Rekenkamercommissie naar G-kracht.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van de griffier van 18 september 2009

(bijlage raadsverslag nr. 502);

HEEFT BESLOTEN:

I. de aanbevelingen uit het ex ante onderzoek naar G-kracht over te nemen;

II. het college van B&W opdracht te geven deze aanbevelingen nader uit te

werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het

beleidskader G-kracht.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 10b.

G-kracht.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2009

(bijlage raadsverslag nr. 493);

HEEFT BESLOTEN:

I. het Beleidskader Economisch Meerjarenprogramma 2010-2014 "G-Kracht"

vast te stellen;

II. de deelprogramma’s voor 2010 vast te stellen;

III. voor de uitvoering van de jaarschijf 2010 in ieder geval een bedrag van

€ 1.180.000,-- beschikbaar te stellen en dit als volgt te dekken:

- Vrijval kapitaallasten RO/EZ 2010 (geoormerkt in het handboek financieel

beheer voor het voormalig EBP) € 681.000,--; - Meerjarenbegroting 2009,

geoormerkt voor 2010, de € 350.000,-- incidenteel nieuw beleid, mits de raad

bij vaststelling van de begroting 2010 akkoord gaat met de voorgestelde

nieuw beleidsgelden voor dit doel; - Saldo reserve Stimuleringsfonds

Bedrijfsvestiging € 149.000,--; - Bij het opstellen van begroting 2010 met de

hieruit voort-vloeiende budgettaire effecten rekening te houden.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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Raadsbesluit Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus

286

30 september 2009.

Nr. 12.

Intrekking verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2009

(bijlage raadsverslag nr. 381);

HEEFT BESLOTEN:

I. de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus vastgesteld ter

openbare raadsvergadering van 15 augustus 1984, in te trekken;

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te

publiceren in de Groninger Gezinsbode.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 13.

Voorlopige intrekking voorgenomen besluit sluiting wijkservicecentrum Hoogkerk.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2009

(bijlage raadsverslag nr. 500);

HEEFT BESLOTEN:

I. het besluit tot sluiting van het wijkservicecentrum Hoogkerk in te trekken;

II. de ontwikkelingen bij burgerzaken over vier jaar opnieuw te bezien;

III. het college te verzoeken de bezuinigingstaakstelling van € 80.000,-- van de

DIA in verband met de voorgenomen sluiting van het wijkservicecentrum

nader uit te werken. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.
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30 september 2009.

Nr. 16.

Vaststelling bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2009

(bijlage raadsverslag nr. 478);

HEEFT BESLOTEN:

I. de overwegingen en conclusies ten aanzien van de ingediende zienswijzen,

alsmede de overige wijzigingen over te nemen;

II. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;

III. het bestemmingsplan Eendrachtskade ZZ 12 conform dit voorstel gewijzigd

vast te stellen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 2009.

De griffier, De voorzitter,

D.H. Vrieling. J.P. Rehwinkel.


