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Agenda van de openbare gemeenteraad van
16 februari 2011

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

Datum: woensdag 16 februari 2011
Aanvang: 16:30 uur (versie 10 februari)
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: J.P. Rehwinkel
Griffier: L.A.M. Aarden
Documenten: Bijlage - Besluitenlijst raad 16 februari (pdf)

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2. Benoemingen

a. Benoeming leden tramcommissie gr11.2521302
Raadsbesluit - gr11.2521302 (pdf)

b. Benoeming vervangers van de leden AB GR-Meerstad gr11.2530089
Raadsbesluit - gr11.2530089 (pdf)

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

4. Initiatiefvoorstellen
n.v.t.

5. Ingekomen stukken

a. Lijst met ingekomen collegebrieven.

b. Lijst met ingekomen overige stukken.

6. Conformstukken

a. Vaststelling bestemmingsplan SoZaWe GR11.2509189.
Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan SoZaWe (pdf)
Raadsbesluit - gr11.2509189 (pdf)

b. Herinrichting Paterswoldseweg noordelijk deel GR10.2509188.
Raadsvoorstel - gr11.2509188 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2509188 (pdf)

c. Aanpassing parkeerregelgeving als gevolg van vervallen Zaanstraat als P+R locatie
GR11.2513645.
Raadsvoorstel - gr11.2513645 (pdf)
Bijlage - gr11.2513645.2 (pdf)
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d. Uitvoeringsplan Duinkerkenstraat fase 1 en 2 revitalisering GR11.2513643.
Raadsvoorstel - gr11.2513643 (pdf)
Raadsbesluit - gr11.2513643 (pdf)

e. Besluit op bezwaar 200802360 (planschade Jacob van Ruysdaelstraat 83).
raadsvoorstel planschade J.v.R.straat 83 (pdf)

f. Besluit op bezwaar 200802367 (planschade Jacob van Ruysdaelstraat 85).
raadsvoorstel planschade J.v.R.straat 85 (pdf)

7. 1-minuut interventies

a. ’De Campagne’ startnotitie over het tijdelijk gebruik van het SuikerUnie gebied
GR11.2509185.
Raadsvoorstel inzake De Campagne startnotitie over het tijdelijk gebruik van
het (pdf)
Raadsbesluit - gr11.2509185 (pdf)
Motie (1) van VVD, CDA en S&S, Popconcerten en popfestivals op het Suiker-
Unie terrein, wordt verworpen (voor VVD, CDA, S&S, D66 en Chr.Unie). (pdf)
Bijlage - corrigendum de Campagne (pdf)

b. Definitief ontwerp nieuwbouw SoZaWe GR11.2514044.
Raadsvoorstel - gr11.2514044 (pdf)
Raadsbesluit - gr11.2514044 (pdf)

8. Discussiestukken

a. Jongerenhuisvesting onderdeel: vervolg OdB-norm en aanpak illegale kamerver-
huurpanden GR10.2509191.
Raadsvoorstel inzake jongerenhuisvesting onderdeel vervolg en aanpak illegale
kamerverhuur (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2509191 (pdf)
Bijlage - gr10.2509191.1 (pdf)
Amendement (11) van S&S en Stadspartij, Jongerenhuisvesting Maatwerk,
wordt verworpen (voor S&S, Stadspartij, VVD en PvdD). (pdf)
Amendement (13) van CDA, VVD en Stadspartij, Huurteams, wordt aangeno-
men (hoofdelijke stemming 20 voor, 16 tegen). (pdf)
Motie (2) van de SP, 15%-norm binnen vijf jaar terugbrengen naar o%, wordt
verworpen (voor SP). (pdf)
Motie (3) van D66 en GL, Dat is niet mijn norm, vriend!, wordt verworpen (voor
D66, GL, VVD en PvdD). (pdf)
Motie (4) van S&S, Spreiding aanpak illegale kamerverhuurpanden, wordt ver-
worpen (voor S&S en PvdD). (pdf)
Motie (5) van S&S, D66 en GL, Start aanpak overlast veroorzakende illegale ka-
merverhuurpanden, wordt aangenomen (met algemene stemmen). (pdf)
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Amendement (6) van S&S en Stadspartij, Iedereen kan overlast ervaren, wordt
ingetrokken. 1161941443 (pdf)
Motie (7) van de Stadspartij, Tijdelijke campus SuikerUnie terrein, wordt ver-
worpen (voor Stadspartij en PvdD). (pdf)
Motie (8) van PvdA, SP, CDA, Chr.Unie en Stadspartij, Opknippen van straten,
wordt aangenomen (voor allen, minus VVD, S&S en PvdD). (pdf)
Motie (9) van PvdA, GL, SP, Stadspartij, CDA en Chr.Unie, OdB beleid, wordt
aangenomen (voor allen, minus S&S en PvdD). (pdf)
Motie (10) van de Chr.Unie, Maatwerk wonen boven winkels, wordt ingetrok-
ken. (pdf)
Motie (12) van S&S, Uitzonderingen uitbreiden; door kamerverhuur ingesloten
pand in een op slot gezette straat mogelijk maken, wordt verworpen (voor S&S,
D66, VVD en PvdD). (pdf)
Motie (14) van S&S, VVD, CDA en Chr.Unie, Tijdelijke jongerenhuisvesting
terrein SuikerUnie, wordt aangenomen (voor S&S, VVD, CDA, Chr.Unie, D66,
Stadspartij en PvdD). (pdf)

b. Jongerenhuisvesting BOUWJONG! en kamerverhuurbeleid GR10.2509187.
Raadsvoorstel - Jongerenhuisvesting BOUWJONG en kamerverhuurbeleid (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2509187 (pdf)

c. Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2011-2014 GR11.2509186. AFGEVOERD
Raadsvoorstel - gewijzigd voorstel Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2011-2014
(na inspraak) (pdf)

d. Masterplan Groningen Energieneutraal GR11.2509710.
Raadsvoorstel - gr11.2509710 (pdf)
Raadsbesluit - gr10.2509710 (pdf)
Motie (15) van PvdD, Biovergisting, wordt verworpen (voor PvdD en GL). (pdf)
Motie (16) van S&S, VVD, Stadspartij, CDA en Chr.Unie, Méér dan CO2-reduc-
tie, wordt aangenomen (voor S&S, VVD, Stadspartij, CDA, Chr.Unie, D66 en
PvdA). (pdf)

9. Motie vreemd aan de orde van de dag
Moties van de PvdA: Geen extra taken zonder budget, geen beperking gemeen-
telijke armoedebeleid (pdf)
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Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over de agendapunten 6e en 6f.
Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de verga-
dering, telfoon 050-3677725 (secretaris raad: mw. G. Mulder).

De agenda is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de verga-
dering vastgesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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1                                                        

 
 
BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 
 
Openbare raadsvergadering woensdag  16 februari 2011,  aanvang 16.30 uur  
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEM
MING 
 

1.  Opening, vaststelling agenda en 
mededelingen 

  

    
2.  Benoemingen    
a.  Benoeming leden tramcommissie  

GR11.2521302. 
 

Benoemd  Leden:  
dhrn. J.H. Luhoff, M.T. Gijsbertsen,  
R.P. Prummel, J. Evenhuis en  
mevr. I.M. Jongman.  
Technisch voorzitter: mevr. E. van Lente. 

b. Benoeming vervangers van de leden 
AB GR-Meerstad GR11.2530089.  

Benoemd Volgorde plaatsvervangers: 
Mevr. I.M. Jongman, mevr. R.J.A.M. 
Krüders en dhr. G.J. Kelder.  

3. Mondelinge vragen en 
interpellaties  

  

 n.v.t.  
 

  

4. Initiatiefvoorstellen   
 n.v.t.  

 
  

5. Ingekomen stukken   
a.  
 

Lijst met ingekomen collegebrieven. 
 

 Geen opmerkingen 

b. 
 
 

Lijst met overige ingekomen 
stukken. 
 

 Geen opmerkingen  

6. Conformstukken      Moties/amendementen/ 
Stemming                          

a.  Vaststelling bestemmingsplan 
SoZaWe GR11.2509189. 

Aangenomen  

b.  Herinrichting Paterswoldseweg 
noordelijk deel GR10.2509188.  

Aangenomen  

c. Aanpassing parkeerregelgeving als 
gevolg van vervallen Zaanstraat als 
P+R locatie GR11.2513645.  

Aangenomen  

d. Uitvoeringsplan Duinkerkenstraat 
fase 1 en 2 revitalisering 
GR11.2513643.  

Aangenomen  

e. Besluit op bezwaar 200802360 
(planschade Jacob van 
Ruysdaelstraat 83).  

Aangenomen  
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f. Besluit op bezwaar 200802367 
(planschade Jacob van 
Ruysdaelstraat 85).  

Aangenomen  

 
7.  

 
1-minuut interventies  
 

  

a. 
 
 
 

‘De Campagne’, startnotitie over het 
tijdelijk gebruik van het SuikerUnie 
gebied GR11.2509185. 
 
 
 

Aangenomen Motie (1) van VVD, CDA en S&S, 
Popconcerten en popfestivals op het 
SuikerUnie terrein, wordt verworpen 
(voor: VVD, CDA, S&S, D66 en 
Chr.Unie).  

b. 
 
 

Definitief ontwerp nieuwbouw 
SoZaWe GR11.2514044.  

Aangenomen Tegen het voorstel: PvdD, VVD en 
Stadspartij. 

 
 8.  

 
Discussiestukken   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toezegging college:  
volgend jaar sept/okt. volgt een 
tussentijdse evaluatie van beleid.  
 
- Amendement (11) van S&S en 
Stadspartij, Jongerenhuisvesting 
Maatwerk, wordt verworpen (voor: S&S, 
Stadspartij, VVD en PvdD). 
- Amendement (13) van CDA, VVD en 
Stadspartij, Huurteams, wordt 
aangenomen (hoofdelijke stemming: 20 
voor, 16 tegen).  
- Motie (2) van de SP, 15%-norm binnen 
vijf jaar terugbrengen naar o%, wordt 
verworpen (voor: SP).  
- Motie (3) van D66 en GL, Dat is niet 
mijn norm, vriend!, wordt verworpen 
(voor: D66, GL, VVD en PvdD).  
- Motie (4) van S&S, Spreiding aanpak 
illegale kamerverhuurpanden, wordt 
verworpen (voor: S&S en PvdD).  
- Motie (5) van S&S, D66 en GL, Start 
aanpak overlast veroorzakende illegale 
kamerverhuurpanden, wordt aangenomen 
(met algemene stemmen).  
- Motie (6) van S&S en Stadspartij, 
Iedereen kan overlast ervaren, wordt 
ingetrokken.  
- Motie (7) van de Stadspartij, Tijdelijke 
campus SuikerUnie terrein, wordt 
verworpen (voor: Stadspartij en PvdD). 
- Motie (8) van PvdA, SP, CDA, 
Chr.Unie en Stadspartij, Opknippen van 
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a.  
 
 
 
 
b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jongerenhuisvesting onderdeel: 
vervolg OdB-norm en aanpak 
illegale kamerverhuurpanden 
GR10.2509191.  
 
Jongerenhuisvesting BOUWJONG! 
En kamerverhuurbeleid 
GR10.2509187.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangenomen 
 
 
 
 
Aangenomen 
 
 
 

straten, wordt aangenomen (voor: allen, 
minus VVD, S&S en PvdD).  
- Motie (9) van PvdA, GL, SP, 
Stadspartij, CDA en Chr.Unie, OdB 
beleid, wordt aangenomen (voor: allen, 
minus S&S en PvdD).  
- Motie (10) van de Chr.Unie, Maatwerk 
wonen boven winkels, wordt ingetrokken. 
- Motie (12) van S&S, Uitzonderingen 
uitbreiden; door kamerverhuur ingesloten 
pand in een op slot gezette straat mogelijk 
maken, wordt verworpen (voor: S&S, 
D66, VVD en PvdD). 
- Motie (14) van S&S, VVD, CDA en 
Chr.Unie, Tijdelijke jongerenhuisvesting 
terrein SuikerUnie, wordt aangenomen 
(voor: S&S, VVD, CDA, Chr.Unie, D66, 
Stadspartij en PvdD).  
 
Tegen het voorstel: S&S.  
VVD is tegen punt IV, V en IX van het 
voorstel.  
 
 
S&S is tegen punt II van het voorstel.  

c. Kadernota Integraal Jeugdbeleid 
2011-2014 GR11.2509186. 

Afgevoerd   

 
 
 
 
 
 
 
 
d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Masterplan Groningen 
Energieneutraal GR10.2509710.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aangenomen 

- Motie (15) van PvdD, Biovergisting, 
wordt verworpen (voor: PvdD en GL). 
- Motie (16) van S&S, VVD, Stadspartij, 
CDA en Chr.Unie, Méér dan CO2-
reductie, wordt aangenomen (voor: S&S, 
VVD, Stadspartij, CDA, Chr.Unie, D66 
en PvdA).  
 
Tegen het voorstel: VVD.  

 
 9.  

 
Motie vreemd aan de orde van de 
dag  

  
 

 Motie van de PvdA: Geen extra 
taken zonder budget, geen beperking 
gemeentelijk armoedebeleid.  

Aangenomen Voor: allen, minus CDA en VVD.  
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16 februari 2011. 
Nr. 2a. 
Instellen tramcommissie. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van de griffie van 21 januari 2011, 
GR 11. 2521302; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. in de tramcommissie als lid te benoemen de heren R. Prummel, J. Luhoff,  

M. Gijsbertsen, J. Evenhuis en mevrouw I. Jongman; 
II. als technisch voorzitter te benoemen mevrouw E. van Lente; 
III. het college te verzoeken de dekking van het budget voor de tramcommissie van  

€ 30.000,-- te zoeken in het totale trambudget. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 2b. 
Benoeming plaatsvervangende leden Gemeenschappelijke Regeling Meerstad. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van de Griffie van 11 februari 2011 
GR 11.2530089; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
te benoemen in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerstad als 
eerste plaatsvervangend lid mevrouw I.M. Jongman, als tweede plaatsvervangend lid 
mevrouw R.J.A.M. Krüders en als derde plaatsvervangend lid de heer G.J. Kelder. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 6a. 
Vaststelling bestemmingsplan SOZAWE. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2011 
GR 11.2509189; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de verantwoording inzake de externe veiligheidsrisico’s voor het 

bestemmingsplan "SOZAWE" (de notitie "Verantwoording groepsrisico 
Bestemmingsplan SOZAWE gemeente Groningen", Milieudienst, september 
2010) vast te stellen; 

II. het bestemmingsplan "SOZAWE", digitaal vervat in het gml-bestand  
NL.IMRO.0014.BP494SOZAWE- ow01, vast te stellen en daarbij de volgende 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen, aan 
te brengen:  
a. in artikel 7 wordt in de subleden 7.4.1, aanhef, en 7.4.3, aanhef, na het 

woordje "of" ingevoegd: "van"; 
b. artikel 11 (strafbepaling) komt te vervallen en de artikelen 12 en 13 worden 

vernummerd tot 11 en 12; 
c. de redactie van artikel 12, lid 1, (oud), thans artikel 11, lid 1, (overgangsrecht 

bouwwerken) wordt aangepast aan artikel 3.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening, zoals dat sinds 1 oktober 2010 luidt; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen; 
IV. de "Welstandscriteria nieuwbouw SOZAWE" vast te stellen als wijziging van de 

welstandsnota (Welstandsnota Groningen 2008). 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 6b. 
Herinrichting Paterswoldseweg noordelijk deel. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2011 
GR 10.2509188; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de herinrichtingsplannen voor de Paterswoldseweg noordelijk deel vast te 

stellen; 
II. de exploitatiebegroting behorende bij de herinrichting van de Paterswoldseweg 

noordelijk deel vast te stellen; 
III. een taakstellend uitvoeringsbudget ter beschikking te stellen van € 443.000,-- 

exclusief BCF egalisatiereserve, met als dekking de aangegeven middelen in de 
financiële paragraaf; 

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 6c. 
 
 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2011 
GR 11.2513645; 
 
Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen. 
  
      Artikel I 
 
Artikel 10 van onderdeel I van de tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening 
parkeerbelastingen luidt na wijziging als volgt: 
 
10. Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 08.00 uur 
tot   
  22.00 uur op het parkeerterrein aan de Zaanstraat: 

 € 2,40 voor de eerste vier uur, daarna voor het vijfde uur € 1,40. Bij een parkeerduur 
van zes uur of meer geldt een dagtarief van € 13,00 

 
      Artikel II 
 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, met 
dien verstande dat de bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd van 
kracht blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.   dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.  
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16 februari 2011. 
Nr. 6d. 
Uitvoeringsplan Duinkerkenstraat fase 1 en 2 (Duinkerkenstraat/Rouaanstraat) 
revitalisering. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2011 
GR 11.2513643; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. voor de uitvoering van Duinkerkenstraat fase 1, een aanvullend 

uitvoeringskrediet van € 4.316.000,-- en voor Duinkerkenstraat fase 2 een 
verwervingskrediet van  
€ 3.750.000,-- beschikbaar te stellen, waarmee het totaal beschikbaar gestelde 
krediet komt op € 9.817.000,-- van de totaal begrote kosten van € 11.981.000,--; 

II. het beschikbaar gestelde krediet voor de totale revitalisering bedrijventerreinen 
Winschoterdiep/Eemskanaal ZO komt hiermee op € 23.189.000,-- van de totaal 
begrote kosten van € 29.755.000,--; 

III. het krediet te dekken met de in de vastgestelde exploitatiebegroting 
revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep/Eemskanaal ZO aangegeven 
dekkings-middelen; 

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 7a. 
"De Campagne" startnotitie over het tijdelijk gebruik van het SuikerUnie gebied. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2011 
GR 11.2509185; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. het noodzakelijke planvormingskrediet van € 160.000,-- te dekken vanuit het 

budget ISV-III, behoud industrieel erfgoed SuikerUnie; 
II. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 7b. 
Definitief ontwerp nieuwbouw SOZAWE. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2011 
GR 11.2514044; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. ten behoeve van de nieuwbouw SOZAWE voor de jaren 2011-2012 een 

vervolgkrediet beschikbaar te stellen van 51,8 miljoen euro. Het totaal door de 
raad beschikbaar gestelde krediet komt daarmee op 54,6 miljoen euro van de 
totale kosten van 66 miljoen euro; 

II. de dekking van de conform het raadsbesluit van maart 2009 vastgestelde 
structurele lasten ad 4,33 miljoen euro, als volgt te wijzigen: 
- de structureel vrijvallende middelen van de huidige huisvesting en de 
 inkomsten uit verhuur te verhogen van 2,15 naar 2,17 miljoen euro; 
- de structurele bijdrage nieuw beleid ad 0,33 miljoen euro (vanaf 2010) te 
 handhaven; 
- de structurele bijdrage nieuw beleid ad 2,3 miljoen euro (vanaf 2012) te 
 verlagen naar 1,83 miljoen euro en het verschil op te nemen in het 
 meerjarenbeeld 2012-2015; 

III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 8a. 
Jongerenhuisvesting onderdeel: vervolg 0 dB-norm en aanpak illegale 
kamerverhuurpanden. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2011 
GR 10.2509191; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. incidenteel een budget van € 1.200.000,-- evenredig verdeeld over de jaren 

2012, 2013 en 2014, ter beschikking te stellen ten behoeve van de aanpak 
illegale kamerverhuurpanden; 

II. deze incidentele middelen per jaar ad € 400.000,-- voor aanpak illegale 
kamerverhuurpanden beschikbaar te stellen aan de dienst RO/EZ, te dekken uit 
de extra inkomsten gemeentefonds 2012, 2013 en 2014;  

III. deze incidentele middelen per jaar ad € 70.000,-- voor de 
brandveiligheidcheck beschikbaar te stellen aan de HVD, te dekken uit de 
extra inkomsten Gemeente-fonds 2012 en 2013; 

IV. het bestedingsdoel van de middelen 0 dB-norm, voor de nieuwe beleidsregels 
geluidreducerende maatregelen bij kamerverhuurpanden, te wijzigen. De 
vrijvallende middelen nieuw beleid 2010 ad € 209.000,-- hiervoor in te zetten 
en € 641.000,-- te onttrekken van de reserve nieuw beleid en de 
begrotingswijziging 2011 vast te stellen. Hiermee komt het totale bedrag op € 
850.000,-- ;  

V. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen en de meerjarige 
budgettaire in 2012 en volgende jaren in de begrotingskaders te verwerken; 

VI. de Huisvestingsverordening 2011 vast te stellen en in werking te laten treden 
op de dag na de bekendmaking; 

VII. de Huisvestingsverordening 2006 in te trekken op de dag na de bekendmaking; 
VIII. de besluiten VI en VII te publiceren in het gemeenteblad en bekend te maken 

in de Groninger Gezinsbode;  
IX. in te stemmen met de beleidsregels geluidreducerende maatregelen bij 

kamerverhuurpanden; 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2010. 
Nr. 8a. 
 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2011 
GR 10.2509191; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
de Huisvestingsverordening 2011 gemeente Groningen vast te stellen 
 
 
HOOFDSTUK I  BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Artikel 1 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. het college : het college van burgemeester en wethouders van de  

gemeente Groningen. 
b. de wet : de Huisvestingswet; 
c. het besluit : het Huisvestingsbesluit; 
d. bemiddeling : het aanbod door een woningcorporatie in de gemeente 

Groningen van een passende woning; 
e. eigenaar : het bepaalde daaromtrent in artikel 1, lid 2, van de wet; 
f. exploitant : hij die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een 

bedrijf als omschreven onder definitie kamerverhuurpand 
exploiteert; 

g. de Gezamenlijke Corporaties : toegelaten instellingen gevestigd te Groningen: 
h. hospitasituatie/hospes : één hoofdhuurder of eigenaar-bewoner (>50% eigenaar) die zelf 

meer dan 50% van het bruto gebruiksoppervlak van de woning in 
gebruik heeft en maximaal 2 kamers aan derden verhuurd; 

i. huishouden : een alleenstaande dan wel twee of meer personen, die een 
gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren; 

j. huisvestingsvergunning : de vergunning als bedoeld in artikel 7 van de wet; 
k. huurprijs : het daaromtrent in artikel 1, sub 1, onder f, van de wet bepaalde; 
l. huurprijsgrens : het daaromtrent in artikel 6, lid 3, van de wet bepaalde; 
m. ingezetene : degene, die in het bevolkingsregister van de gemeente 

Groningen is opgenomen; 
n. inkomen : het gezamenlijk belastbaar inkomen van het huishouden, met 

uitzondering van inkomens van inwonende kinderen, jonger dan 
27 jaar; 

o. kamerverhuurpand : een gebouw of deel van een gebouw, niet vallende onder het 
begrip logiesgebouw en/of logiesverblijf als bedoeld in het 
Bouwbesluit en zijnde een zelfstandige woonruimte als bedoeld 
in de Huisvestingswet, waarin (ongeacht de huur van het 
verblijf) aan drie of meer personen (al dan niet tegen betaling) 
nachtverblijf wordt verschaft (hebben); 

p. uitgezet huishouden : huishouden dat conform de nota Uitgezette Huishoudens van 
december 1999 door een gerechtelijke uitspraak uit diens 
woning in de stad Groningen is gezet; 
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q. onttrekken aan de bestemming : het slopen of het gebruiken voor een ander doel dan permanente 
bewoning door een huishouden; 

r. onttrekkingsvergunning : de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de wet; 
s. onzelfstandige woonruimte : woonruimte, welke geen eigen toegang heeft en welke niet door 

een huishouden kan worden bewoond, zonder dat dit daarbij 
afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die 
woonruimte; 

t. ouder-kindconstructie : de  eigenaar van de woning de ouder of voogd van één van de 
studenten is en de student is ingeschreven bij een 
onderwijsinstelling. Wanneer de student de studie heeft afgerond 
of deze voortijdig beëindigd vervalt de ouder-kindconstructie. 
Dit is ook het geval wanneer de ouder de woning (door) 
verkoopt aan een derde; 

u. passendheid : indien de bemiddeling voldoet aan de criteria van artikel 7 en 
ingeval van urgentie; 

v. splitsingsvergunning : de vergunning als bedoeld in artikel 33 van de wet; 
w. standplaats : het bepaalde daaromtrent in artikel 1, eerste lid, onderdeel h,  

van de Woningwet; 
x. urgent : het bepaalde daaromtrent in artikel 8 van deze verordening; 
y. verblijfsruimte : één verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, van het 

Bouwbesluit; 
z. woningruil : het door twee of meer partijen in gebruik nemen van elkaars  

woning, met het oogmerk van daadwerkelijke permanente  
bewoning; 

aa. woningzoekende : het huishouden dat in het register als bedoeld in artikel 3, lid 1, 
is ingeschreven; 

bb. woongroep : een groep van twee of meer meerderjarige personen die de bedoelin
hebben om bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een 
gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te
gaan. Ieder lid is ingeschreven in het GBA en draagt bij in het 
gebruik van voorzieningen als keuken en sanitair. Een woongroep i
georganiseerd in een rechtspersoon en beschikt over een 
gezamenlijke rekening waarmee de vaste lasten en dagelijkse 
uitgaven worden betaald, zoals de huur; 

cc. woonplaats : de gemeente, waar men is opgenomen in het bevolkingsregister; 
dd. woonruimte : het bepaalde daaromtrent in artikel 1, sub 1b, van de Woningwet ; 
ee. woonwagen : het bepaalde daaromtrent in artikel 1, lid 1, sub e, van de 

Woningwet. 
 
 
HOOFDSTUK II  ALGEMEEN 
 
Artikel 2 
1. Het bepaalde in hoofdstuk III van deze verordening is uitsluitend van toepassing op zelfstandige 

woonruimten met een huurprijs beneden € 306,30 (prijspeil 1 juli 1997; jaarlijks te verhogen 
met het gemiddelde huurverhogingspercentage in de gemeente Groningen) als ook op 
ouderencomplexen met voorzieningen tot aan de huurprijsgrens, in eigendom bij een in de 
gemeente Groningen werkzame instelling die is toegelaten krachtens artikel 70 of 72 van de 
Woningwet (Stbl. 1991, nr. 439). Uitzondering daarop vormen de woningen van de Algemene 
Nederlandse Woningstichting en Woonzorg Nederland, voor zover niet in beheer bij de 
Professor Heijmansstichting. 

2. Het bepaalde in Hoofdstuk IV van deze verordening is van toepassing op de in de gemeente 
Groningen gerealiseerde en nog te realiseren standplaatsen voor woonwagens en op de nog te 
realiseren woningen die worden gebouwd in plaats van standplaatsen en die specifiek zijn 
bestemd voor voormalige en huidige woonwagenbewoners. 

3. Het bepaalde in hoofdstuk V is van toepassing op:  
 a. in het geval van onttrekking en samenvoeging: alle woonruimte; 
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 b. in geval van omzetting van woonruimte: woonruimten met of geschikt te maken voor vier of 
meer verblijfsruimten, waarin (ongeacht de duur van het verblijf) aan drie of meer personen 
(al dan niet tegen betaling) onzelfstandige woonruimte wordt verschaft (hebben). 

4. Indien met één of meer toegelaten instellingen een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 van de 
Huisvestingswet is gesloten, blijven de bepalingen als bedoeld in artikel 2 lid 1, artikel 7, artikel 
9, artikel 10, artikel 11 en artikel 12 van deze verordening ten aanzien van deze instellingen 
buiten toepassing.  

5. De toegelaten instellingen mogen taken, voortvloeiend uit deze verordening, onder hun 
verantwoordelijkheid door een derde laten uitvoeren. 

 
 
HOOFDSTUK III-A  ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 
 
Artikel 3 
1. De Gezamenlijke Corporaties dragen zorg voor het aanleggen en bijhouden van een register van 

woningzoekenden. 
2. In dat register wordt op hun verzoek iedere woningzoekende ingeschreven. Bij het aanbieden 

van een huurcontract wordt gecontroleerd of het huishouden over de Nederlandse nationaliteit 
of een geldige verblijfstitel in Nederland beschikt en tenminste een der leden de leeftijd van 18 
jaar heeft bereikt. 

3. De Gezamenlijke Corporaties kunnen van de in het vorige lid gestelde leeftijdsgrens afwijken, 
indien het personen betreft, die in zodanige omstandigheden verkeren, dat inschrijving reeds op 
jongere leeftijd noodzakelijk is. 

4. De Gezamenlijke Corporaties kunnen het verzoek als bedoeld in lid 2 weigeren, indien: 
 a. het een uitgezet huishouden betreft dat binnen een periode van vijf jaar na uitzetting voor een 

tweede maal door een gerechtelijke uitspraak uit een woning in Groningen is gezet; 
 b. het een uitgezet huishouden betreft dat is uitgezet om reden van zeer ernstige inbreuk op het 

woongenot van omwonenden, ernstig rekening moet worden gehouden met herhaling èn 
gebleken is dat, gegeven het risico van herhaling, binnen het corporatiebestand geen 
zodanige woonruimte beschikbaar is of komt dat verdere inbreuk op het woongenot van 
omwonenden voorkomen kan worden. 

 c. de weigering van het verzoek bestrijkt een periode van maximaal 5 jaar, gerekend vanaf de 
laatste datum van uitzetting. 

5. Het besluit tot weigering van een verzoek als bedoeld in lid 2, wordt schriftelijk ter kennis 
gebracht van de betrokkene en is met redenen omkleed. 

 
Artikel 4 
1. De inschrijving geschiedt door het volledig en naar waarheid invullen van een daartoe door of 

namens de Gezamenlijke Corporaties via het internet beschikbaar gesteld digitaal 
inschrijfformulier. 

2. Indien wordt voldaan aan artikel 3, lid 2, en geen toepassing is gegeven aan artikel 3, lid 4, gaan 
de Gezamenlijke Corporaties onverwijld over tot inschrijving van de naam van de verzoeker in 
het register als bedoeld in artikel 3, lid 1 en bevestigen dit per elektronische of papieren post. 
Dit bewijs vermeldt in ieder geval de datum van inschrijving. 

3. De inschrijving is gerekend vanaf de dag, waarop deze plaatsvond, geldig tot een jaar na afloop 
van de maand van inschrijving. Tenminste vier weken voor het verstrijken van de 
geldigheidsduur van de inschrijving zenden de Gezamenlijke Corporaties de woningzoekende 
een bericht tot verlenging daarvan. De woningzoekende dient voor het verstrijken van de 
geldigheidsduur van de inschrijving daarop te reageren. 

 
Artikel 5 
1. De Gezamenlijke Corporaties halen de naam van de woningzoekende in het register, als bedoeld 

in artikel 3 door, indien: 
 a. na inschrijving door de woningzoekende in de gemeente Groningen een corporatiewoning 

is betrokken; 
 b. is gebleken dat de woningzoekende geen prijs stelt op handhaving van deze inschrijving, 

hetgeen mede kan blijken uit het niet voldoen aan het in artikel 4, lid 3, in deze verordening 
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gestelde; 
 c. de woningzoekende opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt of voor vergunningverlening 

van belang zijnde verandering in die gegevens nalaat door te geven; 
  
 d. het een uitgezet huishouden betreft dat na uitzetting binnen een periode van vijf jaar voor 

een tweede maal door een gerechtelijke uitspraak uit een woning in Groningen is gezet; 
 e. het een uitgezet huishouden betreft dat is uitgezet om reden van zeer ernstige inbreuk op 

het woongenot van omwonenden, ernstig rekening moet worden gehouden met herhaling 
èn gebleken is dat, gegeven het risico van herhaling, binnen het corporatiebestand geen 
zodanige woonruimte beschikbaar is of komt dat verdere inbreuk op het woongenot van 
omwonenden voorkomen kan worden. 

2. Een besluit tot doorhaling van de naam van de woningzoekende wordt schriftelijk ter kennis 
gebracht van de betrokkene en is met redenen omkleed. 

 
 
HOOFDSTUK III-B  WACHTLIJST, URGENTIE, BEMIDDELING EN VOORDRACHT 
 
Artikel 6 
1. Woningzoekenden worden geregistreerd op volgorde van aantal punten. 
2. Voor zover een woningzoekend huishouden bestaat uit twee of meer personen, wordt de 

hoeveelheid punten bepaald door de langste inschrijfduur te combineren met de langste 
woonduur of eventueel urgentiepunten als dit verenigbaar is met reden van urgentietoekenning. 

3. Indien het huishouden van een woningzoekende bestaat uit twee of meer personen, wordt bij 
splitsing als inschrijfdatum gerekend de datum waarop de personen zich laatstelijk als 
woningzoekend lieten registreren of bijschrijven. 

 
Artikel 7 
1. De toewijzing vindt plaats aan het huishouden dat zijn belangstelling voor de vrijgekomen 

woonruimte kenbaar heeft gemaakt en beschikt over de meeste punten.  
2. Het aantal punten wordt bepaald door: 

a. een punt voor elke maand tussen de datum van inschrijving en de rekendatum. Deze punten 
worden afgerond op één decimaal; 

b. een halve punt voor elke maand tussen de ingangsdatum van een huurcontract in een 
corporatiewoning van een van de Gezamenlijke Corporaties (voor zover het een woning 
betreft met een huur onder de huurprijsgrens) en de rekendatum. Ook deze punten worden 
afgerond op één decimaal; 

c. punten verkregen door urgentieaanvulling.  
3. Per wijk en woningtype wordt een lijst bijgehouden van gegadigden voor een woning die zich 

daartoe bij de betreffende woningcorporatie hebben gemeld. 
4. Het college kan van het bepaalde in het eerste lid afwijken ten behoeve van bepaalde 

woningzoekenden. 
 
Artikel 8 
1. Woningzoekenden kunnen bij de Gezamenlijke Corporaties schriftelijk of mondeling een 

urgentie aanvragen.  
2. Er is sprake van urgentie als een huishouden in een zodanige noodsituatie verkeert dat verhuizen 

op zeer korte termijn noodzakelijk is. De situatie kenmerkt zich door een plotseling karakter. 
Betrokkenen dienen daarbij aannemelijk te maken zelf niet in staat te zijn binnen drie maanden 
andere, gezien het probleem, geschikte woonruimte te vinden. 

3. a. Alleen huishoudens die op grond van hun inkomen en de BBSH-normen tot de doelgroep 
van beleid horen, kunnen een urgentie verkrijgen; 

b. Alleen huishoudens die inwoner zijn van de gemeente Groningen, ten tijde van de eerste 
tekenen van de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot toekenning, kunnen 
urgentie verkrijgen; 

c. Huishoudens buiten de gemeente Groningen komen slechts in aanmerking voor urgentie 
indien de voorzieningen waarop de urgentie betrekking heeft, uitsluitend in de gemeente 
Groningen beschikbaar zijn. 
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4. Urgentie kan verleend worden op basis van de volgende factoren: 
a. sociale indicatie; 
b. medische redenen; 
c. ingeval van een aantoonbare calamiteit. Dit geldt niet voor bewoners van onzelfstandige 

woonruimte.  
5. De verleende urgentie houdt in dat verzoeker een aanvulling tot een maximaal, door het college 

te bepalen, aantal punten krijgt. 
6. De urgentieaanvulling is drie maanden geldig.  
 
Artikel 9 
Vervallen 
 
 
HOOFDSTUK III-C VERLENING VAN DE HUISVESTINGSVERGUNNING 
 
Artikel 10 
Vervallen 
 
Artikel 11 
Vervallen 
 
HOOFDSTUK III-D  INTREKKING VAN DE HUISVESTINGSVERGUNNING 
 
Artikel 12 
Vervallen 
 
HOOFDSTUK IV STANDPLAATSEN VOOR EEN WOONWAGEN 
 
Artikel 13  Verbodsbepalingen 
1. Het is verboden zonder vergunning van het college met een woonwagen een standplaats in 

gebruik te nemen of bezet te houden. 
2. Het is verboden een standplaats in gebruik te geven aan een huishouden dat niet beschikt over 

een huisvestingsvergunning. 
 
Artikel 14  Inschrijving 
1. Het verzoek tot inschrijving geschiedt door indiening van een daartoe door het college 

verkrijgbaar te stellen en door de aanvrager volledig en naar waarheid in te vullen formulier. 
2. De aanvrager verstrekt bij het indienen van de aanvraag aan het college de volgende gegevens: 
 a. de naam, burgerlijke staat en personalia van de aanvrager en diegene dit tot het huishouden 

behoren; 
 b. het adres van herkomst; 
 c. het inkomen; 
 d. nationaliteit of verblijfstitel. 
3. De standplaatszoekende stelt het college onverwijld in kennis van wijzigingen in de hem bij 

inschrijving gevraagde gegevens. 
 
Artikel 15  Voorwaarden voor inschrijving 
1. Het college gaat over tot inschrijving indien: 
 b. een aanvraagformulier volledig is ingevuld; 
 c.  de aanvrager een Nederlandse nationaliteit bezit of een geldige verblijfstitel heeft en 

tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 
2. Het college kan van de in het vorige lid gestelde leeftijdsgrens afwijken, indien het personen 

betreft, die in zodanige omstandigheden verkeren, dat inschrijving reeds op jongere leeftijd 
noodzakelijk is. 

3. Als datum van inschrijving geld de datum van ontvangst va het aanvraagformulier. 
4. De kandidaat zal worden geplaatst op een wachtlijst. 
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Artikel 16  Vervallen van de inschrijving 
1. De inschrijving als gegadigde voor een standplaats van een woonwagen vervalt: 
 a. indien de ingeschrevene andere woonruimte - zoals een andere standplaats, een  woning of 

een ligplaats - accepteert; 
 b. bij overlijden van de ingeschrevene; 
 c. redelijkerwijs mag worden verondersteld dat de standplaatszoekende geen prijs stelt op 

handhaving van deze inschrijving;  
 d. de standplaatszoekende opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt of voor vergunningverlening 

van belang zijnde verandering in die gegevens nalaat door te geven; 
 e. driemaal een aangeboden standplaats heeft geweigerd. 
2. Het college kan van het bepaalde in het vorige lid onder punt a afwijken, indien het gaat om een 

tijdelijke herhuisvesting in verband met herstructurering. 
 
Artikel 17  Wachtlijst 
1. Het college legt een wachtlijst aan, waarop standplaatszoekenden worden geregistreerd op 

volgorde van de datum van inschrijving. 
2. Wanneer kandidaten kunnen aantonen dat zij op 1 maart 1999, tenminste 1 jaar, in een 

woonwagen op een standplaats op ‘de Kring’ woonden of hebben gewoond, en tevens voldoen 
aan het gestelde in artikel 15, wordt hun naam bovenaan vermeld op de wachtlijst, met dien 
verstande dat diegenen die zich ingeschreven hebben voor inwerkingtreding van deze 
verordening voorgaan. 

3. Het college kan met redenen omkleed afwijken van het bepaalde in lid 2. 
 
Artikel 18  Urgentie 
Het college kan op grond van het gestelde in artikel 8, sub 1 tot en met 4, urgentie verlenen. 
 
Artikel 19   Aanvragen vergunning 
1. De aanvraag van de huisvestingsvergunning geschiedt op een daartoe door het college vast te 

stellen wijze. 
2. De beslissing op de aanvraag van de huisvestingsvergunning wordt binnen 10 werkdagen na het 

indienen genomen en schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht. 
 
Artikel 20  Verlenen van de vergunning 
1. Een huisvestingsvergunning wordt verleend voor een onbepaalde periode, is persoonsgebonden 

en niet overdraagbaar. Daarnaast vermeldt de huisvestingsvergunning in elk geval: 
a. de standplaats waarop zij betrekking heeft; 
b. de naam (namen) van degene(n), die als vergunninghouder worden aangemerkt. 

2. Het college verleent de huisvestingsvergunning aan de kandidaat met de hoogste wachttijd, met 
inachtneming van het gestelde in artikel 22. 

 
Artikel 21  Intrekken Huisvestingsvergunning 
Het college kan een huisvestingsvergunning intrekken indien: 
a. De vergunninghouder de erin vermelde standplaats niet binnen een maand in gebruik heeft 

genomen; 
b. De vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens, 

waarvan deze wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren. 
 
Artikel 22  Toewijzing 
1. Het college wijst een standplaats uitsluitend toe aan een standplaatszoekende die staat 

ingeschreven op de in artikel 17 genoemde wachtlijst.  
2. Het college wijst een standplaats toe op volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst, 

met dien verstande dat: 
a.  als eerste voor een standplaats in aanmerking komt de standplaatszoekende die op 1 maart 

1999 ten minste 1 jaar op het regionaal centrum ‘De Kring’ te Groningen heeft gewoond, 
daarna; 

b.  de standplaatszoekende die bloed- of aanverwant is in de eerste graad (neergaande lijn) van 
de onder a genoemde standplaatszoekende en die op 1 januari 2000 18 jaar of ouder is en op 
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1 maart 1999 stond ingeschreven in de bevolkingsadministratie van de gemeente Groningen, 
daarna; 

c.  de standplaatszoekende die rechtsgeldig in een woonwagen op een standplaats in de 
gemeente Groningen woont of heeft gewoond, daarna; 

d.  de standplaatszoekende die kan aantonen dat hij rechtsgeldig buiten de gemeente Groningen 
in een woonwagen op een standplaats woont of heeft gewoond, daarna; 

e.  de overige standplaatszoekende.  
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, wordt afgezien van toewijzing indien 

de aanvrager niet kan voorzien in een woonwagen. 
4. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, komen urgenten als eerste in 

aanmerking voor een standplaats. 
 
Artikel 23  
Vervallen. 
 
 
HOOFDSTUK V-A   ONTTREKKING, SAMENVOEGING EN SPLITSING 
 
Artikel 24 
Het is verboden om zonder een onttrekkingsvergunning van het college een woonruimte, 
aangewezen in artikel 2, lid 3: 
a. geheel of gedeeltelijk aan de bestemming tot bewoning te onttrekken; 
b. met andere woonruimte samen te voegen; 
c. van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten. 
 
Artikel 25 
1. Het college kan bij de beoordeling van aanvragen tot onttrekking ten behoeve van de 

uitoefening van een bedrijf advies inwinnen bij de Kamer van Koophandel. 
2. Bij de beoordeling van aanvragen tot onttrekking ten behoeve van de praktijkuitoefening door 

officieel erkende medici of para-medici wint het college steeds het advies in van de 
Adviescommissie Huisvesting Beoefenaars van Medische en Paramedische Beroepen. 

 
Artikel 26 
Het college kan aan de onttrekkingsvergunning onder meer de volgende voorschriften verbinden: 
1. bij het omzetten in onzelfstandige woonruimte dient binnen 6 maanden na het verlenen van de 

onttrekkingsvergunning te worden voldaan aan de eisen zoals die zijn beschreven in het 
Gebruiksbesluit of aan de Groninger Bouwverordening waarin het Gebruiksbesluit is verwerkt; 

2. het college kan een vergunning verlenen voor tijdelijke onttrekking, samenvoeging of 
omzetting; 

3. toegelaten Instellingen, zoals omschreven in artikel 70 van de Woningwet, zijn vrijgesteld van 
de vergunningplicht.  

 
Artikel 27 
1. Het college verleent de onttrekkingsvergunning, tenzij het belang van het behoud of de 

samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan het met het onttrekken aan de 
bestemming tot bewoning gediende belang en het belang van het behoud of de samenstelling van 
de woonruimtevoorraad niet door het stellen van voorwaarden en voorschriften voldoende kan 
worden gediend. 

2. Het college kan de vergunning weigeren indien vaststaat of redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat verlening van de onttrekkingsvergunning zou leiden tot een ontoelaatbare 
inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van de woonruimte waarop de 
aanvraag betrekking heeft. 

Artikel 28 
1. Het college kan een verleende onttrekkingsvergunning intrekken of wijzigen, indien: 
 a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
 b. de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn nagekomen; 
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c. niet binnen 6 maanden nadat deze is verleend is overgegaan tot onttrekking, samenvoeging 
om omzetting; 

d. vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat handhaving van de vergunning zou 
leiden tot een ernstige verstoring van het geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van 
het gebouw waarop de vergunning betrekking heeft. 

2. De termijn waarbinnen daarvan gebruik moet worden gemaakt, kan éénmaal met ten hoogste 6 
maanden worden verlengd. 

 
 
HOOFDSTUK V-B  SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 
 
Artikel 29 
Het bepaalde in dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op gebouwen, met als functie wonen, die 
tenminste 15 jaar voor het passeren van de, op die gebouwen van toepassing zijnde, akte van 
splitsing tot stand zijn gekomen. 
 
Artikel 30 
1. Het is zonder splitsingvergunning van het college verboden een recht op een gebouw, 

aangewezen in artikel 29 te splitsen in appartementsrechten als bedoeld in artikel 106, eerste en 
derde lid, van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, indien een of meer appartementsrechten de 
bevoegdheid omvatten tot het gebruik van een of meer gedeelten van het gebouw als 
woonruimte. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van deelnemings- of 
lidmaatschapsrechten of het aangaan van een verbintenis daartoe door een rechtspersoon met 
betrekking tot een gebouw als bedoeld in het eerste lid. 

 
Artikel 31 
Het college stelt de bewoners van het gebouw, waarop de aanvraag betrekking heeft, zo spoedig 
mogelijk schriftelijke in kennis van de aanvraag. Deze kennisgeving bevat informatie over de 
procedure van de aanvraag en wijst de bewoners op de mogelijkheid hun zienswijze met betrekking 
tot de aanvraag aan het college kenbaar te maken. 
 
Artikel 32 
1. het college weigert een splitsingsvergunning, indien: 
 a. de toestand van het gebouw waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft zich uit een 

oogpunt van indeling of staat van onderhoud geheel of ten dele tegen splitsing verzet; en 
 b. de desbetreffende gebreken niet door het treffen van voorzieningen of het aanbrengen van 

verbeteringen kunnen worden opgeheven, dan wel onvoldoende is verzekerd dat die gebreken 
zullen worden opgeheven. 

2. Van gebreken als bedoeld in het vorige lid is in ieder geval sprake indien: 
 a. het college ingevolge de Woningwet een aanschrijving hebben gedaan en deze 

aanschrijving nog niet is uitgevoerd; 
 b. het gebouw, waarop de aanvraag om een splitsingsvergunning betrekking heeft, een of meer 

woonruimten bevat, die ingevolge de Woningwet onbewoonbaar zijn verklaard. 
 
Artikel 33 
1. Het college kan de beslissing op een aanvraag om een splitsingsvergunning aanhouden, indien 

de aanvrager aannemelijk kan maken dat hij binnen een daarvoor redelijke termijn de gebreken, 
als bedoeld in artikel 32, lid 1, met het oog op de voorgenomen splitsing zal opheffen. 

2. Indien het college de beslissing op een aanvraag om een splitsingsvergunning overeenkomstig 
het bepaalde in het vorige lid aanhouden, vermelden zij in het besluit tot aanhouding welke 
gebreken met het oog op de voorgenomen splitsing moeten worden hersteld en binnen welke 
termijn zij dit redelijk achten. Indien de in het besluit tot aanhouding vermelde gebreken zijn 
hersteld binnen de in datzelfde besluit aangegeven termijn, wordt de vergunning verleend. 
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Artikel 34 
Het college kan een splitsingvergunning intrekken, indien: 
a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
b. niet binnen een jaar nadat de splitsingsvergunning is verleend, is overgegaan tot overschrijving 

in de openbare registers van de akte van splitsing in appartementsrechten, bedoeld in artikel 
109 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, of tot het verlenen van deelnemings- of 
lidmaatschapsrechten; 

 
 
HOOFDSTUK VI  OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 35 
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de 
daartoe door het college aangewezen ambtenaren. 
 
Artikel 36 
1. Het college kan de uitvoering van deze Verordening opdragen aan de algemeen directeur van 

de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. 
2. De algemeen directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken kan de 

uitvoering van deze verordening in ondermandaat opdragen aan de Gezamenlijke Corporaties. 
 
Artikel 37 
1. Degene, die op grond van deze verordening gegevens aan het college heeft verstrekt, heeft het 

recht deze gegevens in te zien. 
2. Indien de betrokkene onjuistheden, dan wel onvolledigheid in de ter inzage gelegde gegevens 

aantoont, herstelt het college de onjuistheid of onvolledigheid. 
 
Artikel 38 
1. het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel 

tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de kandidaat af te wijken van deze 
verordening. 

2. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, waarbij zij zich 
uitsluitend zullen laten leiden door overwegingen betrekking hebbende op de doelmatige 
verdeling van de beschikbare woningen over de bevolking. 

 
HOOFDSTUK VII  OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 39 
1. Op een aanvraag voor een huisvestingsvergunning, inschrijving of toestemming anderszins, die 

is ingediend voor het tijdstip waarop deze verordening van kracht wordt en waarop op genoemd 
tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de huisvestingsverordening van toepassing, 
zoals deze luidden voor het van kracht worden van deze verordening, tenzij de aanvrager de 
wens te kennen geeft dat de bepalingen van deze verordening worden toegepast.  
De voor de inwerkingtreding van deze verordening door standplaatszoekenden ingediende 
aanvragen voor een huisvestingsvergunning, welke tevens waren aan te merken als verzoeken 
tot inschrijving in de wachtlijst van standplaatszoekenden, worden geacht inschrijvingen te zijn 
in de wachtlijst als bedoeld in artikel 17. 

2. De voor de inwerkingtreding van deze verordening door woningzoekenden ingediende 
aanvragen voor een huisvestingsvergunning, welke tevens waren aan te merken als verzoeken 
tot inschrijving in het register van woningzoekenden, worden geacht inschrijvingen te zijn in 
het register als bedoeld in artikel 3 van deze verordening. 

3. Verzoeken om urgentieverhoging, gedaan voor de inwerkingtreding van deze verordening, 
worden beoordeeld aan de hand van de voor de woningzoekende meest gunstige regeling. 

 
Artikel 40 
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.  
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2. Bij de in lid 1 genoemde inwerkingtreding vervalt de ‘Huisvestingsverordening 2006  
 gemeente Groningen’, zoals laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 22 april 2009,  
 nr. 6j, bekendgemaakt 29 april 2009, in werking getreden 30 april 2009. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2010. 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A. M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 8b. 
Jongerenhuisvesting: BOUWJONG! En kamerverhuurbeleid. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2011 
GR 10.2509187; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. in te stemmen met de voortgangsnotitie BOUWJONG! met dien verstande dat 

het ondersteunen van huurteams wordt geschrapt; 
II. in te stemmen met de notitie Particuliere Kamerverhuur; 
III. een bijdrage van € 1.000.000,--, verdeeld in jaarschijven van € 250.000,-- elk 

voor de jaren 2011 t/m 2014, beschikbaar te stellen vanuit het ISV-III voor 
jongerenhuisvesting. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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16 februari 2011. 
Nr. 8d. 
Masterplan Groningen Energieneutraal. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2011 
GR 10.2509710; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de inzet voor de vier sporen zon, wind, warmte en energiebesparing te 

onderschrijven; 
II. in te stemmen met de genoemde activiteiten en deze door het college verder te 

laten uitwerken; 
III. de in de gemeentebegroting 2011 opgenomen 1,5 miljoen euro voor 

duurzaamheid over te hevelen van de BD (Programma Overig, deelprogramma 
College, raad en overig) naar de MD (Programma Wonen, deelprogramma 
Nieuwbouw); 

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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