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Agenda van de openbare gemeenteraad van
28 september 2011

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

Datum: woensdag 28 september 2011
Aanvang: 16:30 (versie 23 september)
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: J.P. Rehwinkel
Griffier: A.G.M. Dashorst
Documenten: Verslag - Besluitenlijst 28 september (pdf)

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslag

a. Vaststelling verslagen van 22 en 29 juni en van het besloten deel van 29 juni 2011.
verslag raad 22 juni (pdf)
verslag raad 29 juni (pdf)

2. Benoemingen

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven.
+ besluit bekrachtiging geheimhouding van 2 collegebrieven.
Bijlage - Lijst ingekomen college brieven (pdf)

b. Lijst van ingekomen overige stukken.
Bijlage - Lijst overige ingekomen stukken (pdf)

6. Conformstukken

a. Nieuwbouw Haydnschool: vervolgkrediet voor bouw van kinderopvangruimten.
Raadsvoorstel - Nieuwbouw Haydnschool; krediet voor bouw kinderopvang-
ruimte (pdf)
Raadsbesluit - Nieuwbouw Haydnschool vervolgkrediet voor bouw van kinder-
opvangruimten. (pdf)

b. Begrotingswijziging t.b.v. de opdracht aanbestedingsdocument en begeleiding pro-
cedure Aanbesteding bodemadviesdiensten.
Raadsvoorstel - Begrotingswijziging tbv project begeleiding aanbesteding bo-
demadviesdiensten (pdf)
Raadsbesluit - Begrotingswijziging ten behoeve van de opdracht aanbestedings-
document en begeleiding procedure Aanbesteding bodemadviesdiensten (pdf)
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c. Eemskanaalzone 32/32a.
Raadsvoorstel - Eemskanaalzone 32 32a. (pdf)
Raadsbesluit - Eemskanaalzone 32 32a. (pdf)

d. Herziening exploitatiebegroting Corporatieve Herstructurering Paddepoel
Zuid-Oost.
Raadsvoorstel - Herziening exploitatiebegroting coorperatieve hersturcturering
(pdf)
Raadsbesluit - Herziening exploitatiebegroting Corporatieve herstructurering
Paddepoel Zuid-Oost (pdf)

e. Herziening exploitatiebegroting Corporatieve Herstructurering Paddepoel
Zuid-Oost, inbreng en uitname van gronden.
Raadsvoorstel - Herziening exploitatiebegroting coorperatieve herstructurering .
(pdf)
Raadsbesluit - Herziening exploitatiebegroting Corporatieve herstructurering
Paddepoel Zuid-Oost (pdf)

f. Vaststelling bestemmingsplan Damsterdiep 269 en 275.
Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Damsterdiep 269 en 275 (pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Damsterdiep 269 en 275. (pdf)

g. Herziening grondexploitatie Montessorischool Beijum-Oost 2011.
Raadsvoorstel - Herziening grondexploitatie Montessorischool Beij-
um-Oost2011. (pdf)

h. Busbaan P+R Europapark - UMCG.
Raadsvoorstel - Busbaan P+R Europapark - UMCG (pdf)
Raadsbesluit - Busbaan P+R Europapark - UMCG. (pdf)
Bijlage - .Busbaan P+R Europapark - UMCG (pdf)

i. Aanvullend krediet Noordzeebrug.
Raadsvoorstel - Aanvullende kredietaanvraag Noordzeebrug (pdf)
Raadsbesluit - Aanvullend krediet Noordzeebrug. (pdf)

j. ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012.
Raadsvoorstel - ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012 (pdf)
Raadsbesluit - ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012. (pdf)

k. Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het Helperplein.
Raadsvoorstel - Begrotingswijziging tbv de sanering ter plaatse van het Helper-
plein (pdf)
Raadsbesluit - Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van
het Helperplein. (pdf)
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l. Nacalculatie containermanagement.
Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement (pdf)
Raadsbesluit - Nacalculatie containermanagement. (pdf)

m. Destructieverordening.
Raadsvoorstel - Destructieverordening 2011 (pdf)
Raadsbesluit - Destructieverordening. (pdf)
Bijlage - Destructieverordening (pdf)

n. Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid.
Raadsvoorstel - Bestemmingsplan Oostelijke Ringweg Beijum-Zuid (pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid.
(pdf)

o. Wordt discussiepunt 8e.

p. Voortgangsrapportage ’veilige schoolomgeving’ en aanvraag uitvoeringskrediet.
Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage veilige schoolomgeving en aanvraag uit-
voer (pdf)

q. Revitalisering Verlengde Hereweg.
Raadsvoorstel - Revitalisering Verlengde Hereweg (pdf)
Raadsbesluit - Revitalisering Verlengde Hereweg. (pdf)

r. Horecanota Groningen 2011-2015.
(gewijzigde bijlage)
Raadsvoorstel - Horecanota Groningen 2011-2015 (pdf)
Raadsbesluit - Horecanota Groningen 2011-2015. (pdf)

7. 1-minuut interventies

a. Vaststelling bestemmingsplan Oosterpoort.
Raadsvoorstel - Vastststelling bestemmingsplan Oosterpoort. (pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Oosterpoort. (pdf)

b. Vaststelling bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof.
Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Hoornse Meer Hoornse Park en
Piccardthof. (pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse park en
Piccardthof. (pdf)

8. Discussiestukken

a. Kadernota cultuur 2013-2016.
Raadsvoorstel - Kadernota cultuur 2013-2016. (pdf)
Raadsbesluit - Kadernota cultuur 2013-2016. (pdf)
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Motie 2) van de Stadspartij ‘Grand Theatre’ wordt verworpen (voor Stadspartij).
(pdf)
Motie 3) van S&S, Stadspartij, ChristenUnie en CDA ‘Genereren vreemd ver-
mogen’ wordt verworpen (voor S&S, Stadspartij, ChristenUnie, CDA en PvdD).
(pdf)
Motie 4) van S&S, ChristenUnie, Stadspartij en CDA ‘Keuze binnen cultuur’
wordt verworpen (voor S&S, ChristenUnie, Stadspartij, CDA, PvdD en VVD).
(pdf)

b. Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel.
Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel. (pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel. (pdf)
Motie 5) van GroenLinks, D66, PvdD en ChristenUnie ‘Meer groen in Padde-
poel’ wordt aangenomen (voor gehele raad minus VVD). pdf (pdf)

c. RegioTram - voorlopig ontwerp tracédelen 3 en 4, inclusief inspraakrapport en aan-
passingen tracédelen 1 en 2.
Raadsvoorstel - Voorlopig ontwerp tracedelen 3 en 4 inclusief inspraakrapport
(pdf)
Raadsbesluit - RegioTram - Voorlopig ontwerp tracédelen 3 en 4, inclusief in-
spraakrapport en aanpassingen tracédelen 1 en 2. (pdf)
Motie 6) van CDA, VVD, Stadspartij en ChristenUnie ‘Zonnelaan’ wordt aange-
nomen (voor gehele raad minus GroenLinks, PvdD en S&S). (pdf)
Motie 7) van de Stadspartij ‘Spoorlijn Groningen-Heerenveen’ wordt verworpen
(voor Stadspartij en VVD). (pdf)
Motie 8) van de Stadspartij ‘Regiotram en aanlanding op spoort 1b’ wordt ver-
worpen (voor Stadspartij). (pdf)
Motie 9) van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA ‘Verplaatsing taxistandplaats
Grote Markt’ wordt aangenomen (voor allen, minus VVD, CDA en Stadspartij).
(pdf)

d. Ruimte voor de Binnenstad (conceptprogramma Binnenstad).
Raadsvoorstel - Ruimte voor de binnenstad (concept-uitvoeringsprogramma
Binnen (pdf)
Raadsbesluit - Ruimte voor de Binnenstad (conceptprogramma Binnenstad).
(pdf)
Amendement 10) van SP, ChristenUnie en CDA ‘Ruimte voor de binnenstad’
wordt ingetrokken. (pdf)
Motie 11) van de Stadspartij ‘Oosterstraat terug op de kaart’ wordt aangenomen
(voor allen, minus SP en PvdD). (pdf)

e. Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg (fase 1).
Raadsvoorstel - Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg fase 1
(pdf)
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Raadsbesluit - Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg (fase
1). (pdf)

f. Collegebrief ’Actualiteiten Erfpacht’ van 19 augustus 2011.
Collegebrief - Actualiteiten erfpacht. (pdf)
Motie 12) van D66, CDA, VVD, ChristenUnie, Stadspartij, PvdD en S&S ‘Erf-
pacht’ wordt aangenomen (voor D66, CDA, VVD, ChristenUnie, Stadspartij,
PvdD en S&S). (pdf)

Gelegenheid tot inspreken wordt tijdens de raadscommissievergaderingen
gegeven. Alleen bij onderwerpen die niet in de functionele commissie zijn
behandeld kan worden ingesproken tijdens de raadsvergadering. Er kan
derhalve worden ingesproken bij punt 8e.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 
 
Openbare raadsvergadering woensdag  28 september 2011,  aanvang 16.30 uur  
 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEM
MING 
 

1.  Opening, vaststelling agenda en 
mededelingen 

  

a. Vaststelling verslagen van 22 en 29 
juni en van het besloten deel van 29 
juni 2011  
 

Vastgesteld  Verslag van 22 juni met aanpassing van:  
Blz. 7 woordvoering dhr. Leemhuis: in 2e 
alinea hoort zijn citaat te sluiten na 
‘kunnen vallen’.  
Blz. 8 achter naam van dhr. Leemhuis 
behoort GroenLinks te staan ipv VVD. 

2.  Benoemingen    
 n.v.t.   
3. Mondelinge vragen en 

interpellaties  
  

 n.v.t.    
4. Initiatiefvoorstellen   
 n.v.t.    
5. Ingekomen stukken   
a.  Lijst met ingekomen collegebrieven. 

+ Besluit bekrachtiging 
geheimhouding van 2 collegebrieven 

 
 
Besloten  

Geen opmerkingen 

b. 
 
 

Lijst met overige ingekomen 
stukken. 
 

 Brief 5 van Bond Heemschut naar cie. 
R&W op verzoek van de Stadspartij. 
Brief 6 van Kermisexploitanten naar cie. 
B&V op verzoek van de Stadspartij. 

6. Conformstukken      Moties/amendementen/ 
Stemming                          

a.  Nieuwbouw Haydnschool: 
vervolgkrediet voor bouw van 
kinderopvangruimten 
GR11.2673117.  

Aangenomen   

b.  Begrotingswijziging t.b.v. de 
opdracht aanbestedingsdocument en 
begeleiding procedure Aanbesteding 
bodemadviesdiensten.  
GR11.2689776. 

Aangenomen  

c. Eemskanaalzone 32/32A. 
GR11.2682427. 

Aangenomen  

d. Herziening exploitatiebegroting 
Corporatieve Herstructurering 
Paddepoel Zuid-Oost. 
GR11.2720731. 

Aangenomen  
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e. Herziening exploitatiebegroting 
Corporatieve Herstructurering 
Paddepoel Zuid-Oost, inbreng en 
uitname van gronden. 
GR11.2720728.  

Aangenomen  

f. Vaststelling bestemmingsplan 
Damsterdiep 269 en 275. 
GR11.2720862.  

Aangenomen Tegen: Stadspartij  

g. Herziening grondexploitatie 
Montessorischool Beijum-Oost 
2011. GR11.2720730.  

Aangenomen  

h. Busbaan P+R Europapark-UMCG. 
GR11.2689775.  

Aangenomen  

i. Aanvullend krediet Noordzeebrug. 
GR11.2699076. 

Aangenomen  

j. ARCG jaarrapport 2010 en 
begroting 2012. GR11.2699078.  

Aangenomen  

k. Begrotingswijziging ten behoeve 
van de sanering ter plaatse van het 
Helperplein. GR11.2708133.  

Aangenomen  

l. Nacalculatie containermanagement. 
GR11.2708132.  

Aangenomen  

m. Destructieverordening. 
GR.11.2710680.  

Aangenomen  

n.  Vaststelling bestemmingsplan 
Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid. 
GR11.2725230. 

Aangenomen  

o. Wordt agendapunt 8e    
p. Voortgangsrapportage ‘veilige 

schoolomgeving’ en aanvraag 
uitvoeringskrediet. GR11.2732320.  

Aangenomen  

q. Revitalisering Verlengde Hereweg. 
GR11.2699077.  

Aangenomen  

r. Horecanota Groningen 2011-2015. 
GR11.2731257. 

Aangenomen  

s. Wordt agendapunt 7a.   
 
7.  

 
1-minuut interventies  
 

  

a. Vaststelling bestemmingsplan 
Oosterpoort. GR11.2720864. 

 
 
 
 
Aangenomen 

Amendement 1) van de Stadspartij 
‘Bestemmingsplan Oosterpoort’ wordt 
verworpen (voor: Stadspartij en VVD).  
 
Alg. stemmen 

b. 
 
 

Vaststelling bestemmingsplan 
Hoornse Meer, Hoornse Park en 
Piccardthof. Gr11.2720863.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toezeggingen college: 
-Parkeren en verkeersveiligheid wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden, mocht 
dit problemen gaan geven, zal i.o.m. de 
bewoners worden gekeken hoe het beleid 
kan worden aangepast . 
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Aangenomen 

- T.z.t. discussie in cie. R&W in hoeverre 
flexibiliteit in woningen (bv kangoeroe- 
wonen) kan worden gebracht. 
 
Alg. stemmen  

 
 8.  

 
Discussiestukken   

  
 

a.  Kadernota cultuur 2013-2016. 
GR11.2688529.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangenomen 

Toezegging college:  
College zal met de Kunstraad overleggen 
of nog verder uitstel van de indientermijn 
mogelijk is.  
 
Motie 2) van de Stadspartij ‘Grand 
Theatre’ wordt verworpen (voor: 
Stadspartij).  
Motie 3) van S&S, Stadspartij, 
ChristenUnie en CDA ‘Genereren vreemd 
vermogen’ wordt verworpen (voor: S&S, 
Stadspartij, ChristenUnie, CDA en PvdD). 
Motie 4) van S&S, ChristenUnie, 
Stadspartij en CDA ‘Keuze binnen 
cultuur’ wordt verworpen (voor: S&S, 
ChristenUnie, Stadspartij, CDA, PvdD en 
VVD).  
 
Tegen: S&S.  

b. Vaststelling bestemmingsplan 
Trefkoel. GR11.2720729. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aangenomen 

Motie 5) van GroenLinks, D66, PvdD en 
ChristenUnie ‘Meer groen in Paddepoel’ 
wordt aangenomen (voor: gehele raad 
minus VVD).  
 
Tegen: Stadspartij.  

c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RegioTram –voorlopig ontwerp 
tracédelen 3 en 4, inclusief 
inspraakrapport en aanpassingen 
tracédelen 1 en 2. GR.11.2738917.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangenomen 

Motie 6) van CDA, VVD, Stadspartij en 
ChristenUnie ‘Zonnelaan’ wordt 
aangenomen (voor: gehele raad minus 
GroenLinks, PvdD en S&S). 
Motie 7) van de Stadspartij ‘Spoorlijn 
Groningen-Heerenveen’ wordt 
verworpen (voor: Stadspartij en VVD). 
Motie 8) van de Stadspartij ‘Regiotram en 
aanlanding op spoort 1b’ wordt 
verworpen (voor: Stadspartij).  
Motie 9) van GroenLinks, ChristenUnie 
en PvdA ‘Verplaatsing taxistandplaats 
Grote Markt’ wordt aangenomen (voor: 
allen, minus VVD, CDA en Stadspartij).  
 
Tegen: VVD en Stadspartij.  
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d. Ruimte voor de Binnenstad 
(conceptprogramma Binnenstad). 
GR11.2680281.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangenomen 

Toezegging college:  
- Bij het uitvoeringsprogramma (dec. 
2011) zal naar een andere dekking 
worden gezocht + de criteria worden 
vastgesteld om het succes van de 
experimenten te kunnen meten.  
 
Amendement 10) van SP, ChristenUnie 
en CDA ‘Ruimte voor de binnenstad’ 
wordt ingetrokken. 
Motie 11) van de Stadspartij 
‘Oosterstraat terug op de kaart’ wordt 
aangenomen (voor: allen, minus SP en 
PvdD).  
 
Alg. stemmen  

e.  Evaluatie doorstromingsmaatregelen 
Zuidelijke Ringweg (fase 1). 
GR11.2732319.  

Aangenomen Alg. stemmen  

f.  Collegebrief ‘Actualiteiten Erfpacht’ 
van 19 augustus 2011. 
 
 
 

n.v.t. Motie 12) van D66, CDA, VVD, 
ChristenUnie, Stadspartij, PvdD en S&S 
‘Erfpacht’ wordt aangenomen (voor: 
D66, CDA, VVD, ChristenUnie, 
Stadspartij, PvdD en S&S).  

 



 

verslag raad 22 juni

10

1 
 

VERGADERING VAN 22 JUNI 2011 
 
Voorzitter:  de heer J.P. Rehwinkel 
  mevrouw A. Postma (agendapunt 2, van 17.40 – 18.20 uur) 
 
Aanwezig: de dames C.E. Bloemhoff (PvdA), M. Dekker (PvdA), E. van Lente (PvdA), S.A. Koebrugge 
(VVD),   L.I. van der Vegt (GroenLinks), A. Postma (GroenLinks), A.M.J. Riemersma (Stadspartij), H. 
Rademaker (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), G.E.J. van der Meulen (D66), A.K. Kuik (CDA), I.M. 
Jongman-Mollema (ChristenUnie), R.J.A.M. Krüders (Student en Stad) en de heren A. de Rooij (PvdA), 
B. Baldew (PvdA), R.O. Martens (PvdA), R. van der Schaaf (PvdA), W. Moes (PvdA), A. Rutte (VVD), 
D. Jager (VVD), J. Evenhuis (VVD) ,J.M. van Keulen (VVD), M.D. Blom (VVD), W.B. Leemhuis 
(GroenLinks), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), K.S.N. van der Veen (GroenLinks), A. Sijbolts 
(Stadspartij), G.J.D. Offerman (Stadspartij) vanaf 20.00 uur, J. Bolhuis (Stadspartij), E. Eikenaar (SP), 
J.P. Dijk (SP), J.H. Luhoff (D66), P.S. de Rook (D66) afwezig van 20.00 -21.45 uur, H.J.M. Akkermans 
(D66), J. Seton (CDA), M. Verhoef (ChristenUnie) en G.J.Kelder (Partij voor de Dieren) 
 
Griffier: de heer L.A.M. Aarden 
 
Secretaris: de heer M.A. Ruys 
 
Wethouders: de dames E.M. Pastoor-Meulman (PvdA), J.A. Visscher (SP) en C.T. Dekker (GroenLinks) 
en de heren F. de Vries (PvdA) en T. Schroor (D66) 
 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
 
DE VOORZITTER: Ik open deze vergadering van de gemeenteraad van Groningen van 22 juni 2011. 
Afwezig vandaag zullen zijn de heer Spakman, de heer Prummel en voor een deel van de vergadering de 
heer Offerman. 
Wij kunnen, ook wat u betreft, de agenda van de vergadering vaststellen? En dan moet ik, begrijp ik, 
mevrouw Koebrugge eerst even het woord geven. 
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, afgelopen zaterdag is een delegatie van de raad afgereisd 
naar Venlo om daar mee te doen aan het raadsvoetbaltoernooi. En ondanks dat de linkervleugel afwezig 
was, of misschien zelfs wel dankzij, zijn wij negende geworden en hebben wij een raadscup 
meegenomen. De echte, grote raadscup hebben wij geprobeerd ook mee te nemen, maar omdat de handtas 
van de heer De Rook te klein was hebben we die helaas in Venlo moeten laten. Dus deze is voor u 
(overhandigt een mini-raadscup). 
 
De VOORZITTER: Ik geloof dat mevrouw Dekker zich als coach voor het volgend jaar opwerpt. Is de 
negende plaats iets waarmee ik u kan feliciteren, of…? Bij dezen. En wij zijn trots op dit resultaat. 
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): En sowieso nummer één van het Noorden. 
 
De VOORZITTER: Oh, kijk. Ik zou bijna zeggen: dat zijn we altijd, maar ik moet heel voorzichtig zijn, 
weet u. 
 
Goed, wij gaan naar agendapunt 1.a van de vergadering. 
 
1.a: Vaststelling verslag van 27 april 2011 
 
De VOORZITTER: Kunnen we de tekst vaststellen? Dan gaan we naar de vaststelling van het verslag van 
het vragenuur. 
 
1.b: Vaststelling van het verslag van het vragenuur betreffende het Forum van 23 mei 2011 
 
De VOORZITTER: De wijziging is u bekend. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dat is het geval. Dan is dat 
verslag op verzoek van mevrouw Krüders op die manier gewijzigd. 
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1.c: Besluit tot oplegging geheimhouding van collegebrief d.d. 16 juni 2011 
 
De VOORZITTER: De tekst is op uw tafels gelegd, zoals ook de tekst van de wachtlijst Iederz; die is ook 
uitgedeeld. Ik neem aan dat u dit besluit op deze manier wilt nemen. Dan is zo besloten. Dan gaan wij 
naar agendapunt 2: de Gemeenterekening 2010. 
 

2. Gemeenterekening 2010 
 
De VOORZITTER: U gaat in volgorde van grootte van fracties het woord voeren. En daarvoor geef ik als 
eerste het woord aan de heer Baldew, van de fractie van de PvdA.                                                             
 
De heer BALDEW (PvdA): Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijnheer de voorzitter, complimenten 
aan het college voor het behalen van de goedkeurende vertrouwensverklaring en de goedkeurende 
rechtmatigheidsverklaring. Maar ik wil met het uitdelen van deze complimenten tegelijk onze zorg 
uitspreken over het toenemende aantal fouten en onzekerheden in deze jaarrekening ten opzichte van die 
van vorige jaren. 
Mijnheer de voorzitter, vorig jaar vroeg ik aandacht voor de verzakelijking van de subsidierelaties. Het 
doet mij goed dat dit nu plaatsvindt. Jammer dat het zeven jaren moest duren. Ook vroeg ik vorig jaar om 
een in control-verklaring, waarin het college de mate verklaart waarin de gemeentelijke organisatie in 
control is. Geen overbodige luxe in een periode waarin het risicoprofiel van de gemeente Groningen 
toeneemt en een goede zaak dat wij vanaf 2011 een in control-statement krijgen van het college. 
Mijnheer de voorzitter, voordat de raad overgaat tot het verlenen van decharge aan het college wil ik 
stilstaan bij vier punten: het rekeningresultaat 2010, de stad Groningen in 2010 en de risico’s, de 
ambtelijke organisatie en ik wil afsluiten met de bestemmingsvoorstellen. 
 
Mijn eerste punt, mijnheer de voorzitter, het rekeningresultaat. Het gaat goed met de voorspelbaarheid 
van het rekeningresultaat. Hier heeft de PvdA zich sterk voor gemaakt. Jammer dat er zich in 2010 
wederom veel vertragingen hebben voorgedaan en jammer dat we er in 2010 wederom niet in slaagden de 
kosten van extern personeel flink omlaag te krijgen, ondanks de moties die de PvdA vorig jaar heeft 
ingediend om dit te beteugelen. 
We hebben vorig jaar 32 miljoen euro uitgegeven aan extern personeel en nog eens 62 miljoen euro aan 
specialisten. Dat is opgeteld bij elkaar 94 miljoen euro aan externen; de helft van het bedrag dat we kwijt 
zijn aan onze eigen ambtenaren. Wat vindt het college hiervan? En hoe wordt op deze kosten gestuurd? 
Graag een antwoord. Het lijkt erop dat één op elke twee ambtenaren een externe als buddy heeft. En hoe 
komt het, als we zo veel expertise en mankracht inhuren, dat we nog steeds rekenfouten maken en 
vertraging hebben in de projecten en de investeringen? 
Mijnheer de voorzitter, we maken ons zorgen over de lastenstijging in deze stad. We moeten oppassen dat 
Groningen niet afglijdt van een zeer kostbare stad naar een zeer dure stad.                                       
 
De heer VAN KEULEN (VVD): De PvdA maakt zich zorgen over het stijgen van de lasten, hoor ik dat 
goed? Ik moet nog even wakker worden, maar gaan we er iets aan doen dan naar de komende begroting 
toe?  
 
De heer BALDEW (PvdA): Mijnheer Van Keulen, als u even geduld heeft dan kom ik u misschien een 
beetje tegemoet. 
Mijnheer de voorzitter, we moeten 10 miljoen euro bezuinigen. Bezuinigen is prima, maar 
lastenverhoging zien wij niet zitten. Graag willen we van het college horen hoe onze lokale lasten verder 
omlaag kunnen. En om het college een beetje tegemoet te komen dien ik een bescheiden motie in.  
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, misschien kan de heer Baldew al vast vertellen waar die 
motie over gaat?  
 
De VOORZITTER: Dat mag hij nu gaan doen als hij hem …  
 
De heer BALDEW (PvdA): Ja, voorzitter, ik zou zeggen: lees de motie straks. Het kost mij tijd. Het gaat 
om het verminderen van de woonlasten.  
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De VOORZITTER: Ja, maar ik denk dat ik nu toch aan u moet vragen om heel even heel kort, ook voor 
het debat, de motie weer te geven. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Voorzitter, het gaat om het verlagen van de woonlasten, met name de 
afvalstoffenheffing, mevrouw Van Gijlswijk. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, als in die motie staat wat ik denk, namelijk wat u in de 
commissie al hebt aangegeven, dan heeft het college daar een toezegging op gedaan.  
En ik vraag me af of wij hier alle toezeggingen in moties moeten vervatten, want dan zijn we nog wel 
even bezig. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Voor zover mijn motie hetzelfde is als wat het college heeft toegezegd zou ik 
overwegen dat in te trekken. Maar ik denk het zelf niet, dus vandaar dat ik de motie indien. Ik wacht de 
reactie van het college straks af. 
 
Voorzitter, ik ben beland bij mijn tweede punt: de stad in 2010 en de risico’s. In 2010 hebben wij een 
aantal successen geboekt op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten, maar ook op het gebied van de 
leefbaarheid. Maar daar waar ik vorig jaar nog constateerde dat wij een van de meest crisisbestendige 
gemeenten waren moet ik nu toch helaas concluderen dat de recessie langzamerhand onze sterke 
sociaaleconomische dijken penetreert. Het aantal banen daalt en in de aandachtsectoren zien we een 
zichtbare daling ten opzichte van vorig jaar. Het aantal startende ondernemers loopt terug; er is de klad 
gekomen in de uitgifte van nieuwe terreinen en ondanks dat we een attractieve stad zijn en in trek zijn bij 
toeristen zien we dat de verblijfsduur in Groningen afneemt.       
Ook zien we het aantal bijstandscliënten toenemen en evenzo de druk op de sociale voorzieningen. Er 
dreigen zelfs tekorten te ontstaan. De neveneffecten van deze recessie worden versterkt door de mogelijke  
Rijksbezuinigingen op het sociale vlak en zullen zeker doorwerken naar de leefbaarheid, de sociale 
cohesie en de economie van de stad. De zorg van de Stadjers over hun banen en hun inkomen wordt er 
niet minder op. Groningen is een sociaal sterke stad. Dat moeten we behouden en koesteren en daarom 
komen we hier in het voorjaarsdebat uitvoerig op terug. 
Mijnheer de voorzitter, door de effecten van de recessie en de mogelijke Rijksbezuinigingen neemt ons 
risicoprofiel toe. We maken ons hier zorgen over, want dit kan de uitvoering van de publieke taak in de 
weg staan. Hoewel we erg voor het in control zijn van de gemeente zijn, zijn we meer nog voor het in 
business zijn van de gemeente. College, deelt u onze zorgen en wat gaat u doen om de uitvoering van de 
publieke taak te borgen? 
 
Mijnheer de voorzitter, ik ben beland bij mijn derde punt: de ambtelijke organisatie. De risico’s in onze 
bedrijfsvoering en interne beheersing nemen toe en evenzo de zorgen en onzekerheden in de ambtelijke 
organisatie. We zien dat interne projecten forse vertraging oplopen en het project DaFinci op een 
financieel drama is uitgelopen. Het lukt het college niet het Parkeerbedrijf financieel in het gareel te 
krijgen en de tekorten lopen op. Het duurt zeven jaar voor we een aanvang maken met de subsidierelatie 
en de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is financieel nog niet afgewikkeld. En dit ondanks de 
inzet van onze topambtenaren en ondanks de vele externen en specialisten die we voor miljoenen euro’s 
inhuren. In een periode waarin het risicoprofiel verder oploopt en forse projecten en complexe 
investeringen op stapel staan is onze vraag of de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie toereikend is 
om de problemen van de komende tijd het hoofd te bieden. Onze vraag is: hoe schat het college dit in? 
Erg gerust zijn we hier niet op, voorzitter, als we kijken naar het aantal functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken. Vorig jaar wees ik het college al op het belang van het houden van 
functioneringsgesprekken met betrekking tot cultuurverandering en ontwikkelingsgericht 
personeelsbeleid. Cultuur, houding en gedrag veranderen niet en medewerkers ontwikkelen zich niet 
optimaal wanneer dit niet wordt gefaciliteerd door functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarom 
willen we een toezegging dat met ingang van 2012 iedere medewerker in beginsel jaarlijks een 
functionerings- of beoordelingsgesprek krijgt. Erg gerust zijn we ook niet als we kijken naar de kwaliteit 
van integraal management in de organisatie.         
 
De heer SETON (CDA): Ik hoorde de heer Baldew zeggen: ‘we willen dat in beginsel iedereen een 
beoordelings- of functioneringsgesprek krijgt’ en dat delen wij ook. Maar waarom zegt u nou ‘in 
beginsel’. Want net als u ben ik kritisch op het feit dat het ons steeds niet lukt om dat voor elkaar te 
krijgen. Nu is dat toch nog een soort escape. Waar zit dat dan nog op vast? 



 

verslag raad 22 juni

13

4 
 
 
De heer BALDEW (PvdA): Dat zit hem hierin, mijnheer Seton, dat ik me ook kan voorstellen dat 
maatwerk hier en daar aan de orde is. Waar het mij om gaat is dat er gesprekken worden gevoerd met 
medewerkers, zodat we de cultuurverandering bewerkstelligen. En zodat we het omgevingsgericht 
personeelsmanagement voor elkaar krijgen. 
 
De heer SETON (CDA): Ik kan me maatwerk naar boven toe wel voorstellen. Soms is een extra 
functioneringsgesprek nodig en dat moet je dan ook doen. Maar als je nu al een soort open deur maakt 
waarin je zegt van ‘het moet eigenlijk wel, maar als het niet kan dan gaan we maatwerk toepassen’, dan 
lukt het niet met die cultuurverandering. Dus moet je volgens mij iets strenger zijn om dit er door te 
krijgen. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Mijnheer Seton, ik denk dat hier en daar maatwerk nodig is, waardoor je in 
een jaar best een functioneringsgesprek kunt overslaan. 
 
Voorzitter, ik ben beland bij mijn punt van het  risicomanagement. Daar dienen wij, samen met het CDA, 
een motie over in. Ik heb geteld hoeveel moties ik al heb ingediend over risicomanagement en dat is een 
fors aantal. Ik hoop dat het college hierin enige aanmoediging vindt. 
Voorzitter, erg gerust zijn we ook niet als we kijken naar de belofte van het college over de 
informatievoorziening van de Sociale Dienst. Het college belooft  beterschap, maar desondanks zien we 
dat we nog steeds geconfronteerd worden met foute informatie die we krijgen vanuit de dienst. En als we 
het college hiermee confronteren is het antwoord: ‘Als we onze getrouwheidsnorm en onze 
rechtmatigheidsnorm halen dan is het goed.’ Dan denk ik: tsja…wil het college niet maximaal lering 
trekken uit DaFinci? En lokt het college met deze houding en dit gedrag geen nieuwe DaFinci uit? 
 
De VOORZITTER: Voor ik het woord geef aan mevrouw van Gijlswijk wijs ik de heer Baldew er op dat 
hij door zijn spreektijd heen is. Deze interruptie moet heel kort zijn. Mevrouw Van Gijlswijk. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Het punt waar de heer Baldew op wijst gaat volgens mij over de 
berekening van de Wet BUIG, dat is een verzameling van allemaal uitkeringen waar de Sociale Dienst 
mee te maken heeft. De vraag die hij stelt heb ik ook gesteld in de commissie. En volgens mij was het 
antwoord toch wat genuanceerder. Het was niet zo dat de wethouder van Financiën zei: ‘Wat maakt het 
allemaal uit, want we hebben toch een getrouwheidsverklaring van de accountant.’ Sterker nog, de 
aanbevelingen van de accountant zijn overgenomen. Daar zouden wij als raad toch blij mee moeten zijn. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Voorzitter, mijn verwijt gaat breder dan de constatering die mevrouw Van 
Gijlswijk nu maakt. Ik verwijs u naar de dekking van de nieuwbouw SOZAWE: 5,3 miljoen euro, dat zo 
maar gerekend is. Ik verwijs u ook naar het resultaat: 4,5 miljoen euro die de dienst niet heeft zien 
aankomen bij de derde voortgangsrapportage. En ik verwijs u ook naar het participatiebudget. Daar heb ik 
het over. Dat gaat breder dan uw constatering. 
 
De VOORZITTER: Nu hebt u dus nog maar een paar zinnen meer. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Heel kort: we kunnen ons vinden in de bestemmingsvoorstellen. We vinden 
het een goede zaak dat vooralsnog 7,4 miljoen euro naar de AER gaat. Dank u wel.                                
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Keulen van de fractie van de VVD. 
Een ogenblik nog, mijnheer Van Keulen. Als er moties zijn, dan moeten die nog even worden ingediend. 
 
Motie 1: Verdere verlaging woonlasten in 2012 en verder (PvdA): 
 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende de 
Gemeenterekening 2010, 
 
Constaterende dat: 

- er in de berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing bij de begrotingen steeds van 
onjuiste (lage) aantallen aansluitingen is uitgegaan; 
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- mede hierdoor er op rekening basis positieve resultaten zijn behaald met betrekking tot de 
afvalstoffenheffingen; 

- achteraf door de lage aantallen huishoudens meer aan afvalstoffenheffingen is betaald; 
- in 2010 Stadjers door in de Begroting 2010 uit te gaan van lage aantallen aansluiting achteraf 1,25 

miljoen euro te veel hebben betaald; 
- de reserve afvalstoffenheffing zich ruim boven het maximaal toegestane niveau bevindt; 
- van het overschot op de reserve boven het toegestane maximum de kwijtschelding verruimd is 

voor zowel de niet-werkende als de werkende ‘armen’ en voor ondernemers die op 
bijstandsniveau leven; 

- na deze verruiming van de kwijtschelding er nog een klein overschot is op de reserve 
afvalstoffenheffing van ruim 140.000 euro, maar doordat in de Begroting 2011 wederom van een 
laag aantal aansluitingen is uitgegaan er op grond van het eerste kwartaal 2011 een resultaat op 
afvalstoffen is. Het totale resultaat op afvalstoffen op grond van het eerste kwartaal bedraagt 
600.000 euro; 

- in de toekomst resultaten op afvalstoffenheffingen niet uit te sluiten zijn, terwijl de maximaal 
toegestane reserve al bereikt is; 

- de gemeente in vergelijking met referentiegemeenten fors stijgt als het gaat om de lokale 
woonlasten en nu op de derde plaats van dure gemeenten staat. 

Overwegende dat: 
- de afvalstoffenheffing een retributie is; 
- dit betekent dat de heffing, gemiddeld over een aantal jaren, ten hoogste kostendekkend moet 

zijn; 
- in de afgelopen periode er forse resultaten zijn geboekt op afvalstoffenheffing, waardoor de 

maximaal toegestane reserve is overschreden; 
- hoewel met deze overschrijding de kwijtschelding is verruimd het de vraag is of de huidige wijze 

van heffing gerechtvaardigd is. 
Verzoekt het college: 

- te onderzoeken of de huidige maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in het licht van 
onder andere de resultaten van de afgelopen periode verlaagd kan worden; 

- met ingang van het begrotingsjaar 2012 de baten en lasten met betrekking tot de 
afvalstoffenheffing beter te ramen en de raad bij de aanbiedingsbrief van de Begroting 2012 de 
onderbouwing afzonderlijk voor te leggen tezamen met het onderzoek naar de maximale hoogte 
van de afvalstoffenheffing; 

- de afvalstoffenheffing in 2012 en verder te verlagen met de overschotten op de reserve 
afvalstoffenheffing, voor zover die boven het maximum liggen en niet geblokkeerd zijn door de 
verruiming van de kwijtschelding. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
 
De VOORZITTER: Deze motie maakt deel uit van de beraadslaging. Dan is nu het woord aan de heer 
Van Keulen, VVD-fractie. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij verrast door wat toch wel een 
ommezwaai genoemd mag worden bij de PvdA-fractie, die nu plotseling tegen lastenverhoging is en pleit 
voor lastenverlaging. Complimenten, wij vinden elkaar op dat thema. Ik hoop dat we dat het komende 
jaar kunnen blijven doen. Ik moet er nog wel even aan wennen, maar goed … 
Ik begin met een paar complimenten. Met wat kunst- en vliegwerk is het weer gelukt om een 
goedkeurende verklaring van de accountant te krijgen, hartstikke goed. En de rekening is weer een stukje 
beter te lezen en is weer een stukje begrijpelijker. En ook dat verdient een compliment. 
U kent ons, wij liberalen zijn positief ingestelde mensen. Optimisten, althans: vaak. Maar met deze 
gemeenterekening is het lastig om optimistisch te blijven. Wij maken ons ernstig zorgen, niet alleen over 
de financiën van de gemeente, maar ook over de bedrijfsvoering bij de verschillende diensten. En laten 
we eerlijk zijn, dat zijn geen thema’s waarvoor wij hier allemaal raadsleden zijn geworden. 
Als je geen risico’s neemt dan bereik je ook niets. Dat is duidelijk. Maar in een tijd waarin het 
risicoprofiel van de gemeente toeneemt moeten we diensten hebben die de bedrijfsvoering op orde 
hebben. De heer Baldew zei daar ook al iets over. Het aantal fouten en onzekerheden neemt toe. De 
bedrijfsvoering is niet op orde. Aan de ene kant nemen de risico’s toe en aan de andere kant is de 
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bedrijfsvoering niet op orde. Neem bijvoorbeeld de Sociale Dienst, SOZAWE. Al jaren volgen wij die 
hier kritisch vanuit de raad. Keer op keer leveren zij cijfers aan die niet blijken te kloppen. Natuurlijk is 
het lastig om in te schatten hoeveel uitkeringen we ieder jaar moeten gaan verstrekken, hoeveel 
inburgeringstrajecten er zijn, maar jaar in jaar uit zitten ze er miljoenen naast. Ook dit jaar weer. En tel 
daarbij op het rekenfoutje van 8 miljoen en het beeld is compleet. 
Voorzitter, we zijn er ons terdege van bewust dat wethouder Pastoor hard probeert om de rotzooi van haar 
voorganger op te ruimen. Maar blijkbaar lukt dat nog niet voldoende. De wittebroodsweken zijn voorbij, 
er moeten nu stevige maatregelen genomen worden. Duidelijk is in ieder geval dat de huidige 
reorganisatie geen soelaas biedt en wij zijn erg benieuwd naar wat de wethouder gaat doen om orde op 
zaken te stellen bij die dienst. Dat zou een goede zaak zijn. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): De heer Van Keulen zegt dat de reorganisatie geen soelaas biedt. Maar 
die reorganisatie is net op 1 april afgerond. Dat is trouwens geen grapje. Is het niet zo dat die effecten wat 
langer duren dan die paar weken tussen 1 april en vandaag? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dat denk ik niet, want ik zie gewoon geen verbetering, mevrouw Van 
Gijlswijk. Ik zie het niet. Vooralsnog heb ik ook geen enkele reden om aan te nemen dat het wel beter 
gaat. Dus ik vind echt dat er stevig motet worden ingegrepen. 
 
Voorzitter, ik kijk even naar een aantal opvallende risico’s.  
Het Parkeerbedrijf. Waar andere gemeenten in Nederland dikke winsten maken op hun parkeerbedrijven, 
leveren wij er 2,7 miljoen euro op in. Het wordt nog erger als we de Diepenring gaan aanpakken, want 
iedereen weet dat dat juist de meest opbrengende parkeerplaatsen zijn. Daarom zeggen we het nu nog 
maar eens: die Diepenring moeten we voorlopig in ieder geval niet aanpakken. We spreken hopelijk snel 
over hoe we de tekorten bij het Parkeerbedrijf gaan oplossen en welke gevolgen het verlies van het 
Parkeerbedrijf heeft voor andere projecten.                                                        
Dan Meerstad. Ook een megaplan, door tegenvallende marktontwikkelingen in zwaar weer, wat heel 
zwaar drukt op het rekeningresultaat. Een voorziening van 35 miljoen euro, waarvan het de vraag is of dat 
wel voldoende is, zorgde vorig jaar voor een negatief resultaat. Wij vermoeden overigens dat die 35 
miljoen bij lange na nog niet genoeg is. Dat gaat ons nog veel meer geld kosten. 
De Zuidelijke Ringweg. Ook een groot risico. 
Het Damsterdiep. Dat kan ons zomaar 3,4 miljoen euro gaan kosten. Wij vermoeden dat ook dit risico 
zich gaat voordoen. Ook een bijzonder dossier trouwens: wie zat er nu eigenlijk fout? Was dat het 
gemeentelijk ingenieursbureau? Of de aannemer? Inmiddels kennen we de uitspraak van de arbitrageraad. 
Heeft dit nog gevolgen voor het ingenieursbureau? U weet dat wij al jaren pleiten voor afstoting daarvan. 
Maar dergelijke grote fouten, als die zijn gemaakt, kunnen wat ons betreft niet zomaar zonder gevolgen 
blijven.   
We hebben nog een bezwaarprocedure over de bouwleges van 3,4 miljoen, een groot risico. 
De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Ook een risico van 18 miljoen. Nou ja, ik ben optimist, 
dus ik zeg 18 miljoen, maar als het tegenvalt kan het ook zomaar het dubbele worden. 
 
Voorzitter, het gaat te ver om alle 34 risico’s uit de Rekening hier te benoemen. Ik heb hier de 
opvallendste genoemd. Ik had nog een tijdje door kunnen gaan. 
We lopen veel risico. Het weerstandsvermogen is niet op orde en bij verschillende diensten is de 
bedrijfsvoering niet op orde. We hebben bij het DaFinci-dossier gezien dat de wethouder niet in control is 
en we hebben geconstateerd dat als er zaken fout gaan het college het blijkbaar niet hoort. De wethouder 
kan dan ook nooit met droge ogen beweren dat zij wél in control is. DaFinci wordt onderzocht, net als alle 
grote projecten en wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van die onderzoeken. 
Wij constateren dat het niet de vraag is óf we nog meer financiële tegenvallers krijgen, maar wanneer. En 
daar zou een wethouder van Financiën toch slecht onder moeten slapen. 
Tot slot, voorzitter. Al jaren is de buitensporig hoge inhuur van extern personeel mijn fractie een doorn in 
het oog. Alles bij elkaar gaat bijna een derde van het totale personeelsbudget op aan externen. 
Toegegeven, het is goed voor de lokale economie, maar weinig efficiënt en het leidt ook niet tot betere 
resultaten. Hoe denkt de wethouder hier in de toekomst mee om te gaan? Gaan we hier nou eindelijk paal 
en perk aan stellen? Ook dit heeft de heer Baldew al aangestipt. En is dit ook niet een hele goede 
bezuinigingsmogelijkheid, om maar iets te noemen?                                                 
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De heer AKKERMANS (D66): Voorzitter, vindt de heer Van Keulen het belangrijk dat de wethouder 
slecht slaapt onder mogelijke nieuwe financiële missers of zou hij vinden dat we er iets aan moeten doen 
en wat is dan zijn suggestie hoe we dit gaan beheren?  
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dit sluit fantastisch aan bij mijn slotzin, mijnheer Akkermans. Volgende 
week spreken wij over de voorjaarsbrief en dan zullen wij aangeven hoe het verder moet met deze stad. Ik 
dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Leemhuis van de fractie van GroenLinks.    
 
De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, in de afgelopen maanden is er veel gesproken over de 
oplossingen die we zoeken om de gevolgen van de crisis op te vangen. Daardoor bestaat er misschien wel 
meer dan anders de neiging om bij het doornemen van de gemeenterekening de vraag te stellen hoe het er 
nu voorstaat en welke maatregelen er zullen moeten worden genomen. Die neiging om zo’n vooruitblik te 
geven naar de begroting van 2012 wil mijn fractie onderdrukken. Waar het nu om gaat is om te 
beoordelen of de gemeente in 2010 dat heeft gedaan wat in het najaar van 2009 was afgesproken. 
Voorzitter, ik wil beginnen met een compliment aan de gemeentelijke organisatie en het college voor het 
opstellen van een leesbare en begrijpelijke gemeenterekening. In die rekening worden steeds duidelijke 
indicatoren toegevoegd en ook tijdens de bespreking in de commissies zijn er voor de volgende begroting 
indicatoren toegezegd. Maar belangrijker dan de leesbaarheid van de rekening is dat voor het tweede jaar 
achtereen de voorspelbaarheid van het resultaat in de rekening ten opzichte van de laatste 
voortgangsrapportage beter is dan daarvoor. Ook daarvoor complimenten. 
Het jaar 2010 was het jaar van contrasten. Aan de ene kant werd doorgewerkt aan de ambitieuze 
toekomstplannen die ervoor moeten zorgen dat de stad duurzaam, bereikbaar en aantrekkelijk blijft voor 
de Stadjers, omwonenden en bezoekers. Aan de andere kant werden de gevolgen van de kredietcrisis en 
de daarmee samenhangende economische crisis in 2010 in de volle breedte merkbaar. En het resultaat op 
de gemeenterekening kent dit jaar voor het eerst een negatief saldo. Daarover straks meer. En toch kan ik 
nu, ondanks de crisis en het rekeningresultaat, vrijwel hetzelfde zeggen als wat mijn fractie vorig jaar zei 
bij de bespreking van de Jaarrekening 2009, namelijk: ‘als we nu terugkijken kunnen we op zijn zachts 
gezegd constateren dat het slechter uit had kunnen vallen. In de stad Groningen bleef het aantal 
arbeidsplaatsen boven het streefcijfer en het aantal bijstandsgerechtigden kwam lager uit dan werd 
verwacht. Ook het aantal mensen dat kon uitstromen naar regulier werk bleek hoger dan voorspeld. 
Verheugd zijn we ook dat er sprake is van lagere werkloosheid onder allochtonen en jongeren.’ 
De GroenLinks-fractie heeft altijd veel aandacht gevraagd voor een individuele benadering van 
uitkeringsgerechtigden; persoonlijke aandacht en begeleiding naar meer participatie en uiteindelijk 
regulier werk. We hebben de indruk dat dit meer en meer door de dienst wordt omarmd. De invoering van 
klantmanagement kan deze benadering versterken. Bijzonder vermeldenswaardig is ook het resultaat dat 
Iederz boekte. Niet alleen wist Iederz zijn doelstellingen te halen, er werkten zelfs meer mensen met een 
SW-indicatie op een externe werkplek. Iederz verdient complimenten omdat het tekorten heeft weten te 
verkleinen en zich sneller heeft weten om te vormen van een sociale werkplaats naar een bemiddelaar, 
naar mensen met een SW-indicatie. 
 
Wat GroenLinks betreft is het van groot belang dat eind 2010 het masterplan Energieneutraal is 
vastgesteld. Er wordt op het gebied van energie en duurzaamheid in de stad al veel bereikt, maar onze 
ambitie blijft onverminderd hoog. Verduurzaming en verantwoord energiegebruik zijn geen luxe, maar 
noodzaak. En daarom is het een flinke tegenvaller nu blijkt dat er bij nieuwbouwplannen door 
ontwikkelaars wordt bezuinigd op duurzame maatregelen, waardoor energieprestaties lager worden dan 
gewenst. Dit zijn namelijk eenmalige en kortzichtige bezuinigingen ten opzichte van bezuinigingen op 
langere termijn.  
Ook in Meerstad, waar de gemeente het voorbeeld stelt door het realiseren van energieneutrale woningen, 
blijkt de aandacht van energiezuinige bouwers te zijn verslapt. Het college moet er alles aan doen om de 
energieprestatiecijfers in Meerstad, maar ook elders, flink te verbeteren. Want als mijn fractie leest dat 
‘duurzame stedenbouw nog geen structureel onderdeel van de gemeentelijke werkwijze is’, dan 
verwachten wij van het college op korte termijn voorstellen om die werkwijze te verbeteren. Al helemaal 
omdat er gesteld wordt dat er kansen blijven liggen en dat daardoor doelen niet worden gehaald. Ook wil 
mijn fractie dat er nu eindelijk vaart wordt gemaakt met een actieve benadering van de particuliere 
huiseigenaren om ook daar te komen tot grootscheepse energiebesparing. Graag een reactie van het 
college. 
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Van het Duurzaamheidscentrum had mijn fractie veel meer verwacht. Het Energieloket laat dan nog wel 
aardige cijfers zien wat bezoekers en adviezen betreft, maar voor het overige zijn de activiteiten veel te 
onzichtbaar geweest. Met het college zijn wij van mening dat de positionering en het bereik aanzienlijk 
moet verbeteren. Van het college verwachten wij ook hierover voorstellen. 
Een mooi succes is dat Noorderzon afgelopen jaar de Green Key heeft ontvangen voor de verduurzaming 
van het festival. Een succes dat vooral op het conto van Noorderzon zelf geschreven kan worden. Wij 
zien mogelijkheden om ook bij andere evenementen aan te sluiten bij de verduurzamingsslag en wij horen 
graag van het college hoe evenementen daarin kunnen worden gestimuleerd.                                                    
 
Voorzitter, het jaar 2010 was ook het eerste volle jaar waarin afspraken over groencompensatie uit het 
groenstructuurplan Groene Pepers golden. Het uitganspunt is dat bij bouwprojecten bomen, struiken en 
overige groeistructuur een op een worden gecompenseerd binnen het plan. Mijn fractie heeft de indruk 
dat deze regel over het algemeen vrij goed wordt uitgevoerd, hoewel hierbij ook nog wel knelpunten 
worden gezien, met name als de compensatie toch buiten het plan moet worden gezocht. Wij vragen het 
college daarom te komen met een evaluatie van de afspraken op het gebied van groencompensatie.  
Voorzitter, ik begon zojuist mijn woordvoering met de opmerking dat deze rekening soms erg lijkt op die 
van vorig jaar. Maar toch is deze gemeenterekening anders dan andere. Daar waar de gevolgen van de 
crisis op het gebied van bijvoorbeeld sociale zaken minder groot waren dan we van tevoren vreesden, zijn 
de gevolgen op ruimtelijk gebied des te harder. De crisis in de bouw heeft ertoe geleid dat er 
afwaarderingen hebben plaatsgevonden van 24,5 miljoen euro bij de niet in exploitatie genomen gronden, 
er een afboeking van 4,5 miljoen bij de grondexploitatie Zernike Sciencepark is gedaan en dat er een 
voorziening van 35 miljoen euro gecreëerd is om de onzekerheden bij de ontwikkelingen in Meerstad te 
kunnen opvangen. Grote onzekerheden, ook voor de toekomst, zijn er ook voor bedrijventerreinen zoals 
Westpoort en kantorenlocaties als Europapark. Naast de sombere cijfers voor de grondexploitaties is er 
ook een tekort op het Parkeerbedrijf. Het Parkeerbedrijf heeft er, net als elders in het land, last van dat de 
mobiliteit in tijden van crisis afneemt. Maar het is nog niet makkelijk te bepalen waardoor de tekorten 
komen en hoe de tekorten bij het Parkeerbedrijf zullen moeten worden teruggedrongen. Wij zien de 
analyse van het college hierover tegemoet. 
Als gevolg van de afwaardering en de voorzieningen voor Meerstad sluit de stad de boeken in 2010 met 
een negatief resultaat. Daar komt bij dat de stand van de egalisatiereserve en het beschikbare 
weerstandsvermogen flink zijn afgenomen. Dit is nu niet het moment om in paniek te raken hierover en 
snelle en ondoordachte maatregelen te treffen. Maar het is duidelijk dat in de komende maanden, niet 
jaren, robuuste voorstellen moeten komen die leiden tot toekomstbestendige grondexploitaties van met 
name sleutelprojecten zoals Meerstad, Westpoort en Europapark. Ook zien wij graag binnen afzienbare 
termijn plannen om het weerstandsvermogen weer aan te vullen tot een acceptabel niveau. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Wat is dan volgens GroenLinks het acceptabele niveau? 
 
De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Wij hebben in de raadscommissie Financiën & Veiligheid hier eerder 
over gesproken. Op korte termijn gaat het om die dekking van 0,8. Dat lijkt mij op korte termijn iets waar 
we naar moeten streven. 
 
De VOORZITTER: Gaat u afronden? 
 
De heer LEEMHUIS (VVD): Ja, ik heb mijn laatste …  
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Het viel me in de woordvoering van de heer Leemhuis op dat hij allerlei 
grondexploitaties noemde die we aan zouden moeten passen en die toekomstbestendig moeten worden 
gemaakt. Maar geldt dat niet voor veel meer projecten die wij hier in de stad hebben? Dit zijn alleen 
dingen uit de portefeuille van wethouder De Vries, maar we hebben ook zoiets als de tram. 
 
De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Volgens mij staat er op dit moment in de Rekening die we hier 
bespreken niet zo heel veel over dat onderwerp. En dat is dus ook het onderwerp voor volgende week: het 
voorjaarsdebat, waar we naar de Begroting 2012 kijken. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dat is een prachtige manier om een vraag te ontwijken. 
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De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nee, dat is een antwoord. U wilt dat niet horen misschien, maar dat is 
het antwoord. 
Voorzitter, ik sluit af. Met de Rekening verantwoordt het stadsbestuur zich voor de gedane uitgaven en 
voor het uitgevoerde beleid. Mijn fractie is van mening dat er in deze stad ondanks de crisis nog veel 
goeds is bereikt. Volgende week spreken we verder over de wijze waarop we zo veel mogelijk kunnen 
blijven waarmaken voor een aantrekkelijke stad waarin mensen graag wonen, werken en ondernemen. 
Dank u wel, voorzitter.                          
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Sijbolts van de Stadspartij. 
 
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Ik begin met een compliment aan het college. 
Een goedgekeurde jaarrekening; opnieuw iets voor deze wethouder om trots op te zijn. De controle van de 
accountant heeft geresulteerd in een goedgekeurde controleverklaring. Dat wil echter niet zeggen dat alles 
koek en ei is. De Stadspartij maakt zich zorgen over een aantal zaken die spelen in deze stad. Er 
vertrekken veel meer gezinnen dan verwacht uit onze mooie stad Groningen. Ook de nieuw te bouwen 
jongerenwoningen komen onder druk nu bekend is geworden dat 800 woningen niet gebouwd kunnen 
worden vanwege verkeerd aangekochte grond door een van de ontwikkelaars. En wat te denken van een 
zin in de gemeenterekening: ‘De doelstelling om 42 eenheden te realiseren in 2010 is met 4600 eenheden 
ruim bereikt.’ Voorzitter, de Stadspartij is erg benieuwd waar deze woningen nu eigenlijk staan.  
Er is een grote terugloop in het gebruik van het openbaar vervoer. De Stadspartij vindt dat het vizier te 
veel gericht is op de tram en te weinig op bestaande OV-verbindingen. Uit het vroegtijdig afschieten door 
het college van het busidee van de Stadspartij voor de Ulgersmaborg, waar de haltes van weleer nog 
staan, blijkt weer eens dat de tram voorrang krijgt ten koste van de bus en een goede bereikbaarheid van 
buitenwijken. Het realiseren van nieuwe fietspaden en het onderhoud van bestaande fietspaden lijkt ook 
achter te blijven, zoals de Trompbrug en het fietspad op de Noordzeebrug. 
Ruim een kwart van de begroting gaat naar personeelskosten. Wat de Stadspartij betreft kan het 
personeelsbeleid veel flexibeler. We betalen ruim 5 miljoen euro aan wachtgeld, terwijl we tegelijkertijd 
veel externen inhuren. Nu moet je natuurlijk niet appels met peren vergelijken, maar we denken toch dat 
daar winst te behalen valt. 
Wat betreft het programma Werk en Inkomen maken we ons zorgen over de aanpak van de 
jeugdwerkloosheid. Er zijn te veel jonge mensen zonder startkwalificatie en er is onduidelijkheid over of 
werkgevers, waaronder de gemeente zelf, echt van plan zijn om zich als maatschappelijk ondernemer op 
te stellen en mensen zonder baan een kans te geven. Het is ronduit teleurstellend dat het persoonlijk re-
integratiebudget voor hoger opgeleide mensen zonder werk niet voortvarend door het college als 
instrument is opgepakt, alle mooie woorden over maatwerk ten spijt.  
Wat betreft de armoedebestrijding wil mijn fractie de toezegging van het college dat er niet getornd gaat 
worden aan de langdurigheidstoeslag zoals die nu bestaat. Het is niet meer dan rechtvaardig dat ook 
mensen met een aanvullende bijstandsuitkering op hun inkomen uit werk daar recht op hebben. 
 
Voorzitter, de Stadspartij is zeer positief over de manier waarop dit college, en met name wethouder 
Visscher en de betreffende ambtenaren omgaan met het zoeken naar oplossingen voor rechthebbenden op 
de Wmo-voorzieningen. Nu deze door Rijksbezuinigingen gekort worden is er reden om ons zorgen te 
maken. We maken ons ook zorgen over de ontwikkelingen van het pgb. Er zijn signalen uit de stad dat 
mensen zich er ook zorgen over maken. Deelt het college deze zorgen en heeft het misschien al ideeën 
hoe we dit gaan ondervangen?  
Voorzitter, de ambities van dit college ten aanzien van cultuur zijn bijzonder te noemen. Koste wat het 
kost moet de bouw van het Groninger Forum doorgaan; een gebouw dat wat ons betreft aan invulling 
niets nieuws onder de zon brengt. Er gaat jaarlijks 2,5 miljoen euro naar de Forum-organisatie die in onze 
ogen beter in bestaande instellingen kan worden gestoken, voor bijvoorbeeld het steken in achterstallig 
onderhoud van de panden. Dit college en een groot gedeelte van de gemeenteraad wijst waar het om 
bezuinigingen gaat vaak naar het kabinet maar kijkt te weinig naar zichzelf.  
Voorzitter, nu ik toch bij het Forum ben aanbeland en zoals u verwacht van de Stadspartij, moeten wij het 
nog over een paar puntjes hebben. Laat ik het hoofdpijnpunten noemen. De risico’s en het derven in de 
bedrijfsvoering nemen de komende jaren weer toe. Het weerstandsvermogen staat onder druk, het 
rekeningresultaat is negatief, het Parkeerbedrijf lijdt een verlies van 7,5 miljoen euro en er zijn risico’s bij 
projecten als Meerstad, Europapark en Westpoort. DaFinci loopt nu eindelijk, maar dit was wel een 
hoofdpijndossier. En over hoofdpijn gesproken, misschien kan ik het college een paar paracetamolletjes 
aanbieden.                                                     
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Dan ga ik verder. De financiële situatie bij O2G2. De twijfels over de interne beheersing, de 
Damsterdiepgarage, de parkeergarage Boterdiep loopt niet, de aanleg van de regiotram, de bouw van het 
Groninger Forum, de Rijksbezuinigingen en de korting op het veiligheidsbudget. We staan er nog redelijk 
ontspannen bij en wethouder De Vries heeft geen hoofdpijn meer gelukkig (de wethouder heeft zojuist 
paracetamol ingenomen) , maar hoe zit het volgend jaar? 
  
De VOORZITTER: De heer De Vries eet alles. Dat moet u er wel bij bedenken. 
 
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat belooft wat voor volgende week. Maar wat de Stadspartij betreft 
wordt het hoog tijd om te gaan schrappen in de ambities van het college. Ik dank u wel.                             
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Van Gijlswijk, SP. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, dank u wel. Bij de bespreking van de jaarrekening gaat het 
erom of er uitgevoerd is wat we hebben afgesproken en of de doelstellingen gehaald zijn. En, voorzitter, 
dat laatste is toch soms wel lastig te beoordelen. Want op een aantal beleidsterreinen ontbreekt het aan 
doelstellingen en als er geen doelstellingen zijn kun je ook niet kijken of de doelen gehaald zijn, of is er 
sprake van een wel heel summiere verantwoording, zoals bijvoorbeeld bij Iederz. Daar wordt niets 
vermeld over de sociale doelstelling van de sociale werkvoorziening; er wordt geen inzicht gegeven in 
bijvoorbeeld het aantal mensen dat op de wachtlijst staat. Dat kregen we net te elfder ure. Ik had dat graag 
van tevoren willen lezen, zodat we ons als raad daar een beter beeld over hadden kunnen vormen. 
Voorzitter, als het gaat om die doelstellingen heeft het college eerder al beterschap beloofd, maar helaas 
hebben wij er tot nu toe weinig van gezien. Desondanks kunnen we constateren dat het op veel terreinen 
wel goed gaat met de stad. Met minder middelen is het onderhoud op peil gebleven. Dat is belangrijk, 
want mensen hechten terecht aan een schone, hele en veilige omgeving. En ondanks het hoge tempo is de 
gemeente erin geslaagd om de wet voor jongeren in de bijstand in te voeren en de jongeren die aanklopten 
voor een werk-leeraanbod binnen acht weken te helpen en daarmee voorkomen we langdurige 
afhankelijkheid van de bijstand. En de schuldhulpverlening is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Ondanks 
het gestegen aantal aanmeldingen is er geen wachtlijst. Ook dat is heel erg belangrijk; mensen met 
schulden moeten zo snel mogelijk geholpen worden om te voorkomen dat het erger wordt. In het 
afgelopen jaar is de werkgelegenheid iets afgenomen. Maar toch zijn er opnieuw meer mensen aan het 
werk geholpen en zijn er goede resultaten geboekt als het gaat om activeren van mensen die niet op eigen 
kracht werk kunnen vinden. 
Het aantal startende ondernemers is iets toegenomen, met 4 procent. Dit in tegenstelling tot de inbreng 
van een van de vorige sprekers. Met de binnenstad gaat het goed en het toeristisch imago van onze stad is 
buitengewoon goed. En al ligt de bouwwereld zo’n beetje op zijn gat, in Groningen slagen we erin meer 
dan duizend nieuwe woningen op te leveren. We vinden dat we trots mogen zijn op wat er het afgelopen 
jaar is bereikt. Het college verdient daar complimenten voor. Maar dat betekent niet dat we achterover 
moeten gaan leunen, want niet alles gaat goed in de stad. 
 
Voorzitter, het aantal kinderen uit kansarme gezinnen dat bereikt wordt met deelname aan 
kinderactiviteiten is de helft van wat vooraf beoogd was. En wij willen graag van het college weten wat 
het gaat doen om ervoor te zorgen dat die deelname verhoogd wordt, want kinderactiviteiten bieden wij 
niet voor niets. Een fors minder aantal gezinnen dan verwacht heeft gebruikgemaakt van de PC-regeling. 
Het college zei: ‘Wellicht komt het omdat het in het bezit hebben van een computer wat gebruikelijker is 
geworden.’ Wij kunnen ermee instemmen dat we bij de komende begroting goed kijken of we die 
middelen niet beter of effectiever kunnen inzetten. Maar we willen die middelen wel graag beschikbaar 
houden voor de doelgroep, namelijk kinderen uit minima-gezinnen. 
Voorzitter, de verhouding tussen sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen is niet geheel in 
evenwicht. Maar dat hoeft op korte termijn geen probleem te zijn als over een periode van een aantal 
jaren, laten we zeggen een collegeperiode, dat evenwicht er maar wel is. Graag aandacht van het college 
hiervoor. 
Voorzitter, het is echt teleurstellend dat de slaagkans voor gezinnen op een sociale huurwoning is 
afgenomen, terwijl het doel was dat die slaagkans vergroot zou worden. En niet alleen de SP-fractie, maar 
ook andere partijen vragen hier al jaren aandacht voor. De reactie van het college is erg mager: ‘Ja, wij 
blijven inzetten op gezinnen.’ Ja, voorzitter, wat betekent dat dan precies? En hoewel wij beseffen dat het 
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moeilijk zal zijn met een stagnerende woningmarkt wordt het nu wel eens tijd om plannen te maken en uit 
te voeren om die slaagkans nu eindelijk eens te vergroten. 
 
Voorzitter, ik ben niet de enige spreker die het zal hebben over de inhuur van extern personeel. De kosten 
daarvoor blijven met 32 miljoen euro hoog. En er is afgelopen jaar slechts 2,5 miljoen euro minder 
uitgegeven dan in 2009. U weet, het tempo van het verminderen van deze uitgaven gaat ons niet snel 
genoeg. Wij verwachten dat het college voor de begroting komt met een tussenrapportage, zodat de raad 
zich kan buigen over de vraag of de maatregelen versneld moeten worden. Op al deze punten verwachten 
wij van het college de komende tijd meer inzet. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Mevrouw Van Gijlswijk, wat vindt u van het feit dat het college jaarlijks 
bijna 65 miljoen euro uitgeeft aan specialisten?  
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ik heb u van de week gevraagd op welke pagina dat staat. Dat hoor ik 
graag van u, zodat ik het zo even kan controleren. Misschien is het aan mijn aandacht ontsnapt.  
 
De heer BALDEW (PvdA):  De inkoop-paragraaf. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ik zal straks in de pauze even zien of ik daar nog even naar kan kijken. 
Maar ik kan mij voorstellen dat, net zoals kleine gemeenten misschien wel heel goed specialisten van de 
gemeente Groningen kunnen gebruiken, wij niet altijd alles zelf kunnen doen en af en toe zelf specialisten 
nodig hebben. 
Voorzitter, ik was beland bij de voortgangsrapportage. Wij zijn blij dat het steeds beter lukt het resultaat 
in te schatten. Toch blijft sturing van groot belang. Wij verwachten ook dat het college hier de komende 
jaren scherp op blijft. De komende tijd zullen de budgetten door Rijksmaatregelen nog meer krimpen en 
zullen er hier scherpe keuzes moeten worden gemaakt.  
Wat ook verbeterd moet worden is de inschatting van de algemene uitkering, want die, voorzitter, klopt 
echt nooit. En het presenteren van het meerjarenbeeld moet verbeterd worden. Graag een reactie van het 
college. 
Ondanks toegenomen risico’s en een verminderd weerstandsvermogen vinden wij dat de gemeente het 
ook in financieel opzicht goed gedaan heeft. Als de voorziening Meerstad niet ingesteld had hoeven te 
worden was het rekeningresultaat toch weer zo’n 29 miljoen euro. En net zoals ieder jaar stelt het college 
voor om een deel van het financiële resultaat niet nu te besteden, maar toe te voegen aan de algemene 
reserve, om vervolgens bij de begroting te besteden. Er zijn voor de raad twee momenten in het jaar om 
dat te besteden: als er geld over is bij de Rekening en bij de begroting. Wij zouden er vandaag voor 
kunnen pleiten om een deel van het geld wel uit te geven, want er blijft altijd voor ons iets over. Maar wij 
vinden dat niet verstandig, gezien de aankondiging van het college dat nu nog niet alle financiële risico’s 
in beeld zijn. En voor de begrotingsbehandeling krijgen wij van het college een financieel overzicht van 
de effecten van onder andere grote projecten op de gemeentelijke financiën. Dat overzicht, voorzitter, 
willen wij graag betrekken bij het maken van keuzes bij de behandeling van de begroting van het volgend 
jaar.                                     
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Akkermans, D66. 
 
De heer AKKERMANS (D66): Dank u wel, voorzitter. Frau Pastoor hat uns diese Woche gebetet uns 
etwas näher in die Deutsche Sprache zu üben, maar ik wou de woordvoering toch maar gewoon in het 
Nederlands doen, voorzitter. 
Bij de behandeling van de Rekening in de commissie Financiën & Veiligheid heb ik het woord ‘sneu’ 
gebruikt en dat viel een beetje verkeerd bij collega’s die dat opvatten als ofwel kritiek op het college 
ofwel als een poging om iedereen in het college en de raad een depressie aan te praten. Dat was niet zo 
bedoeld en achteraf was het misschien verstandiger geweest om nogmaals een beroep te doen op Jan 
Terlouw en hem te vragen om even een samenvatting te geven van de rapportage van het eerste volledige 
jaar van dit college. En dan nu in zijn functie als kinderboekenschrijver. Dat had zinnen over een college 
dat ambitieus van start ging opgeleverd als: ‘In volle vaart en in opperbeste stemming waren ze van huis 
vertrokken. Toen ze even later omkeken was de kerktoren van het dorp al bijna niet meer te zien. Dát ging 
lekker! Maar toen ze weer voor zich keken zagen ze flinke wolken aan komen drijven. En de wind 
wakkerde aan. Het trappen ging niet meer zó vlot. Het zou toch niet gaan regenen?’ 
In die context, voorzitter, moet u het woord ‘sneu’ zien.  
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De heer VAN KEULEN (VVD): Wordt dit verhaal ook vervolgd? Bijvoorbeeld dat er op een bepaald 
moment iemand komt die uit een boot gezet wordt of zo? Welke kant gaat het op? 
 
De heer AKKERMANS (D66): Wacht u rustig af, het wordt een cliffhanger. Flinke politieke ambities, 
maar een verminderende geldstroom. Goed op de centen gelet en toch veel verloren door de economische 
omstandigheden. Steeds meer adequate voortgangsrapportages ten opzichte van de eindrekening, of 
omgekeerd eigenlijk. En toch een groot verschil dit jaar vanwege de noodzakelijke reservering. 
Voortgang geboekt bij de bezuinigingen in 2010. Soms gaat het om kleine bedragen die voor mensen veel 
betekenen en dan wetend tegelijkertijd dat er majeure problemen zijn rond grondexploitatie, de O2G2, de 
niet in exploitatie genomen gronden, het Parkeerbedrijf, enzovoort, die extra financiële slagen 
noodzakelijk zullen maken. En zelf als gemeente proberen het huishoudboekje kloppend te houden en dan 
nieuwe aanslagen van de kant van het Rijk moeten verwachten. Wat dat betreft waren we blij met de 
insteek van de gemeente rond het VNG-akkoord en met de actieve inzet van het college rond de 
Rijksbezuinigingen op cultuur. We wachten af hoe dat verder gaat.   
We zeggen dus geenszins dat dit een sneu college is. Integendeel, het college heeft, dat blijkt uit de 
Rekening, het jaarverslag, veel tot stand gebracht. En door resultaten te boeken in het 
bezuinigingsprogramma is de financiële basis voor de komende jaren al weer enigszins verstevigd. Maar 
het college zegt terecht in aanbiedingsbrief: ‘Ambities zullen nog eens tegen het licht moeten worden 
gehouden en wellicht aan de realiteit moeten worden aangepast.’ We zien dat concreet aan de 
bouwopgaven die we in de toekomst niet zullen realiseren in de mate waarin we ons dat hadden 
voorgenomen. Dat geldt overigens ook voor de partners. De uitspraak van Lefier vorige week naar 
aanleiding van het 5-miljoendebacle. We hebben ons misschien te veel op de ambities en te weinig op de 
praktische mogelijkheden gericht. 
De vraag is overigens, even terugkomend op die donkere wolken, of al deze majeure problemen als een 
donderslag bij heldere hemel zijn gekomen. En of we ze misschien toch, in deze collegeperiode of 
daarvoor al, al enigszins hadden kunnen zien aankomen en of we daar al iets aan hadden kunnen doen. 
Dat pleit des te meer niet alleen voor een robuust weerstandsvermogen, maar ook voor een sterker 
risicomanagement. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Hoor ik de heer Akkermans nou impliciet beweren dat het 
collegeakkoord zoals u dat gesloten heeft niet toekomstbestendig was? En dat u dat vorig jaar eigenlijk 
ook al zag aankomen?  
 
De heer AKKERMANS (D66): Nee, wat u mij hoort zeggen is dat zowel in de voorgaande collegeperiode 
als in deze het risicobeheer, het risicomanagement kan worden versterkt door beter te letten op wat er aan 
zit te komen aan mogelijke risico’s. Dat is wat al eerder hier is gezegd en daarvoor heb ik het over 
ambities gehad waarvan het college zelf ook zegt: ‘Er is in dat jaar al heel veel gebeurd, we moeten wel 
realistisch kijken: maken we alles waar wat we ons hebben voorgenomen?’ Dat zal u toch, neem ik aan, 
als het bekende in de oren klinken. 
 
Voorzitter, het college heeft een positief rapport van de accountant met betrekking tot het 
rechtmatigheidsbeheer. Laten we dat onderstrepen. En het was verstandig en overigens ook noodzakelijk 
dat het college het advies overnam om die 35 miljoen euro te reserveren. Je kunt van mening verschillen 
over de hoogte van het bedrag: had het ietsje minder of iets meer moeten zijn? Je kunt naar de mening 
van mijn fractie niet verschillen van mening over het feit dat het nu al moet, dat er nu al een aanzet moet 
worden gegeven en dat we niet moeten wachten tot we het allemaal nog beter in beeld hebben. 
Het instrumentarium voor het weerstandsvermogen is recent aangepast. Als de raad daar vanmiddag een 
klap op geeft dan hebben we dat weer. En dan wachten wij met belangstelling, maar ook kritisch, de 
vervolgstappen af. Want de situatie is zorgelijk rondom de weerstand en woorden als ‘streven’ en ‘op 
termijn’ zijn nog onvoldoende.  
 
De Rekening, voorzitter, is helder en leesbaar. We sluiten ons graag aan bij de complimenten daarover. 
Niet alles is natuurlijk direct helder, bijvoorbeeld de 4 ton overschot op de cultuurbegroting, wat veel is in 
die sector. Het kostte ons nog wat moeite om erachter te komen waar dat nou precies aan lag en we 
komen daar zeker ook bij de voorjaarsnota nog even op terug.  
Het Parkeerbedrijf heeft aanzienlijk verlies geleden, dat is al gememoreerd. Dat heeft deels met de 
omstandigheden te maken, deels ook met het beleid. We komen expliciet op dat beleid binnenkort terug. 
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Wij hopen dat het het college zal lukken om een instrument te vinden om tot een goede balans te komen 
tussen aan de ene kant de inhoudelijke sturingsmechanismen, bijvoorbeeld dat je de automobiliteit wilt 
terugdringen, en aan de andere kant dat je wel een positieve exploitatie van je parkeerbedrijf wilt. Dat is 
een lastige. 
Voorzitter, verder op de overgang van de dienstenstructuur naar de gemeente meer als een eenheid en 
tegen de achtergronden van het feit dat sommige diensten al min of meer door hun egalisatiereserves heen 
zijn, lijkt ons de tijd gekomen om toe te komen aan concentraties van reserves. 
 
Ten slotte de woonlasten. Groningen prijkt als vierde op de lijst van dure gemeenten. Dat is enigszins 
vertekenend, want qua ozb hebben we de intentie, maar ik denk ook de afspraak, dat we deze periode dat 
eenmaal hebben verhoogd en we ons daar kunnen laten inhalen door andere gemeenten. Daar komt bij dat 
wij – ik zeg maar even wij – negende zijn geworden bij het voetbal afgelopen zaterdag, maar we komen 
niet eens in de Top-20 van de ozb-lijst voor, dus dat valt eigenlijk heel erg mee. Het is vooral de 
afvalstoffenheffing waar we nummer 1 zijn in het land. En dat is dan op basis van ‘de vervuiler betaalt’. 
Maar we weten ook dat niet alle vervuilers betalen en dat sommige vervuilers meer betalen dan andere. 
Reden om te kijken naar de hoogte van de reserve en een deel daarvan weer terug te laten komen bij de 
betalers die te veel hebben betaald. En als er fracties zijn – we hebben die geluiden gehoord – die zeggen: 
we zouden misschien juist nog wat meer moeten doen aan kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, dan 
zou ik de suggestie willen doen, als het gaat om de verruiming, denk dan aan het geven van kortingen en 
vouchers aan diegenen die fysiek in staat zijn om vrijwillig iets aan het milieubeheer te doen en op die 
manier nog wat extra aan kwijtschelding te verdienen, dan om dat weer generiek verder te verruimen. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Volgens mij is het middel van kwijtschelding bedoeld om mensen met 
een laag inkomen tegemoet te komen, zodat zij geen lokale heffingen hoeven te betalen. En nu heeft u het 
over vouchers en mensen die wel in staat zijn om iets aan het milieu te doen. Het is toch vooral de 
verpakkingsindustrie die ervoor zorgt dat u en ik zoveel afval hebben? 
 
De heer AKKERMANS (D66): Wij zijn het eens met die kwijtschelding zoals die tot nu toe geregeld is. 
Maar als u zegt: het moet nog verder, dan komt er een moment dat die rechtvaardigheid die u beoogt op 
een andere manier onrechtvaardig wordt. En dat element van dat de vervuiler betaalt en dat de realisatie 
van de mensen dat ze bijdragen aan die vervuiling komt te verdwijnen. Ik denk dat je dan een andere 
impuls zult moeten zoeken. 
Ten slotte, om op verzoek van de heer Van Keulen bij Jan Terlouw te eindigen: ‘Toen keken ze nog een 
keertje om. Ja, welzeker hadden ze meters gemaakt. En onderweg hadden ondernemers, 
samenwerkingspartners in het Akkoord van Groningen, kansarme kinderen, verkeersdeelnemers, 
participerende burgers en noem maar op, dat ook zeker gemerkt. Het kon minder. Doorfietsen nu maar. 
Al was het wel verleidelijk om even aan de kant van de weg te gaan zitten.’ 
 
De heer VAN KEULEN (D66): Dank voor dit mooie verhaal, mijnheer Akkermans. U begon met een 
kwalificatie van de Rekening. ‘Sneu’ noemde u het. Toen viel iedereen over u heen. U heeft nu zeker drie 
minuten besteed aan het nuanceren van die kwalificatie. Ik ga ervan uit dat u hem heeft ingetrokken of 
dusdanig heeft uitgelegd dat hij helemaal waardeloos is geworden. Kunt u nou in één zin aangeven wat u 
nou werkelijk vindt van deze gemeenterekening?  
 
De heer AKKERMANS (D66): Ik vind hem zeer kloppend. We hebben daar lof voor. We stellen vast dat 
al die inspanningen – dat is het enige dat ik heb proberen te betogen, de vorige keer en nu ook – niet het 
resultaat opleveren als je naar de toekomst kijkt. Je had anders al een voorsprong gehad. Die voorsprong 
ben je inmiddels al weer kwijt, door de omstandigheden.  
 
De VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan de heer Seton van de CDA-fractie.                                 
 
De heer SETON (CDA): Voorzitter, dank u wel. Voor het eerst sinds mensenheugenis, nou ja, in ieder 
geval sinds wethouder Dekker penningmeester is sluiten we het jaar af met een negatief resultaat. Waar 
we vroeger nog altijd geld konden verdelen, moeten we nu achteraf nog een tekort dekken en dat doet 
pijn. Zelfs een heldere en goed vormgegeven Rekening, waarvoor dank, kan deze pijn niet wegnemen. 
Als je de Rekening beschouwt vraag je je af: was 2010 nou een goed jaar of niet? Ja, 28,7 miljoen euro 
oorspronkelijk resultaat. Nee, noodrem accountant voorziening Meerstad 35 miljoen. Ja, behoorlijk veel 
gebouwd. Nee, uittocht van gezinnen uit de stad zet zich versterkt door. Nee, we verstrekken meer 
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uitkeringen. Ja, maar de groei valt mee. Ja, we hebben alle grote projecten in de lucht weten te houden. 
Nee, we zitten met een absoluut onvoldoende weerstandsvermogen. Ja, we staan in de Top-5. Nee, het is 
die van de hoogste belastingdruk. 
Ik denk dat we het moeten zien als een tussenjaar. En dat in 2012 echt helder wordt of we onze grote 
projecten, onze even grote ambities, ons netwerk van sociale voorzieningen en onze belastingdruk op 
niveau hebben weten te houden. Maar daarover volgende week meer. 
Voorzitter, ik heb al gezegd dat de Rekening helder was. Opvallend was de inleidende tekst van het 
programma Verkeer, waarin het college aangeeft dat onder de vele verkeersprojecten de kleinere vorig 
jaar hebben geleden onder de grotere. Met andere woorden: Regio Tram en  Zuidelijke Ringweg vragen 
zoveel aandacht dat kleinere projecten daar de dupe van worden. Het lijkt logisch, maar is dat ook zo?  
Toen we de begroting vaststelden in 2009 hebben we geld ter beschikking gesteld voor álle projecten, of 
ze nu groot of klein zijn. Zonder voorbehoud dat kleine projecten zo in het gedrang zouden komen. In de 
commissie zei de wethouder dat het college hier openhartig was geweest. Hoezo openhartig? We spreken 
dingen met elkaar af, achteraf blijkt dat het anders loopt en dan is een opmerking daarover in hét 
verantwoordingsdocument van de raad ineens ‘openhartig’? Dit is kerninformatie voor de raad. Alleen als 
we dit soort zaken weten kunnen we onze controlerende rol waarmaken. 
Vorig jaar hadden we in eerste instantie een positief resultaat van 28,7 miljoen euro. De reden dat die 28,7 
miljoen niet bleef staan is puur en alleen de vorming van een voorziening voor Meerstad van 35 miljoen 
euro. De accountant zou een goedkeurende verklaring achterwege hebben gelaten als deze voorziening 
niet zou worden gevormd. Een gewetensvraag: zou het college deze voorziening ook uit zichzelf hebben 
overwogen? Was de eis van de accountant een verplicht nummer of was het een eye-opener? De tweede 
vraag is praktischer. De voorziening komt ten laste van het resultaat, maar er vindt in totaal 35 miljoen 
vrijval plaats uit de reserve Meerstad en de reserve Grondzaken, om het nadelige resultaat en een paar 
onvermijdbare lasten te dekken. So far so good. Maar de te dekken bedragen van het nadelig resultaat, 6,3 
miljoen, en de onvermijdbare lasten zijn samen lager dan 35 miljoen, zodat er een restant van 7,2 miljoen 
overblijft. In het voorstel van het college gaat dat naar de AER. Mijn vraag: waarom deze overdekking, 
waarom niet precies? Laat er vrijvallen wat nodig is. Nu gaat het restant naar de algemene pot, de AER, 
en is het voor andere dingen dan Meerstad inzetbaar. 
 
De heer AKKERMANS (D66): Nog even terug, voorzitter  naar de gewetensvraag die de heer Seton aan 
het college stelt: zien wij er ook even op vooruit wat hij dan met het antwoord gaat doen?  
 
De heer SETON (CDA): De accountant maakt hier nogal een principekwestie van. Die zegt: ik ga het 
alleen maar goedkeuren als die 35 miljoen er komt. Dat maakt het voor mij heel vanzelfsprekend dat zo’n 
voorziening gevormd zal worden. Dat is het dus logisch de vraag: waarom ben je daar als college dan niet 
zelf mee gekomen? Als het college dan zegt: ‘Dat zijn we vergeten, daar hebben we nooit aan gedacht’, 
dan is dat een extra argument om te zeggen ‘het college ziet het niet scherp en is in dat opzicht niet goed 
in control geweest. Als het college zegt: ‘Daar hebben we wel over nagedacht en daar hebben we heel 
goede redenen voor gehad’, dan hoor ik dat straks en dan kom ik tot een andere conclusie. Maar ik zie dat 
u net zo benieuwd bent als ik. Daar komt bij – ik had het vooral over dat het voor andere dingen inzetbaar 
is als je het naar de AER doet – dat in de Rekening het beeld wordt geschetst dat het slecht gaat met 
Meerstad en dat er daarom een voorziening moet worden gevormd. Maar per saldo komt er geen extra 
geld beschikbaar voor Meerstad; het verschuift van een reserve naar een voorziening. Wat heeft Meerstad 
hier aan? Ik heb dat in de commissie ook gevraagd en heb nog geen antwoord gekregen.   
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nog even terug naar wat de heer Seton zei over de Algemene 
Egalisatie Reserve, die 7,2 miljoen. Ik kan uw redenering helemaal volgen, maar het is toch inmiddels 
ook een beetje gebruik geworden hier in Groningen dat wij overschotten reserveren om die in te zetten bij 
de begroting. Zijn er voor u nu hele dringende dingen om dat nu in te zetten? Omdat u namelijk ook vroeg 
naar die relatie met die vrijval.   
 
De heer SETON (CDA): Ik zie het net anders dan u het zegt. Waarom dat overschot dan niet naar de 
AER? Ik zeg eigenlijk een stap eerder al: waarom ontstaat dat overschot eigenlijk? Als je de reserve 
Meerstad minder zou verlagen, we eindigen precies op nul, dan hoef je die 7,2 miljoen niet naar de AER 
te doen. 
 
De heer AKKERMANS (D66): De heer Seton zegt: Ik heb geen antwoord gehad op mijn vraag over die 
voorziening. Maar in het verslag staat dat de wethouder bestrijdt dat de voorziening Meerstad een 
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administratieve oplossing is en legt ze ook uit waarom ze dat anders ziet. Dus op zijn minst heeft u 
antwoord gehad.                                                        
 
De heer SETON (CDA): Dat was het antwoord op de vraag waarom het al dan niet een administratieve 
beweging of verschuiving zou zijn. Ik weet niet welke kwalificatie dat was. Maar mijn vraag is nu een 
slagje fundamenteler: wat heeft Meerstad aan deze beweging, wie hem verder ook kwalificeert. 
 
Nieuw beleid. Bij nieuw beleid vallen een paar dingen op.  
Een: dat er weer veel geld ongebruikt op de plank is blijven liggen. Dat is opmerkelijk omdat nieuw 
beleidsgeld schaars is, zeker als het gaat om een kerndoelstelling als duurzaamheid. Hoe kan het nou dat 
ze denken het bij de begroting te kunnen wegzetten en het lukt gewoon niet? Die vraag is in het algemeen 
bedoeld, want bij duurzaamheid heb ik daar inhoudelijk een antwoord op gekregen. 
Twee: doorschuiven naar jaar 2 is een bevoegdheid van de raad, maar de argumentatie daarvoor in de 
Rekening is vaak te beperkt. Bij Kermis bijvoorbeeld stond alleen maar vermeld dat het op basis van 
bestaande regels mocht doorschuiven naar 2011. Dat geeft geen informatie over waarom we dat als raad 
zo moeten doen. En ook bij Duurzaamheid stond er niet veel inhoudelijks in over waarom het 
doorgeschoven zou moeten worden. 
Nieuw beleidsgeld is schaars. Keuzes die voor nieuw beleidsgeld gemaakt worden zijn de uitkomst van 
een lang politiek proces. De discussie gaat 80 procent van de tijd over minder dan 20 procent van de 
begroting. Het geld wat eruit komt moet gewoon besteed worden. Ik vind dat het doorschuiven zo veel te 
gemakkelijk gaat. Besteden moet meer regel en doorschuiven moet meer uitzondering zijn. Ik dien 
daarover een motie in, mede namens de PvdA, de VVD, D66 en ChristenUnie. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik weet niet wat het besluitpunt is van de motie, maar ik 
heb eens even gekeken hoe het zit met vrijval en nieuw beleid. In 2003 was dat 2 miljoen euro, in 2005 
was dat 15 miljoen, in 2008 was dat 10,5 miljoen en dit jaar 3,3 miljoen. Dus het is met een derde 
verminderd, zou ik zeggen. Het college is dus op de goede weg om alles zo snel mogelijk uit te geven.                           
 
De heer SETON (CDA): Ja, 6 of 3, het gaat me om het principiële punt. Op zich hebt u gelijk. Als we 
daar beter in worden, dan gaat dat de goede kant op. Maar we zitten nu in een fase dat elke euro zo 
verschrikkelijk belangrijk is. En als ik zie hoeveel tijd we besteden aan de discussies over nieuw beleid, 
want daar gaat het dan vooral om, dat is beïnvloedbaar door ons, dan vind ik dat elke euro die wordt 
doorgeschoven goed moet worden onderbouwd. 
Voorzitter, ik ga door met het weerstandsvermogen. 
 
De VOORZITTER: En dan dient u de motie straks in, begrijp ik. 
 
De heer SETON (CDA): Aan het eind, hè?  
 
De VOORZITTER: Ja, prima. 
 
De heer SETON (CDA): Met vele anderen maken wij ons ernstige zorgen over het weerstandsvermogen. 
Juist in een tijd dat het er om gaat, zakken we van een acceptabele 80 procent naar een volstrekt 
onaanvaardbare 52 procent, met inbegrip van de risico’s van de tram zelfs onder de 50 procent. En dat nu, 
terwijl we weten dat er nog veel aan zit te komen. In onze beleving staan alle signalen op rood, moeten 
we de stormbal hijsen, rinkelen er allerlei alarmbellen, is het vijf voor twaalf en pompen of verzuipen. 
Uiteraard moet je niet in paniek raken en zitten we volgend jaar niet met artikel 12, maar ik vind de 
teksten van het college en ook van de accountant op dit punt nogal onderkoeld. In scheepvaarttermen: 
‘Het orkest speelt door terwijl de Titanic zinkt’. Is er voldoende sense of urgency? 
Om het weerstandsvermogen op het juiste niveau te krijgen zijn er twee werkrichtingen: meer geld en 
meer doen. 
Ik sluit af, voorzitter, met risicomanagement. In de commissie hebben we het gehad over de verhouding 
tussen die twee. En wat bij mij is blijven hangen is dat beter risicomanagement niet altijd risico’s scheelt; 
je krijgt er soms ook meer bij omdat je scherper kijkt. Maar dat neem ik graag op de koop toe, omdat ik 
liever de problemen zie aankomen dan dat ik mijn kop in het zand steek. Meer investeren in 
risicomanagement is dus hoe dan ook op zijn plaats en ook daarover dien ik een motie in. Dank u wel.                            
 
Motie 2: Investeren in risicomanagement (CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, D66): 
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 “De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende de 
Gemeenterekening 2010, 
 
Constaterende dat: 

- uit de rekening blijkt dat de ratio van het weerstandsvermogen in 2010 op 0,52 uitkomt; 
- het hiermee tot een niveau is gedaald dat ver onder de ambitie voor de korte termijn (0,8) ligt; 
- accountant en college opmerkingen maken over aanvulling van weerstandsvermogen en 

verbetering van risicomanagement. 
Overwegende dat: 

- investeren in risicomanagement niet altijd leidt tot een verlaging van, maar wel steeds leidt tot 
een scherper zicht op risico’s; 

- het van groot belang is dit scherpere zicht te hebben, zodat we ons beter tegen deze risico’s 
kunnen weren; 

- investeren in risicomanagement weliswaar extra kosten met zich meebrengt, maar dat deze kosten 
de moeite waard zijn om tot een intelligentere manier van risicovoorkoming en -bestrijding te 
komen. 

Verzoekt het college: 
- bij de Begroting 2012 met een plan van aanpak te komen met betrekking tot het op niveau 

brengen van het risicomanagement. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 3: Scherper op nieuw beleidsgeld (CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, D66):  
 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende de 
Gemeenterekening 2010, 
 
Constaterende dat: 

- van de door de raad voor 2010 ter beschikking gestelde middelen voor nieuw beleid een bedrag 
van ruim 11 miljoen euro onbenut is gebleven; 

- deze middelen volgens de bestaande regeling worden doorgeschoven naar 2011; 
- de motivering hiervoor in de gemeenterekening in sommige gevallen ontbreekt, dan wel 

onvoldoende inhoudelijk is. 
Overwegende dat: 

- het aandeel van middelen voor nieuw beleid ten opzichte van de totale lasten doorgaans zeer 
beperkt is; 

- het besluit tot het ter beschikking stellen van deze middelen, zeker in een periode van recessie en 
noodzakelijke bezuinigingen, de uitkomst is van een precair politiek proces; 

- het daarom van belang is dat deze gelden tijdig worden besteed aan de doelen waarvoor ze 
bestemd zijn. 

Van mening zijnde dat: 
- benutting in het beoogde jaar meer regel moet zijn en doorschuiven naar het volgende jaar meer 

uitzondering. 
Verzoekt het college: 

- de benutting van de middelen voor nieuw beleid voor de bestemde doelen meer prioriteit te 
geven; 

- meer aandacht te besteden aan de onderbouwing van verzoeken tot doorschuiven van middelen, 
zodat de raad zijn rol op dit punt beter kan invullen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
 
De VOORZITTER: De moties maken deel uit van de beraadslaging.                                              
Dan gaan we naar mevrouw Jongman van de ChristenUnie. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Afgelopen zaterdag is in huize Jongman 
het water een dagje afgesloten geweest. De verwarmingsketel moest gerepareerd worden, mijnheer Van 
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Keulen, en met karaffen water en met emmers water uit de sloot hebben wij ons een dag heel erg prima 
gered. En op deze dag stonden wij, maar zeker ook onze kinderen, even stil bij een van de basale 
behoeften van de familie Jongman, namelijk: water. Als we met dit tijdelijke waterprobleempje 
terugkijken op het jaar 2010 dan is er in deze stad ook heel veel om dankbaar voor te zijn. Want het water 
stroomde uit de kraan, het vuile water werd afgevoerd in het riool, het huisvuil is opgehaald en mensen 
konden naar het zwembad, alle gelegenheid om een uitkering aan te vragen en je kon op de fiets naar je 
werk. Daarom dankt de fractie van de ChristenUnie bij dezen de gehele organisatie voor zijn inzet in 
2010. Maar wij noemen speciaal de experts van de afdeling Riolering voor het goed werkende 
buizenstelsel. Wij noemen de vrachtwagenchauffeur die week in week uit het vuil heeft opgehaald. Wij 
noemen de baliemedewerker die kaartjes verkocht in het zwembad. Wij noemen de klantmanager die bij 
de sociale dienst de uitkeringen in orde maakte en we noemen de medewerker die zorgde voor het soepel 
fietsende fietspad.  
Voorzitter, naast de reden tot dankbaarheid is er ook genoeg reden tot zorg. En het zou tekort doen aan 
deze tijden om daar niet een politiek oordeel over te vellen. Want de mensen in de stad maken zich ook 
zorgen: gaat het allemaal wel goed in het stadhuis? Een terechte vraag, want als volksvertegenwoordiger 
moet je ook kunnen laten zien dat het geld verantwoord is uitgegeven. En dat moet, onder welke 
financiële omstandigheid dan ook. Het mag niet zo zijn dat je in tijden van krapte zegt: ‘Nu gaan we eens 
even beter kijken waar we het aan uitgeven’ dan dat je in tijden van voldoende geld niet scherp hebt 
gekeken waar het college het geld aan heeft uitgegeven. En als je dan de Rekening vergelijkt met een 
verkeerslicht, dan staat wat ons betreft het stoplicht nog net niet op rood. Het college kan nog net door 
oranje rijden met behulp van wat reserves, maar het scheelt niet veel. Er zit namelijk achter in die 
kofferbak nogal wat aan gewicht oftewel projecten en dat geeft een iets langere remweg voor het college. 
Want de jaarrekening zou zonder de voorziening van 35 miljoen euro niet zijn goedgekeurd; we hebben 
een afnemend weerstandsvermogen; er is een aanzienlijke onzekerheid in de voorwaarden voor 
Westpoort en Europapark; op het gebied van bedrijfsvoering is veel gaande; het Parkeerbedrijf heeft een 
nadeel; grote projecten als Regio Tram, Forum en Zuidelijke Ringweg – ik kan nog wel een aantal zaken 
meer opnoemen, maar de accountant adviseert dan ook: control op grondexploitatie, grote projecten en 
Meerstad is cruciaal. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Even terug naar de auto met veel ballast in de kofferbak: hoe groot acht 
u de kans dat er naast de projecten ook nog een paar lijken in die kofferbak liggen? 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik begon mijn betoog positief, dus ik wil mijn betoog ook positief 
voortzetten. Maar zoals ik heb aangegeven, er zit veel in die achterbak en u mag zelf oordelen wat u een 
lijk vindt of niet. 
Het college reageert op de aanbevelingen van de accountant en zegt: ‘Voor de begroting van 2012 maken 
wij een uitgebreide inschatting van de risico’s.’ En het college zegt ook in de aanbiedingsbrief: ‘Verdere 
focus binnen de grote projecten is van groot belang.’ En de vraag is dus wat bij de opstelling van de 
Begroting 2012 uit de kofferbak gehaald gaat worden, al dan niet een lijk, volgens de heer Van Keulen. 
We hebben nog een vraag aan het college. We hebben geen reactie vernomen op de aanbeveling op 
pagina 34 van het advies van de accountant om maatregelen te treffen die waarborgen dat de 
totstandkoming en de betrouwbaarheid van de rapportage Grondbedrijf en Staat P verbeterd worden. 
Graag een reactie van u over hoe u hiermee omgaat.  
En een punt dat zowel door de accountant als door de audit committee is benoemd: versterking van de 
concernsturing. Die opmerking heeft als strekking: ‘Het concern kijkt eerder mee bij grote projecten.’ Het 
college komt hier niet op terug. En gezien de opgaven en ambities waar we als raad en college voor staan 
lijkt het ons wenselijk om die concernsturing te versterken. Niet als een big brother die de diensten 
continu beloert, maar als kritische meekijker: gaat het goed? Loopt het goed? En als het niet goed loopt 
op tijd ingrijpen. Wij dienen hier een motie voor in. 
Als je terugkijkt op 2010 is dat het jaar waarin een nieuw college en een nieuwe raad volop aan de slag 
zijn gegaan: een ambitieus collegeprogramma, gesteund door een meerderheid van de raad, maar met 
sinds maart 2010 een veranderende werkelijkheid. Anderen hebben het daar ook al over gehad. Al met al 
lijkt het wel een linke soep te worden; kunnen we al deze ambities nog wel handelen?                                         
En qua beleidsmatige insteek is het voorjaarsdebat van volgende week een moment om hier op vooruit te 
kijken. Nu kunnen we de klok voor 2010 niet terugdraaien, maar de Voorjaarsnota 2012 is een cruciaal 
debat om te kijken aan welke knoppen we nog kunnen of willen draaien.  
 
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Heeft de ChristenUnie een idee wat ze dan zou willen laten vallen?  
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Laat ik u volgende week verrassen met wat wij willen laten vallen. 
Natuurlijk moet je daar heel goed naar kijken en we zijn in de fractie nog druk bezig aan welke knoppen 
wij gaan draaien. U hoort dat volgende week. 
Nog even een terugblik, want we hebben het over de Rekening 2010. Wat ons opgevallen is, zijn de 
volgende punten:  
Het aantal jonge drinkers is aantoonbaar afgenomen. De Groningse aanpak heeft effect.  
Een ander punt waar wij blij mee zijn is dat de aanpak mensenhandel succesvol is. We willen heel graag 
voortzetting van dit beleid en dienen volgende week een motie in. 
De aantrekkelijke stad voor gezinnen. Dat is een minder positieve doelstelling die niet zo goed behaald is. 
In plaats van 500 hebben ruim 1300 gezinnen onze stad verlaten. Volgende week willen wij daar een 
motie voor indienen.  
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Mag ik vragen wat de strekking van die motie wordt? Wat gaat u daar 
aan doen? Een tipje van de sluier? 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik verras u via de e-mail. 
Als je kijkt naar de positie van de stad op de ladder van de lokale lastendruk kun je een aantal gezinnen 
ook geen ongelijk geven. De vierde plaats hebben we weten te behalen, waarmee we sinds afgelopen jaar 
weer een plaatsje gestegen zijn. Wat ook opvalt is de kostendekkendheid van de leges voor huwelijken; 
misschien heeft dat er wel mee te maken dat die gezinnen weggaan, ik weet het niet. Maar werd dit nog 
begroot op 128 procent, we hebben maar liefst 147 procent behaald. Het is een heel hoge score. 
En de extern ingehuurden, ook door meerderen genoemd. Het blijft hoog en veel. Het college heeft bij 
monde van wethouder Schroor aangegeven hier op terug te komen. Maar gezien eerdere afspraken als 
‘hier gaan we wat aan doen’, is de eerste uitkomst over 2010 opvallend.  
Voorzitter, ik vat samen: de ChristenUnie spreekt naast dank voor de dagelijkse gang van zaken de zorg 
uit voor de span of control van dit college. U kent het vast wel: een Chinees Circus waar men bordjes in 
de lucht laat draaien. De vraag is hoeveel bordjes dit college kan laten draaien zonder er een te laten 
vallen of te moeten laten vallen. Dank u, voorzitter.               
 
Motie 4: Concernsturing (ChristenUnie, CDA, VVD, Student en Stad): 
 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende de 
Gemeenterekening 2010, 
 
Overwegende dat: 

- de druk op de bedrijfsvoeringorganisatie hoog is en blijft; 
- door de hoeveelheid van projecten de risico’s toenemen; 
- er veel plannen zijn voor verbetering van de bedrijfsvoering; 
- zowel de accountant als de audit committee adviseren om sterker in te zetten op concernsturing. 

Van mening zijnde dat: 
- ondanks de hoeveelheid aan projecten de raad tijdig en goed geïnformeerd wil worden over de 

risico’s van lopende projecten om waar nodig bij te kunnen sturen; daarvoor is een versterkte 
concernsturing en -control nodig. 

Verzoekt het college: 
- voor de begroting van 2012 aan te geven hoe concernsturing en -control vanaf 1 januari versterkt 

kan worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
 
De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslaging.                                      
Mevrouw Krüders, Student en Stad. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik willen beginnen met 
de complimenten voor weer een verbeterde leesbaarheid van de stukken die we hebben gekregen. Elk jaar 
dragen wij een aantal puntjes aan om het net weer iets te verbeteren en dit jaar zullen we dat ook weer 
doen, namelijk de indicatoren en de doelstellingen. We hebben wel vaker met elkaar een discussie gehad 
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over hoe we nou alles kunnen toetsen en verantwoorden en niet. Ook zijn we samen tot de conclusie 
gekomen dat niet alle doelstellingen even meetbaar en toetsbaar zijn, of in ieder geval niet SMART 
formuleerbaar, om het maar even in de hip-termen te gebruiken. Wellicht moeten we eens gaan proberen 
om deze indicatoren wat meer kwalitatief te gaan toetsen, door mensen uit het werkveld in plaats van te 
kijken of we er kwantitatieve toetsingen op los kunnen laten. De voorbereiding zal wellicht wat meer tijd 
kosten, maar met de uitkomst kunnen we dan wel beter sturen op het uiteindelijke beleid. 
Voorzitter, ik zal stil staan bij het weerstandsvermogen, de accountantsverklaring, een aantal opvallende 
punten uit de Rekening van vorig jaar en uiteindelijk zal ik met mijn conclusie eindigen. 
Het weerstandsvermogen. Voorzitter, de uitwerking van de crisis wordt nu echt zichtbaar. Voor het eerst 
in jaren hebben we te maken met een negatief resultaat. Dit komt onder andere door Meerstad, Zernike, 
de recessie, een beroep op de reserves en een aantal grote verliesposten. Ons risicoprofiel is toegenomen, 
de reserves zijn verkleind en het weerstandsvermogen is afgenomen. 
Als we kijken naar ons weerstandsvermogen, dan zitten we op een 0,5 of een 0,6. Het is maar net welk 
systeem je uiteindelijk gaat gebruiken. In ieder geval is het ruim onvoldoende. Vertaald naar euro’s is dat 
gewoon het verschil tussen het benodigde en het beschikbare weerstandsvermogen: 75,5 miljoen euro. En 
dan zijn de risico’s van de grote projecten hier nog niet eens in meegenomen. Vanavond zullen we 
waarschijnlijk een heel stuk over ons weerstandsvermogen vaststellen. Want inderdaad, en dan kijk ik in 
het bijzonder naar de heer Baldew: het weerstandsvermogen en het risicomanagement zijn niet los van 
elkaar te zien. Dit gaat namelijk hand in hand, net zoals investeren en bezuinigen. Maar daarover later 
meer. 
Ambitieus zijn betekent ook durf hebben. Maar men moet niet vergeten realistisch te zijn. Als het geld op 
is, is het geld op. Maar voorzitter, ik loop vooruit op volgende week. Terug naar de Rekening 2010. 
Hieruit valt af te leiden dat de risico’s de komende tijd inderdaad ook niet zullen afnemen. Bepaalde 
inkomsten zullen lager zijn, er is onzekerheid vanuit landelijk beleid en gelden, bepaalde uitgaven zullen 
toenemen, enzovoort. Eigenlijk weten we nog niet heel goed wat we de komende tijd kunnen verwachten. 
Keuzes maken, prioriteiten stellen en extra bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Voorzitter, excuseert u me, 
ik loop weer vooruit op volgende week. 
 
De accountantsverklaring. De accountant keurt de jaarrekening goed, zowel voor getrouwheid als 
gerechtmatigheid. Complimenten hiervoor. Een van de adviezen die de accountant heeft gegeven en het 
college adviseert dit over te nemen is de versterking van de concernsturing. Mevrouw Jongman heeft 
hierover net een motie ingediend waar wij ook onder staan. Een ander advies dat ik er zou willen 
uitlichten is om opnieuw te kijken naar de risico’s en het weerstandsvermogen, waar men ook de grote 
langdurige projecten bij meeneemt. Dit sluit aan bij de mening van Student en Stad dat je grote projecten 
niet los kunt zien van ons risicoprofiel. En ook niet het weerstandsvermogen. 
Voorzitter, dan de opvallende ontwikkelingen uit de Rekening 2010 op een viertal gebieden: de 
economische ontwikkeling, wonen, gezondheid en een aantal algemene punten. Een aantal daarvan zullen 
herhalingen zijn vanuit de commissie, maar ik wil ze toch graag hier opnieuw aanstippen. 
Het eerste punt, economische ontwikkeling. Als we kijken naar het begeleiden naar en het vinden van 
werk in de stad, kunnen we zeggen dat er een betere en snellere begeleiding is dan de afgelopen jaren. G-
kracht werkt; het is een economisch programma dat goede projecten heeft, met een relatief klein budget. 
Daarnaast zijn toerisme en evenementen noodzakelijk voor de ontwikkeling van onze stad zoals we 
hebben gezien. En zoals we ook hebben gezien zal dat in de toekomst noodzakelijk blijven. Het 
vestigingsklimaat is verbeterd, er is een toename van ondernemers in de stad. Er is nog wel een 
verbeterslag mogelijk in de ondersteuning van de ondernemers. Hier kom ik volgende week nog op terug.                      
Met kennis in de stad, ook onder andere met het Akkoord van Groningen, zijn we nog niet op alle punten 
even sterk. En dan praat ik met name over het gebied energie. Ik heb er alle vertrouwen in dat we nu met 
de Energy Academy verbeteringen zullen gaan treffen in de stad, maar we moeten niet vergeten de nadruk 
ook op dit speerpunt te houden. 
Dan de aantrekkelijke werkgever. Als we bijvoorbeeld kijken naar de RuG ten opzichte van de gemeente 
scoort de RuG heel erg goed. De gemeente kan hier nog veel van leren. De personeelsstop gaan we 
opheffen, want het is noodzakelijk om onze eigen organisatie te verjongen. Dit doen we ook door meer 
traineebanen en ik denk dat we hier nog wel sterker op in kunnen zetten. Daarnaast zou iedere werknemer 
een functioneringsgesprek moeten hebben. Daar heeft een persoon recht op, maar het is ook goed voor 
onze eigen organisatie, om op die manier te kunnen sturen. 
Voorzitter, mijn tweede punt: wonen in de stad. De startersleningen waren een succes; ze waren snel op 
en ik ben dan ook positief als we samen met de wethouder op zoek gaan naar een oplossing hiervoor. Het 
is jammer om te zien dat gezinnen wegtrekken en er zich niet meer vestigen dan dat we willen. Hier gaat 
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iets mis. Hier moeten we ook duidelijk doelen gaan stellen, we zullen hier samen met het college hard aan 
moeten werken. Waar ik erg van geschrokken ben is dat bij alle groepen de slagingskans van het vinden 
van een woning is afgenomen. Dat is een constatering waar we ook heel hard mee aan de slag moeten en 
waar we ook volgende week op terug zullen komen. 
De afvalstoffenheffing zal ik u nu besparen, maar volgende week hoort u daar ook meer over. 
 
Het derde punt: gezondheid. Ons beleid is meer mensen te laten bewegen. Dat doen we door een aantal 
programma’s. Ze werken goed: Bslim2, de Sporthop; het zijn allemaal laagdrempelige programma’s. 
Maar er moet ook ruimte zijn voor nieuwe verenigingen, zowel op het gebied van accommodaties als 
subsidies. En wij hebben de angst dat het niet altijd voor elke vereniging mogelijk is om zich te 
ontplooien zoals zij zou willen. 
Het laatste punt van dit rijtje: algemeen. Wat we hebben opgemerkt in de rekening van afgelopen jaar is 
dat het vaak zo mist aan prioritering en het maken van keuzes in beleid, waardoor bepaalde doelen niet 
worden uitgevoerd of vooruit worden geschoven. Ik denk aan het fietsparkeren, ik denk aan het halteplan, 
toegankelijkheid, en zo zijn er nog een aantal punten waar we lering uit zouden kunnen trekken. Ook het 
aanbod dat we aan verschillende scholen doen is enorm groot, waardoor we eigenlijk zouden moeten 
zeggen dat we dit aanbod meer moeten gaan structureren 
Voorzitter, dan de voorstellen voor het rekeningresultaat. U kent ons standpunt over de 0 dB-norm voor 
de kamerverhuur. In onze ogen zou dat bedrag vrij mogen vallen of anders ingezet mogen worden. Wij 
kennen ook het standpunt van de rest van de raad, dus wij laten het hier nu bij. 
Het voorstel voor de reservering van de Roze Zaterdag. Elke organisator van een evenement heeft het 
moeilijk in deze tijd om alles rond te krijgen. Ondanks dat we eigenlijk denken dat het een bevoordeling 
is van deze organisatie snappen wij waarom wij op dit moment dit budget toekennen aan deze organisatie. 
Het zou een goed geslaagd feest moeten worden en het is een belang van onze stad om te laten zien dat 
wij gastvrij zijn voor iedereen. 
Afsluitend, voorzitter. Boekhoudkundig is het geen jaar om over naar huis te schrijven. Een jaar waarin 
de uitwerking van de recessie meer zichtbaar is geworden. En ons risicoprofiel is gegroeid. Ondanks dit 
kunnen we voorzichtig concluderen dat veel in onze stad nog goed gaat. Maar het is de vraag hoe lang dit 
zal blijven. Bezuinigen en investeren blijven in onze ogen de kernwaarden. Groningen moet een 
aantrekkelijke, bereikbare en bruisende kennisstad blijven waar mensen graag wonen en verblijven. Waar 
mensen en bedrijven zich willen vestigen. Maar ook een stad die haar financiën op orde heeft en waar 
iedereen een kans krijgt. Hoe dit moet, zal ik u volgende week vertellen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Kelder, Partij voor de Dieren. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. Complimenten aan het college dat zo’n 
dik boekwerk heeft weten te verzorgen. Complimenten ook voor raadsleden die hun woordvoering voor 
volgende week al klaar hebben. Iedereen zegt: ‘Daar kom ik volgende week op terug.’ Ik ben nog niet zo 
ver. 
We beginnen inderdaad met complimenten, voorzitter. We zijn blij met het succesvol subsidiëren van 
groene daken uit het Rioolfonds. Er is vorig jaar al achtduizend vierkante meter groene daken aangelegd. 
En groen is niet alleen belangrijk voor dieren- en mensenwelzijn, maar ook om fijnstof uit de lucht te 
filteren en de temperatuur in de stad te drukken. Daarnaast is het college erin geslaagd om de 
ontsnappingsprojecten  uit te voeren die gepland stonden, zodat dieren op een veilige manier van het ene 
groene gebied naar het andere kunnen trekken. Niet alleen veilig voor dieren individueel, maar ook 
belangrijk om de genetische diversiteit binnen de verschillende soorten op peil te houden. Complimenten 
daarvoor.               
In deze Rekening worden verschillende elementen met prijskaartje genoemd. Maar Oud & Nieuw en dan 
in het bijzonder de kosten die ontstaan omdat de gemeente tot dusver niet is overgegaan tot een 
gecentraliseerd afsteken van vuurwerk hoort daar niet bij. We zullen het nog even noemen: het betreft  
schade aan asfalt en bestrating (13.500 euro), schade aan groenvoorzieningen (bijna 5000 euro), schade 
aan gemeentelijk straatmeubilair (bijna 11.000 euro). De totale preventieve kosten van het tijdelijk 
weghalen van prullenbakken, het afsluiten van glasbakken (bijna 20.000 euro). Samen is dat bijna 50.000 
euro. De Partij voor de Dieren vindt dat een heel bedrag. Het pleit ervoor dat dat in 2010 voor het laatst is 
gebeurd. Het zijn allemaal kritische noten met betrekking tot deze verslaglegging. Ook vorig jaar 
betreffende het onderdeel bodem. Ik heb het al even eerder genoemd in de commissie: het verplaatsen van 
vervuilde grond op het Gideon-terrein, nota bene waar het een ecologische zone betrof en het baggeren in 
de Van Brakelvijver tijdens kou, zodat dieren als salamanders en vissen, die zich tijdens kou ingraven en 
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zo de winter overleven wellicht zijn overleden. De Partij voor de Dieren heeft hier schriftelijke vragen 
over gesteld en deze punten zijn afgehandeld, maar we kwamen er niets over tegen. Ook het komende jaar 
zullen wij kritisch blijven volgen.    
 
Dan een aantal zaken met betrekking tot programma 5. 
Duurzame ontwikkeling. In de eerste plaats complimenten voor het college dat heeft geprobeerd om een 
ambitieus programma neer te zetten. Een bepaald niet zo duurzaam puntje aan het DUO-gebouw, dat een 
voorbeeld moet zijn van duurzaam bouwen, is het feit dat hier ‘fout’ hout is gebruikt.  
Dat kan worden nagelezen in een rapport van Milieudefensie ‘Van oerwoud naar overheid’. Voor de 
bouw van het pand is gebruikgemaakt van het onduurzame Maleise keurmerk MTCS. Wij zullen hier in 
de voorjaarsnota verder op terugkomen. Tóch een dingetje, maar dat had ik al heel lang geleden 
aangekondigd. Dan weet u van ons al een klein beetje van wat we gaan zeggen. Een ander punt, en u 
verwacht dat natuurlijk van ons, is het feit dat bij het hoofdstuk Duurzame ontwikkeling niets is vermeld 
over de verwoestende gevolgen van de Westerse vleesconsumptie voor mens, dier en plant. De vee-
industrie is van alle sectoren de meeste broeikasuitstotende, waarmee het de grootste bijdrage levert aan 
de klimaatverandering. Wij zullen onder andere bij het behandelen van de voorjaarsnota uitgebreid op 
deze problematiek terugkomen en bij de komende F&V-commissie op het verband tussen fair trade en 
vleesconsumptie. En we zullen ook voorstellen doen omtrent een betere positionering van het 
Duurzaamheidscentrum en een waardevolle invulling hiervan. 
Voorzitter, het laatste punt. De stad Groningen is met verschillende megaprojecten bezig. Het meest 
enthousiast is de Partij van de Dieren over Meerstad. Meerstad is een van de meest succesvolle 
bouwprojecten van Noord-Nederland, uitgaande van het prachtige concept dat wonen en natuur 
gecombineerd kan worden. De Partij voor de Dieren hoopt dat in Meerstad het komende jaar meer huizen 
verkocht zullen worden en heeft zich de laatste tijd uitgesproken voor een stevige regie van de gemeente 
inzake de marketing, omdat de verschillende marktpartijen er naar ons gevoel tot nu toe niet goed in 
geslaagd zijn de meerwaarde van Meerstad duidelijk naar voren te brengen.  Meerstad is een goed 
voorbeeld van natuur waarin het niet alleen draait om biodiversiteit, maar ook om de belevingswaarde die 
het gebied voor mensen heeft. We maken ons nog steeds zorgen over de aanleg van natuur in Meerstad. 
Het kabinet voert forse veranderingen door in natuurbeleid, zoals herijking van de Ecologische 
Hoofdstructuur. De belangrijkste conclusie van het Planbureau voor Leefomgeving is dat de 
voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot verdere 
verslechtering van natuurkwaliteit en leefomstandigheden voor planten- en dierensoorten. Het is van het 
grootste belang dat de oorspronkelijke plannen rondom natuur in Meerstad doorgang vinden, zowel voor 
de kwaliteit van het project als voor plant en dier. 
Voorzitter, hier laat ik het bij voor vandaag. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dan hebben we alle sprekers vanuit de raad gehad. Dan schors ik de vergadering 
voor een enkel ogenblik, zodat u kunt doen waar u zin in hebt, maar dat zou bijvoorbeeld, mijnheer Rutte, 
het drinken van een kopje koffie kunnen zijn. U kunt ook een kop koffie gaan drinken, mijnheer Rutte. 
Tien minuten? We schorsen de vergadering tien minuten. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, is het niet handiger als u het college zijn eerste 
termijn geeft? 
 
De VOORZITTER: Nee, maar ik weet dat er nu ook echt mensen zijn die de gevolgen van het drinken 
van koffie moeten wegdragen, laat ik het zo maar formuleren. Wij schorsen de vergadering voor tien 
minuten. We kijken dan even hoe het verder gaat.            
 
Schorsing van 16.30 – 16.50 uur 
 
De VOORZITTER: Dan heropen ik de vergadering en is het woord aan de wethouder van Financiën, 
wethouder Dekker. 
 
Wethouder DEKKER: Voorzitter, ik dank de raad voor zijn eerste termijn. Toch de Rekening voor een 
derde van het oude college en voor twee derde van het nieuwe college. Maar wat we altijd doen, en ik hou 
wel een beetje van tradities, voorzitter, dat is dat is aan het begin van de raad – en bijna elke partij heeft 
zich daar ook aan gehouden – er een woord van dank is aan de gemeentelijke organisatie. En de woorden 
van mevrouw Jongman waren toch wel heel mooi. Omdat ze daarmee uiting gaf aan datgene wat onze 
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organisatie dagelijks maar weer betekent voor onze stad; van de baliemedewerker, van de meneer bij de 
Milieudienst die het vuil ophaalt, diegene die ervoor zorgt dat het riool goed functioneert, tot de 
beleidsambtenaar die bedenkt dat er een aantal fietspaden gerealiseerd moeten worden. Er wordt nog wel 
eens gemopperd en er wordt ook vaak kritisch gekeken, maar wij staan wel in het hart van een publieke 
organisatie. Niet in een commerciële organisatie, een organisatie die zich laat leiden door bestuurlijke en 
politieke doelen, mede vormgegeven door uw raad. Het is dan ook goed om op tijd stil te staan bij die 
organisatie, die heel hard werkt om datgene wat u van ons vraagt te realiseren. Ik ben blij dat ik ook in de 
gelegenheid ben om die complimenten te ontvangen en ze vervolgens aan de gemeentesecretaris door te 
geven, die ze dan weer doorgeeft aan de gemeentelijke organisatie. Want elke ambtenaar, op welk niveau 
dan ook, werkt met hart en ziel voor deze publieke organisatie. 
Het is een bijzondere Rekening, voorzitter. De heer Seton zei het al, voor het eerst sinds jaren een 
negatief resultaat. We hebben in onze brief ook omschreven dat het er eigenlijk op lijkt dat de crisis voor 
het eerst zichtbaar wordt in de volle breedte in onze gemeentelijke organisatie en daar buiten. Er zijn 
meer mensen in de bijstand gekomen, nagenoeg nul hectare uitgifte bedrijventerreinen, we hebben 
verliezen op grondexploitaties moeten nemen en het lijkt wel op een omslag. En daarbij adviseer ik u, in 
ieder geval staan we daar als college wel in, om het hoofd koel te houden en geen onverwachte rare 
bewegingen te maken, maar behoedzaam en ambitieus deze organisatie te blijven aansturen en ons als 
college te blijven voorzien van uw wensen en opmerkingen. En ambities hebben we als college en die 
heeft u ook als raad. We hebben in ons collegeprogramma vorig jaar afgesproken dat we een 
aantrekkelijk, duurzaam, solidair en betrokken bestuur en organisatie willen zijn. Dat zijn ook de 
uitgangspunten van ons collegeprogramma en er is ook een inhoudelijk kader waarop wij de voortgang in 
2010 hebben beoordeeld. En dan constateer ik met uw raad dat er positieve resultaten zijn behaald. Laten 
we dat vooral ook niet onder het tapijt vegen. Laten we niet vergeten, omdat we nu in een economische 
crisis zitten, ook te kijken naar wat vooral goed gaat in onze organisatie, wat er goed gaat in deze stad. En 
een aantal van u heeft ons gewezen op bijvoorbeeld het verminderen van het aantal voortijdige 
schoolverlaters. Het is van groot belang dat je mensen op een jong niveau in staat stelt om een opleiding 
af te maken. Dat is het beste perspectief dat we kunnen geven op werk. Over de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke opvang bent u tevreden. We hebben een Fonds Ondernemend Groningen georganiseerd 
en als je kijkt naar de stadsmonitor dan is er een toename van tevredenheid op het gebied van schoon, 
heel en veilig; er zijn minder vernielingen en onveiligheidsgevoelens nemen af. En we hebben ook een 
aantal begrote projecten waarin voortgang is geboekt. Kortom, ik zou u erop willen wijzen dat een aantal 
dingen niet zo gaat als we willen, maar een aantal dingen gaat ook gewoon heel erg goed. Kortom, we 
kiezen de goede beleidsmatige onderwerpen, we zijn het vaak eens over de maatregelen die we treffen, 
alleen de wijzen van financiering van onze financiën staan onder druk. 
We hebben een resultaat van voor het eerst 6,3 nadelig. En dat is met name het gevolg van de voorziening 
die we hebben moeten treffen voor Meerstad. En als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we een 
resultaat gehad van 28 miljoen. De VVD zei daar in de commissie wat over en was bij de beantwoording 
helaas niet aanwezig, maar die noemde dat opnieuw zo’n hoog resultaat. Het kon toch niet zo zijn dat je 
28 miljoen resultaat hebt en dat was toch heel erg jammer voor die belastingbetaler. 
En voorzitter, ik denk met een begroting van om en nabij de 900 miljoen, dat een resultaat, even afgezien 
van de voorziening Meerstad, van 2 à 3 procent een hele verdedigbare is. Kijk eens naar uw eigen 
huishoudboekje. Als u dat jaarlijks overhoudt dan denk ik dat u daar wellicht wat ontevreden mee zult 
zijn. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Keulen is bereid u daar inzicht in te verschaffen.                               
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Zeker. Als de heer Van Keulen ooit in een jaar 29 miljoen overhoudt 
dan belooft hij een heel groot feest te geven. Dank u wel. 
 
Wethouder DEKKER: Nee, maar het gaat er natuurlijk om dat met name het resultaat van belang is. Maar 
wat nog meer van belang is, is of je het resultaat kunt verklaren. Dat hebben we goed kunnen doen in de 
jaarrekening. Ook van belang is of je het resultaat goed kunt prognosticeren. De heer Baldew die knikt al 
een paar keer. Het was onder andere een beetje door hem, maar ook door de PvdA, dat we daar de 
afgelopen jaren wat beter en wat scherper op zijn gaan sturen. En als je nu kijkt naar de afwijking die we 
hebben ten opzichte van turap 3 na het resultaat dan is die afwijking heel gering, zoals ook de accountant 
vermeldt. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Ik bén van de PvdA. 



 

verslag raad 22 juni

32

23 
 
 
Wethouder DEKKER: Zei ik dan van niet? 
 
De heer BALDEW (PvdA): U zei: ‘De heer Baldew en de PvdA.’ 
 
Wethouder DEKKER: Dat was niet mijn bedoeling. Ik weet niet waar dat vandaan komt. 
 
De heer SETON (CDA): Voorzitter, ik wel. De wethouder wilde zeggen: ‘De heer Baldew en ook het 
CDA.’ 
 
Wethouder DEKKER: Natuurlijk, voorzitter. Ik had willen zeggen, u haalt mij de woorden uit de mond, 
‘het was de heer Baldew van de PvdA, maar natuurlijk ook de heer Seton van het CDA.’ Misschien ben ik 
nog een aantal vergeten. Nee, mijnheer Van Keulen, u was nog steeds niet tevreden, dat waren zij wel en 
naar hen gaat ook de dank. 
Voorzitter, op het moment dat wij een negatief resultaat hebben, gaat iedereen ook direct kijken naar ons 
eigen weerstandsvermogen. We gaan daar straks ook nog met elkaar over spreken. En ten opzichte van de 
laatste cijfers die wij u gepresenteerd hebben bij de Begroting 2011 kunnen we er niet omheen om te 
zeggen dat ons resultaat onze weerstandspositie behoorlijk heeft verslechterd. We hebben een voorziening 
moeten treffen van 35 miljoen voor Meerstad, we hebben 25 miljoen meer gronden moeten afboeken en 
we hebben nog een afboeking gedaan voor Zernike. In totaal 65 miljoen. Het predicaat dat we onszelf nu 
geven op basis van de door u vastgestelde regelgeving is voor de technici hier punt 52 (.52). Volgens de 
nieuwe systematiek punt 65 (.65). Om het wat huiselijker te maken: als wij ons weerstandsvermogen op 
basis van de nieuwe systematiek  vandaag willen aanvullen, hebben we 18 miljoen euro nodig. Tellen we 
daar vervolgens een aantal risico’s bij op, die we volgende week ook bij de voorjaarsbrief bespreken, dan 
heb ik het over risico’s die ook door u genoemd zijn: het Parkeerbedrijf, O2G2, de Wet BUIG, Iederz, 
dan hebben wij een mooie ambitie als college, dan moeten wij deze zomer 40 miljoen vinden om het 
weerstandsvermogen aan te vullen. En, voorzitter, wij komen daar bij de begroting nader op terug. Want 
ik ben het met mevrouw Krüders eens dat het van belang is in deze stad te investeren, het is van belang 
om een aantrekkelijke stad te blijven, maar altijd wel, zoals ik ook in de commissie heb gezegd, binnen de 
kaders zoals wij die met elkaar stellen. En het moet een sluitende begroting zijn met een gezond 
financieel perspectief. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Ik hoor de wethouder zeggen dat we inderdaad een tekort hebben op het 
weerstandsvermogen. We gaan er nu van uit dat 90 procent van het risico zich zal voordoen, een 
waarschijnlijkheidsfactor. Is het college ook bereid om te kijken naar een lagere 
waarschijnlijkheidsfactor? Bijvoorbeeld 75 procent? 
 
Wethouder DEKKER: Daar ben ik vooralsnog niet toe bereid. Ik ga u zo meteen uitleggen waarom niet. 
Want dat is een beetje de conclusie van het slotverhaal dat ik nu zou willen vertellen. 
Mét de raad is dit college niet zorgenvrij. Maar ik kan u verzekeren: we slapen goed. Overigens is dat in 
privétijd, dat doen we niet overdag. Het licht staat wat ons betreft nog steeds op groen. Dus de 
kwalificatie van de ChristenUnie alsof het bijna op rood staat, deel ik niet. Wat ik wel zie is dat we veel 
risico’s in beeld hebben. Dan is het zaak die risico’s vervolgens adequaat te beschrijven en 
bijsturingsmaatregelen te treffen waardoor je je risicoprofiel vermindert. Maar we zijn niet in paniek, we 
slapen nog heel goed en we zien ook nog tal van bijsturingsmogelijkheden om dat te doen. Is dat lastig? 
Absoluut. Bent u sneu? Neuh. Is er wat tegenwind? Zeker. Maar ik heb het net even gecheckt: wij hebben 
altijd een beetje de neiging om als er wat extra tegenwind is wat harder te gaan trappen. En waarom? 
Omdat we het zo van belang vinden dat we kunnen blijven investeren in die, mevrouw Krüders zei het zo 
mooi aan het eind van haar betoog: in die ‘aantrekkelijke, bruisende stad, waar mensen graag komen om 
te wonen, om te werken, om te winkelen, waar ze naar toe kunnen met het openbaar vervoer’, maar 
waarbij ze ook ooit nog bij de sociale dienst in aanmerking moeten kunnen komen voor bijzondere 
bijstand als het nodig is en waarin we de mensen activeren naar werk. Sociaal, duurzaam en betrokken. 
Moeten we bijsturen: zonder meer. U zult dat bij de Begroting 2012 zien.                              
En dan is er een vraag gesteld over Meerstad door de heer Seton: de accountant heeft het eigenlijk 
geadviseerd. Maar u noemde het een gewetensvraag: ‘had u dat zelf nu ook gedaan?’ Het college is van 
mening dat het goed is om het advies van de accountant op te volgen, al was het maar omdat we daarmee 
een goedkeurende verklaring krijgen. Hadden we dit tijdstip zelf uitgekozen? Wellicht niet. In onze 
beleving had het ook heel goed gekund om zo’n voorziening, afboeking, of hoe je het ook wilt noemen, 
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bij de actualisatie van de grex te doen die we deze zomer aan het voorbereiden zijn. Dus qua timing had 
het wat mij betreft wel wat later gekund. Qua inhoud, en daar gaat het natuurlijk om, is het van belang om 
voor Meerstad een voorziening te treffen, absoluut. En vandaar dat wij ook hebben gezegd dat we er geen 
moeite mee hebben om de opmerking van de accountant te honoreren. Later in het jaar hadden we 
waarschijnlijk ook wel een vorm van een voorziening moeten treffen. 
 
De heer AKKERMANS (D66): Voorzitter, is de wethouder dan niet van mening dat het ook qua politieke 
timing handiger is om het nu aan de orde te hebben en het te betrekken bij de Rekeningbespreking van 
rekening M voordat we straks aan de voorjaarsbrief toe zijn? Dat dat handiger is dan wanneer dat ergens 
op een later tijdstip naar voren was gekomen?  
 
Wethouder DEKKER: Je kunt natuurlijk altijd met elkaar bepreken wat handiger is. Volgens mij zijn we 
met uw raad al langere tijd in bespreking over hoe je omgaat met Meerstad. Wethouder De Vries houdt u 
daar echt langszij met regelmatige besprekingen. We hadden het wat mij betreft ook wel bij de 
voorjaarsbrief of de najaarsbrief kunnen doen bij de Begroting 2012. Dan stelt u die vast en maken we 
een doorkijkje naar de Meerjarenbegroting 2014. Het had niet langer kunnen wachten dan tot oktober 
2011 als wij de Begroting 2012 vaststellen. 
En dan de vraag van de heer Seton. U kreeg daar in de commissie geen antwoord op omdat ik hem niet 
begreep. Net wel, toen u hem nog eens uitlegde in de raad: waarom eigenlijk niet het hele resultaat 
bestemd om op die manier een voorziening te treffen voor Meerstad en dan had je tegelijkertijd nog wat 
buffer overgehouden voor Meerstad. Dat had gekund. Tegelijkertijd weet u, en ik ook, en het college, dat 
er nogal wat knelpunten zijn, die ook wellicht een oplossing verdienen. En om dan een goede integrale 
afweging te maken tussen enerzijds de knelpunten die ons zijn aangeleverd door de dienst, die op alle 
portefeuilles, op alle programma’s liggen en anderzijds hoe je je reservepositie weer optimaal gaat 
vormgeven, hebben we het op deze manier gedaan. De 7 miljoen euro die nu overgebleven is hebben we 
feitelijk tijdelijk in de AER gezet en we gaan de komende maanden met het college spreken over welke 
knelpunten binnen diverse programma’s liggen, welke middelen we nodig hebben om ons 
weerstandsvermogen weer op peil te brengen en dat alles in het kader van een sluitend 
meerjarenperspectief. 
 
De heer SETON (CDA): Begrijp ik u nu goed dat u zegt: ‘Die 7,2 miljoen die uit de reserve Meerstad en 
grondzaken komt die wil ik toch vasthouden. Die wil ik naar de AER overbrengen omdat er op andere 
gebieden nog heel veel zaken op ons afkomen’? Mijn punt is juist dat u zegt: ‘Meerstad is een groot 
probleem, zie voorziening.’ Maar tegelijkertijd haalt u 7 miljoen te veel uit die voorziening om andere 
problemen mee op te lossen. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen?  
 
Wethouder DEKKER: We hebben altijd een beetje het beleid, we hebben dat ook in het 
collegeprogramma opgeschreven, dat specifieke kortingen specifiek worden doorgegeven. Op dit moment 
zou je kunnen zeggen – even kort door de bocht en alleen naar deze casus kijkend – Meerstad is de 
veroorzaker van het probleem, dus in eerste instantie betaalt Meerstad ook even de rekening. Dat was 
enerzijds reserve grondzaken, dat is een egalisatiereserve voor grexen en anderzijds een facilitaire reserve 
Meerstad. Dat was op korte termijn op dat moment, om de Rekening sluitend te maken en een 
goedkeurende verklaring te krijgen van de accountant. Dat laat onverlet dat je op een goed moment wel 
een integrale afweging in het college moet maken over hoe je omgaat met de afwikkeling van deze 
voorziening reserve Meerstad, met de afwikkeling van hoe gaan we ons weerstandsvermogen op peil 
brengen en hoe de diverse knelpunten in de diverse programma’s af te wikkelen. En op deze manier 
hebben we dat gedaan. Het is uiteindelijk een beetje lood om oud ijzer, want was er meer over geweest 
dan was het ook doorgegaan. Waar het ons om gaat: reserve voorziening Meerstad maken, hoogst 
noodzakelijke bestemmingsvoorstellen honoreren, de rest even in de ijskast, in de zomer en in de vroege 
herfst gaat het college om de tafel om op basis van het collegeprogramma te kijken in hoeverre we onze 
ambities nog overeind kunnen houden, met als uitgangspunt een sluitend meerjarenperspectief. Wellicht 
is op sommige onderdelen een herijking nodig en dan komen we bij de Begroting 2012 terug en dan 
geven we inzicht in datgene wat u in de commissie ook heeft gevraagd.                                                     
 
Voorzitter, ik kom op de bedrijfsvoering. Het was met name de VVD, maar ook de PvdA die daar enige 
zorg over hebben uitgesproken. Wat zegt u? 
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De heer VAN KEULEN (VVD): Ik gaf de complimenten over de nuance die u daar keurig in aanbracht. 
Ik bedoelde zelf dat ik het nog wel wat sterker maakte; dat ik me daar niet zo zeer zorgen over maakte, 
maar dat ik er toch wel redelijk boos over was hoe dat nu gaat.. 
 
Wethouder DEKKER: U bent er boos over. En misschien moeten we daar nog eens een keertje apart over 
doorpraten. In ieder geval kijkt het college er toch iets genuanceerder tegenaan. Ik begon net mijn verhaal 
van: we kunnen heel erg kijken naar alle minnen die er zijn, alle risico’s, maar hou ook oog voor de goede 
dingen die je in je organisatie doet. Ik ben niet zorgenvrij. Er ligt veel op ons bordje: de voortgang van de 
grote projecten; we zijn hard bezig met de organisatie-cultuurverandering; we zijn bezig met PIOFA; we 
zijn bezig met het overnemen van taken van het Rijk. Ik denk dat onze organisatie wel eens zegt: geef wat 
meer scherpte en wat meer focus. Maar als je dat ziet hebben we veel op ons bordje. We moeten wel de 
vinger aan de pols houden en ervoor zorgen dat we waar nodig bijsturen, maar ik denk dat we het grosso 
modo heel adequaat doen. En ik accepteer het dan ook niet, en dat klinkt misschien een beetje zwaar, als 
uw raad, of delen van uw raad zegt of suggereert dat wij niet in control zijn. Daar ben ik het niet mee 
eens. Enerzijds verwijs ik daarvoor naar het accountantsrapport. Dat is een beetje een formeel argument, 
maar hij beschrijft dat ook en zou er absoluut uitspraken over doen als er een situatie zou zijn waarin de 
gemeente Groningen niet in control is. Anderzijds moet u dit niet verwarren, en dat gebeurt nog weleens 
op het moment dat je heel transparant je zorgen deelt en opschrijft van ‘dit zijn de risico’s en dat willen 
we gaan doen’, met ‘ze zijn niet meer in control’. In control is pas op het moment dat je geen beeld hebt 
van wat er gebeurt en dat je niet in staat bent om bij te sturen. Laat ik DaFinci nu eens als voorbeeld 
geven. Juist DaFinci. Wij kregen op de collegetafel het signaal ‘het loopt wat anders’; althans, wij 
interpreteerden dat zo. Wij vragen een accountantsonderzoek aan. Dat is vrij scherp, vrij stevig. Maar we 
zijn wel in staat door adequaat handelen bij te sturen en we zijn live. Dus het is niet zo dat op een gegeven 
moment als er iets mis gaat of als het iets anders gaat dan je daadwerkelijk zou willen, dat je dan direct 
niet in control bent. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Even in aansluiting hierop: u constateert zelf en de heer Baldew heeft 
dat ook gedaan, dat het aantal fouten toeneemt. We hebben een aantal pittige incidenten gehad de 
afgelopen maanden die mij gewoon heel erg hoog zitten. En dat weet u ook. En u staat hier nu te doen 
van: nee, we zijn volledig in control. We hebben dit debat al eerder gehad. Ik heb toen ook gezegd: u weet 
niet of u in control bent, want als er dingen fout gaan dan hoort u ze laat. Dus het verwijt is een beetje 
vreemd, dat u dat zo oppakt eigenlijk.  
 
Wethouder DEKKER: Dat is mijn natuurlijke neiging wel, als mensen de dingen een beetje scherp 
aanzetten om dan vervolgens de andere kant op te gaan hangen. Maar ik vind dat u hier een beeld schetst 
van de bedrijfsvoering van de organisatie dat in mijn ogen geen recht doet aan de realiteit. En ik ga u wat 
zeggen: fouten zullen we blijven maken. Ik garandeer u één ding: dat we fouten zullen blijven maken. We 
zijn namelijk mensen. Maar wat ik u ook kan garanderen is dat we van onze fouten moeten leren. Dat 
willen we zijn: een lerende organisatie. Ik heb bij de Rekeningborrel – we hebben altijd na de Rekening 
een Rekeningborrel, waarin we de gewone medewerkers ondersteunen in wat ze hebben gedaan – …   
waar ik bang voor ben is dat door interventies van uw raad de organisatie bang wordt om fouten te 
maken. Dat wil ik niet, ik wil een lerende organisatie. Ik wil een organisatie die transparant is, maar ik wil 
ook een organisatie die niet vleugellam gemaakt wordt. 
En dan nu even de fouten waar u over vertelde. En dan heeft u altijd – althans de laatste drie jaren – de 
neiging om de dienst SOZAWE in een soort van spotlight te gaan zetten. En dan gaan de grootste 
kwalificaties over de tafel. En dat vind ik soms een beetje te makkelijk. Want als er één onderdeel is wat 
hartstikke moeilijk is om te ramen; als er één beleidsonderdeel is waar bijna per maand de wetgeving 
verandert, en als soms de mensen in Den Haag het ons niet goed kunnen uitleggen wat ze nu weer in Den 
Haag hebben bedacht wat wij moeten uitvoeren, dan betekent dat dus soms ook dat het heel erg moeilijk 
is om al die verschillende wetgeving goed te vertalen. Waar het om gaat is: je kunt iets ramen en dan kun 
je er naast zitten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een fout hebt gemaakt. Je kunt gewoon in je 
veronderstellingen iets benoemen wat achteraf onjuist blijkt te zijn. Maar om u gerust te stellen, want ik 
zie u al enigszins gespannen zitten, het was met name wethouder Pastoor die de afgelopen maanden tegen 
ons heeft gezegd: ‘Wat ook waar mag zijn en hoe goed we het allemaal ook doen, ik krijg het niet meer 
goed over het voetlicht. Die raad heeft blijkbaar behoefte aan meer.’ Het is met name op haar verzoek dat 
we de gemeentesecretaris hebben gevraagd om nou eens goed te kijken in hoeverre die reorganisatie goed 
verloopt, in hoeverre de doelen die wij wilden realiseren ook gehaald worden. Daar zal de 
gemeentesecretaris ons over informeren. Laten we dat nou eerst maar eens afwachten. Maar ik ben vooral 
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geneigd om, en misschien wel omdat u van die stevige woorden gebruikt, een beetje de andere kant op te 
gaan hangen. Want ik geef het je te doen: ga maar eens praten met andere sociale diensten in den lande; 
ga eens praten met DIVOSA; ga eens praten over hoe ontzettend ingewikkeld het is om die steeds weer 
nieuwe systematiek goed voor ons te vertalen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, ik wil de wethouder er nog even op wijzen dat ik in mijn 
woordvoering die nuance ook heb aangebracht. Ik vraag dan ook: ga dan ook in op die 8 miljoen die 
plotseling werd gevonden. Daar gaat u niet beweren dat dat iets goeds was, toch? 
 
Wethouder DEKKER: Daar kan ik heel lang over spreken. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ik kan 
u aangeven: dat was een verkeerde interpretatie. En dat is hartstikke lastig. Dat is lastig in een bepaald 
proces. We gaan daar in die zin ook naar kijken of we zaken kunnen verbeteren. Maar ik wil tegelijkertijd 
wel zeggen: heb niet de illusie dat we in een organisatie leven waarin geen fouten worden gemaakt. Kijk 
naar uw eigen organisatie, kijk naar uw eigen partij, kijk naar uw eigen school; met enige regelmaat 
maken we fouten. Wat u van ons kunt verlangen, dat meen ik echt, is dat we leren van onze fouten en het 
dan proberen beter te doen. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Voorzitter, ik kan de redenatie volgen dat een dienst soms de goede dingen 
die ze goed doen goed over het voetlicht voor de raad te brengt. Maar dan frappeert het mij dat het college 
dan nog onderzoek wil doen naar de bedrijfsvoering van de dienst zelf en niet de oplossing zoekt in de 
communicatie met de raad. Misschien dat u dat even kunt verhelderen. 
 
Wethouder DEKKER: Nee, wij doen geen onderzoek naar de bedrijfsvoering van de dienst, voordat dat 
beeld weer gaat ontstaan. We hebben net per 1 april een reorganisatie ingevoerd. De heer Van Keulen van 
de VVD wil al na twee maanden concluderen dat het geen succes is. Ja, kijk, aan dat soort oordelen heb ik 
gewoon helemaal niets! Die zijn on-onderbouwd. En een beetje vanuit de heup geschoten. Ik wil graag 
oordelen kunnen vellen over datgene wat onder andere de gemeentesecretaris mij rapporteert. En dat is 
gewoon: er is een reorganisatie begonnen en die ga je evalueren of het datgene brengt wat we met zijn 
allen willen. En ik denk dat we daar in het najaar iets over kunnen vernemen. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, mevrouw Dekker houdt een gloedvol betoog over dat zij 
wil dat de organisatie een lerende organisatie is. Nou weet u dat ik al een tijdje het woord voer over de 
jaarrekening, ik geloof sinds 2003. In al die jaren moet ik toch constateren dat de algemene uitkering 
nooit klopt en u ons altijd een financieel doemscenario voorhoudt en dan krijgen we het financieel 
meerjarenbeeld en dan is de werkelijkheid ineens weer heel anders. Dus ik vraag me af: wat heeft u nou 
de afgelopen jaren dáárvan geleerd?   
 
Wethouder DEKKER: Dan moet ik toch even in het openbaar iets opzoeken. De algemene uitkering: hoe 
hoog is die, denkt u? Een paar honderd miljoen? Ik kijk even naar de tribune. Hoeveel, Hilda? Ruim 200 
miljoen. Volgens mij in ieder geval een paar honderd miljoen. We hebben nu dit jaar een afwijking van 
4,5. Dat vindt u fors? Met alle respect… dat zal ook jaren zo blijven, dat garandeer ik u. Want het is 
namelijk onmogelijk om op een bedrag van 200 à 300 miljoen op nul uit te komen. Dus ik vind dat u van 
ons iets vraagt wat volstrekt niet reëel is en in geen enkel bedrijf voorkomt. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ik vraag niet – ik weet niet meer hoe u het formuleerde – dat u op nul 
uitkomt, dat er nooit afwijkingen zullen zijn, maar u verlangt dat wel, gaf u eigenlijk in uw woordvoering 
aan, als het gaat om het prognosticerend vermogen van de sociale dienst. Dan denk ik, ik sta achter uw 
woorden over die dienst, maar ook die dienst heeft te maken met het feit dat de werkelijkheid elke dag 
anders is. Maar als u dan die boodschap afgeeft richting de sociale dienst dan vind ik dat u ook gewoon 
zelf moet kijken hoe het dan zit met de algemene middelen, en dan heb ik het over de algemene uitkering. 
U kunt niet met twee maten meten. 
 
Wethouder DEKKER: Volgens mij meet ik helemaal niet met twee maten. Ik begon dit verhaal met dat 
wij onder aanvoering van de heer Baldew en de heer Seton heel erg goed gekeken hebben naar het 
prognosticeringsvermogen van dit concern en daar de afgelopen jaren een aantal slagen in hebben 
gemaakt. Het gaat helemaal niet alleen maar over SOZAWE. Het gaat breed. 
Voorzitter, ik ga door, anders kom ik in de problemen.  
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De VOORZITTER: U hebt 30 minuten spreektijd voor de eerst en tweede termijn en u hebt nu 25 
minuten gesproken.  
 
Wethouder DEKKER: Oké, dan ga ik heel snel. 
 
De VOORZITTER: Ik weet nog niet zeker of er straks behoefte is aan een tweede termijn, maar dat lijkt 
wel zo te zijn. 
 
Wethouder DEKKER: Voorzitter, er waren nog een aantal onderdelen: de externe inhuur en er zijn een 
aantal vragen gesteld. 
We hebben eind 2010 het beleid bepaald om te komen tot een forse reductie van de externe inhuur. Na de 
zomer krijgt u een voortgangsrapportage. Het doel is uiteindelijk te komen tot een beperking van 12 
procent.   
Externe expertise. Een nieuw item van de heer Baldew. We hadden het altijd over externe inhuur en nou 
komt de extrerne expertise er ook bij. Dat gaat, even voor de goede orde, over onafhankelijke rapporten 
die ook wel door u gevraagd worden, vaak een second opinion. En om de heer Schroor te citeren: ‘We 
hebben toch ook liever dat een deskundige, een derde deskundige gaat beoordelen of de kastanjebomen 
nu wel of niet geveld moeten worden dan dat mevrouw Dekker of mevrouw Visscher aan die bomen gaan 
hangen om dat te gaan beoordelen.’ Dat soort leuke grappen maak ik niet, daar hebben we de heer 
Schroor voor. Kortom, wij blijven kritisch op externe inhuur, maar we blijven het tegelijkertijd van 
belang vinden om externe expertise te vragen, met name om ook even ons eigen beleid te spiegelen. 
Beoordelings- en functioneringsgesprekken. Ik ben het met u eens: jaarlijks een functioneringsgesprek. U 
krijgt daar een toezegging voor en u mag de wethouder daar op aanspreken heeft hij mij verteld. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Ik kan me voorstellen dat je externe specialisten invliegt om onderzoeken te 
doen, second opinion. Maar moet het zo veel kosten? Moet het 60 miljoen per jaar kosten?  
 
Wethouder DEKKER: Laten we daar dan nog maar eens in commissieverband verder naar kijken. 
Enerzijds was het wat vreemd: de Stadspartij wil juist meer externen; anderen willen wat minder. Maar 
we kunnen wel eens goed kijken naar wat we voor die expertise doen, maar ik blijf vinden dat het soms 
wel van belang kan zijn om een oordeel buiten de organisatie te halen voor het spiegelen. 
 
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik zal het heel kort houden. Wij willen meer flexibele inzet van 
externen. 
 
En nu kan de wethouder afronden, anders houdt ze echt niets meer over. 
 
Wethouder DEKKER: De lasten. VVD en PvdA wederom – het lijkt wel een duo – maken zich zorgen 
over de lastenontwikkeling. Ik kan u geruststellen: wij ook. En het was juist daarom dat wij als college 
hebben gezegd: de lastenverzwaring mag de komende vier jaar niet meer zijn dan 5 euro. Dat is nog 15 
cent per dag. Dat hebben we gerealiseerd door enerzijds de verhoging van de ozb en anderzijds hebben 
we al een verlaging, mijnheer Baldew, gerealiseerd  van de afvalstoffenheffing van bijna 10 euro. U had 
die toezegging al van mij ontvangen en we gaan kijken in hoeverre die nog verlaagd moet worden. Maar 
ik kan u zeggen dat de reserve voor bijna de helft gebruikt moet worden voor beleid dat door u als raad is 
gefiatteerd om de kwijtschelding te financieren. 
Duurzaamheid. Ik ben met u eens dat we daar een slagje dieper in moeten gaan. Met NLA hebben we 
ambitieuze afspraken gemaakt en ik stel voor dat we de discussie bij de presentatie van het aanvalsplan in 
juli verder voeren. 
Verkeer. Mijnheer Seton, als u citeert, moet u het goed doen. We hebben een inleiding bij het programma 
Verkeer. Daar zeggen we niet dat kleine verkeersmaatregelen bloeden voor grote verkeersmaatregelen. 
We zeggen alleen dat we een volle agenda hebben en dat het moeilijk is om die balans te vinden en dat 
een aantal projecten niet zo goed tot uitvoering zijn gekomen. En dat waren met name wat grotere 
projecten, dus niet de kleinere. 
Ten slotte, voorzitter. Evenementen verduurzamen. Dat lijkt ons prima, zoals dat ook bij Noorderzon is 
gebeurd. Dus het kan via Noorderzon, maar dat kan ook via een informatiepakketje van ons. 
Voorzitter, om met de woorden van de heer Akkermans te spreken: ‘Er komen wolken aandrijven, maar 
dit college fietst ambitieus door. Een beetje tegenwind brengt ons niet uit balans.’                 
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De VOORZITTER: Goed. Wat zou u vinden van het idee om nu te schorsen? Of is dat te vroeg om ook te 
kunnen eten? Dat is te vroeg. Ik heb begrepen dat er behoefte is om zich even te kunnen prepareren, dus 
dan stel ik een korte schorsing voor van tien minuten. Dan is de vergadering voor tien minuten geschorst. 
Daarna zit de plaatsvervangend voorzitter een deel voor en ben ik weer aanwezig. Ik ben even bij een 
andere verplichting.                                           
 
Schorsing van 17.20 – 17.40 uur 
 
De VOORZITTER (mevrouw Postma): Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik wil beginnen met 
opnieuw wethouder Dekker, want zij heeft nog geen oordeel gegeven over de moties en het lijkt me wel 
handig als we dat voor uw tweede termijn even doen. Ik geef het woord aan wethouder Dekker. 
 
Wethouder DEKKER: Dank u wel, voorzitter.  
Motie nummer 1 (‘Verlaging woonlasten in 2012 en verder’). Eigenlijk, het klinkt wat onaardig, maar ik 
zou de motie als overbodig willen kwalificeren, omdat ik volgens mij in de commissie een toezegging heb 
gedaan om te kijken in hoeverre de afvalstoffenheffing verlaagd kan worden. Ik lig er niet echt wakker 
van als hij wordt aangenomen, maar we gaan het toch al doen. 
Dan de motie ‘Investeren in risicomanagement’ (motie nummer 2): Dat vind ik ingewikkeld. Ik ben net 
naar de indieners gelopen, want we hebben er net intern even over gesproken. We weten eigenlijk niet 
goed wat u van ons vraagt. Want we bespreken vandaag de nota Risicomanagement, het 
weerstandsvermogen, daar staat het kader in hoe wij het risicomanagement aangeven, hoe we het willen 
doen, welke gremia erbij betrokken zijn, dat we het door middel van trainingen willen gaan doen. 
Risicomanagement is nog onderdeel van hoe je je organisatie aanstuurt en alerter maakt op risico’s. Maar 
datgene wat u hier vraagt, en ik hoorde ook net de toelichting even, van ja, in hoeverre levert het 
investeren in risicomanagement nou een plus of een min op en kunt u dat kwantificeren? Nou, dat kunnen 
we niet. Dus u vraagt ons iets waar we een beetje mee omhoog zitten. Dus ik zou graag willen 
voorstellen, ook vanwege de tijd, om de motie wellicht nog even te bespreken in de commissie Financiën 
op 6 juli. Maar zo weet ik eigenlijk  even niet wat we moeten doen. Dus we zaten even met de financiële 
specialisten om de tafel, zo van: wat vraagt u nu eigenlijk van ons?  
Dan motie nummer 3. Die ben ik kwijt… o, zit die erachter? Ja hoor, dank u wel. De motie ‘Scherper op 
nieuw beleidsgeld’. Ik vat hem zo op dat we beter moeten omschrijven wat de oorzaak is van de 
vertraging en dat lijkt mij een goede suggestie. 
Dan motie nummer 4 (’Concernsturing’). Ik zie hem eigenlijk als onderschrijving van ingezet beleid. Dus 
ik ben akkoord. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar de indieners van de moties 1 en 2 of die daar op dit 
moment even iets over willen zeggen, op willen reageren of in willen trekken. De heer Baldew.            
 
De heer BALDEW (PvdA): Wij handhaven motie 1. 
 
De VOORZITTER: Motie 1 wordt gehandhaafd. Ik kijk even naar de heer Seton over motie 2.  
 
De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, dat geldt voor ons ook, al zullen we de uitnodiging om het in de 
commissie dan verder te bespreken wel willen aannemen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is dat al vast duidelijk. Dan gaan we nu naar uw tweede termijn. 
Elke fractie heeft daarvoor vijf minuten, zoals u weet. Die hoeft u niet te gebruiken, maar het mag 
uiteraard wel. We gaan als eerste weer naar de PvdA. De heer Baldew, ga uw gang. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Allereerst dank aan het college voor de 
beantwoording van de vragen en de toezeggingen. Ik wil benadrukken dat in 2010 veel goed gegaan is en 
ik wil ook benadrukken dat ik nog niet helemaal ‘ontzorgd’ ben over onze financiële positie. Ik wil ook 
benadrukken dat wij nog steeds zorgen hebben over de interne sturing, de beheersing en de 
bedrijfsvoering van de organisatie. Ik ben blij met de nuancering van het college. Dat geeft enige rust. We 
zullen de bedrijfsvoering kritisch blijven volgen. 
Voorzitter, dan nog het volgende: wat mij een beetje vreemd leek is dat een bedrag van 62 miljoen aan de 
aandacht van de SP was ontsnapt. Het gaat om de, zeg maar, externe specialisten. Ik ben benieuwd naar 
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de reactie van de SP wat zij van dit bedrag vindt en of ze ook met ons van mening is dat het wel een onsje 
minder kan. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, helaas staat in de Rekening niet wat er in 2009 aan 
specialisten is uitgegeven en in 2008 en 2007, dus er is geen vergelijk mogelijk. Het lijkt me goed als u en 
ik de uitnodiging van mevrouw Dekker aannemen om hier in commissieverband nog eens verder over te 
praten. Ik ben er niet voor dat wij notarissen in dienst gaan nemen en die zitten ook tussen die 
specialisten.         
 
De heer BALDEW (PvdA): Voorzitter, ik maak graag gebruik van de uitnodiging van mevrouw Van 
Gijlswijk. We zullen graag met haar een discussie voeren in de commissie F&V. 
Voorzitter, volgens mij ben ik klaar. Mag ik ook een reactie geven op de ingediende moties? Dan hebben 
we dat ook gehad. 
Voorzitter, op de eerste drie moties staan we zelf ook, dus dat spreekt voor zich. Motie 4 vinden we een 
sympathieke motie en die gaan wij zeker steunen. Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van Keulen, VVD. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ook namens de VVD: dank voor de 
beantwoording door het college. Ik moet zeggen dat ik het altijd wel waardeer als een wethouder pal voor 
een ambtelijk apparaat gaat staan. Dat hoort ook zo, dat is ook terecht. Alleen de vraag is of dat nu nuttig 
was. Uit de woorden van de wethouder ontstaat een beeld dat iedereen het fout doet, behalve de dienst. En 
het is erg ingewikkeld, en dat wil ik graag onderkennen. Maar een fermere hand in eigen boezem is wat 
mij betreft op zijn plek. En een uitspraak als: ‘Het enige dat u van ons kunt verwachten is dat wij leren 
van onze fouten’; ik hoop toch dat we een klein beetje meer kunnen verwachten, want dit is natuurlijk 
volstrekt onvoldoende, zeker voor een dienst die al jaren zeer kritisch door deze raad wordt gevolgd. Ik 
wil hem toch even claimen: het is ook de VVD die de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft bijgedragen aan 
het verbeteren van het voorspellend vermogen van de voortgangsrapportages en de Rekening. Het is een 
beetje flauw dat de wethouder dat zelf niet even zei, maar goed.  
Ik ben wat teleurgesteld door het gebrek aan urgentie bij het college dat ik proef. Ik voorspel nogmaals 
hier dat er nieuwe tegenvallers zullen komen. Is dat reden tot paniek? Nee, maar we moeten nu wel wat 
gaan doen. We moeten nu echt gaan ingrijpen. Het college zegt dat het donkere wolken ziet. Uit de 
donkere wolken die de wethouder ziet is de hoosbui wat mij betreft al losgebarsten. En nogmaals 
voorzitter, ik ben een optimistisch mens van nature. Dank u wel.   
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Leemhuis, GroenLinks. 
 
De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Bij het maken van een woordvoering moet je 
ook veel schrappen van dingen die je ook belangrijk vindt. En dan is het mooi om te horen dat andere 
partijen daar over beginnen, dan kan ik daar nog even mooi op aansluiten. Eén is natuurlijk het mooie 
resultaat op de groene daken waar de Partij voor de Dieren over begon. In de eerste termijn heb ik wat 
groen betreft ook nog een vraag gesteld over de evaluatie van de groencompensatie en daar heb ik nog 
geen antwoord op gekregen. Dus daar hoor ik graag nog wat over. 
In het debat ging het nogal over de inhuur van externen. Daar moet je natuurlijk goed op letten. Het lijkt 
soms wel een geval van inconsequentie, want aan de ene kant hoor ik de VVD bijvoorbeeld zeggen: ja, 
we moeten hier maar niet meer het ingenieursbureau hebben in de gemeente en aan de andere kant zijn ze 
heel kritisch over inhuren. Dan lijkt het een beetje of ze alles willen. Dus dat kan niet. 
Net als de SP heb ik ook zorgen over de slaagkans van gezinnen en jongeren bij de sociale huur in de 
stad. Het lijkt me ook het onderwerp bij de bespreking van het meerjarenprogramma Structuurvisie en 
Wonen binnenkort en dan zullen wij daar ook zeker op terugkomen. En ook in reactie op wat ik het CDA 
heb horen zegen over de sense of urgency, waarbij de vergelijking met de Titanic wordt gemaakt: volgens 
mij is in ieder geval het college geen orkest dat speelt. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik liever heb dat 
het college een beetje onderkoeld reageert, dus koel reageert, dan dat het in paniek stormballen gaat 
hijsen en allemaal alarmbellen laat rinkelen. Dus in die zin snapte ik die vergelijking ook niet. 
 
De heer SETON (CDA): Voorzitter, ik begrijp niet dat de heer Leemhuis die vergelijking niet begrijpt; hij 
sluit aan bij wat ik eerder over de Titanic zei, maar ik gaf zelf ook al de nuance aan in die opsomming van 
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stormbal, juist om aan te geven heb ik ook gezegd: niet in paniek, maar wel scherp kijken naar de risico’s. 
Als u dat ook loslaat, dan hebben we een duidelijk verschil van mening. 
 
De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik heb in mijn eerste termijn daar al duidelijk iets over gezegd. Het 
gaat erom dat we liever goede plannen hebben die robuust zijn en die zorgen dat we toekomstbestendige 
plannen maken. En nogmaals, de vergelijking met de Titanic is heel makkelijk en die gaat dus niet op. 
Want dit schip gaat niet zinken. O, u verwacht dat. Maar laat ik doorgaan. 
Ik wil nog even iets zeggen over het aanvalsplan Duurzaamheid. Daar zullen wij zeker op letten wat 
betreft plannen om de energieprestaties in de bestaande bouw, maar ook in de nieuwbouw in de gaten te 
houden.  
En verduurzaming van evenementen: ik hoor dat het college daar wel positief tegenaan kijkt en daar kom 
ik volgende week nog even nader op terug. 
Een reactie op de moties: motie 1 lijkt me inderdaad iets dat we bij de tarievennota’s kunnen bespreken, 
dus we zien niet waarom dat nu zou moeten. 
Motie 2 ondersteunen we niet. 
Motie 3: ik ga een beetje met het college mee, in de zin dat gewoon beter uitgelegd moet worden waarom 
nieuw beleid niet in het eerste jaar wordt gerealiseerd en ik vind het ook goed om daarop te sturen. Tot 
zover. Dank u, voorzitter.                                              
Motie 4: even kijken. Voor het gevoel is hij enigszins overbodig en aan de andere kant hoor ik het college 
zeggen dat het kan. Nou ja, dan komt het wel goed. 
 
De VOORZITTER: Dat is duidelijk. Dank u wel. Wij gaan naar de Stadspartij. De heer Sijbolts. 
 
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. De wethouder gaf al aan dat ze het gevoel had 
door de negatieve punten de andere kant op te gaan hangen. Om de wethouder in balans te brengen 
zouden we natuurlijk een heleboel positieve punten kunnen opnoemen, ik heb al het Wmo-beleid 
genoemd. Ook andere fracties, zoals de ChristenUnie, hebben voorbeelden en er zijn ook nog een aantal 
punten door andere fracties genoemd. Maar wij hopen dat het college voldoende realiteitszin heeft om in 
de toekomst zijn eigen ambities kritisch onder de loep te kunnen nemen.  
Verder nog even over de moties: wij zullen alle moties steunen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw van Gijlswijk, SP. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, dank u wel voorzitter. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar 
vandaag ben ik toch in een redelijk positieve bui. We hebben geprobeerd in onze woordvoering het woord 
‘crisis’ niet in de mond te nemen. Maar in tweede termijn ontkom ik daar toch niet aan. Wij zijn zo 
realistisch dat we weten dat we de crisis hier niet oplossen, dat de crisis gevolgen heeft en dat we dat 
verlies moeten nemen. En toch, voorzitter, vind ik dat een aantal partijen, al noemen liberalen zich 
optimistisch, een erg sombere inbreng hebben gehad vandaag en vooral gefocust hebben op het negatieve 
resultaat onder de streep. Want er zijn nog zoveel meer heel goede dingen bereikt in 2010, die wat ons 
betreft ook voortgezet worden. En dat financiële negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door 
Meerstad. U weet, voorzitter, dat wij nooit een groot voorstander zijn geweest van Meerstad in deze 
opzet. 
Tot slot, voorzitter, even de moties. Ik ga mijn fractie voorstellen dat wij voortaan tegen alle overbodige 
moties stemmen, omdat ik bij interruptie al aangaf dat als zaken zijn toegezegd en niet zijn 
teruggetrokken door het college ze niet benadrukt hoeven te worden in een motie. 
Motie nummer 1 steunen wij niet. Net zoals het college aangaf vind ik motie nummer 2 ook een beetje 
een vreemde motie. Volgens mij is het voor het eerst dat wij straks een kadernota weerstandsvermogen én 
risicomanagement gaan vaststellen. En dat betekent dat de SP-fractie het college de kans wil geven de 
plannen die in de nota zijn geschetst gewoon netjes uit te voeren. Gaat dat niet goed, dan kunnen we altijd 
nog bedenken deze motie alsnog in te dienen. Motie nummer 3: ik heb bij interruptie, ik dacht bij de heer 
Baldew van de PvdA, maar misschien was het ook wel bij een andere fractie, een rijtje gegeven van 
nieuw beleidsgeld dat was overgebleven in de afgelopen zeven jaar. Ik vind dat het college het erg goed 
doet. Het gaat niet alleen om beter onderbouwen, want het besluitpunt in deze motie gaat ook over meer 
prioriteit geven. Nou, gelukkig doet het college dat de afgelopen jaren al, dus zullen wij tegen deze motie 
stemmen. En motie nummer 4: als iets staand beleid is dan kan daar nog aandacht voor gevraagd worden. 
Maar als er dan een motie over ingediend wordt, vinden wij hem overbodig. Dank u wel.  
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De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan naar D66, de heer Akkermans. 
 
De heer AKKERMANS (D66): Dank u wel, voorzitter. Misschien eerst maar even aansluiten bij de 
woorden van Student en Stad over het aantrekkelijke werkgeverschap van deze gemeente. Dat is een punt 
waarop wij in de afgelopen tijd al een paar keer zijn teruggekomen, omdat wij ons daar wat zorgen over 
maakten. En ik maak van de gelegenheid gebruik om ook nog eens expliciet van onze kant waardering 
voor de organisatie en voor wat het afgelopen jaar gebeurd is onder woorden te brengen, inclusief de 
wijze waarop de griffie ons heeft  ondersteund. 
Er zijn metaforen voorbijgekomen; die van de heer Seton over het orkest. De heer Seton is bang dat het 
orkest nog speelt als de Titanic al op de bodem ligt. Ik kan hem geruststellen: dankzij de kabinetsplannen 
rond het kunstbeleid, waar zijn partij ook aan gekoppeld is, zullen alle orkesten op tijd ophouden met 
spelen, dat kan ik u garanderen. Dan was er de metafoor van het stoplicht van mevrouw Jongman. Zij ziet 
veel oranje licht en de wethouder is daar denk ik iets te zonnig over. Ik kon niet nalaten te denken over de 
prachtige strofe van Willem Wilmink over Almelo. U kent het wel. Dus ik denk dat de wethouder denkt: 
‘Ín Groningen is altijd wat te doen; straks kleurt het stoplicht roze, maar meestal is het groen.’ Wij 
denken dat het toch echt  wel vaak op oranje, zo niet op knipperlicht staat en dat dat betekent, nu even 
zonder grappen, dat ook echt even die 40 miljoen, maar dat we ook echt – de wethouder noemt 40 miljoen 
– snel en alert moeten werken aan dat weerstandsvermogen en dat ook niet aan een te lange termijn 
moeten koppelen. 
Ik kon me wel zeer vinden in de opmerking van de wethouder over de lerende organisatie. Sterker nog, 
dat is een punt dat wij vorig jaar hebben ingebracht bij de Rekening: dat dat misschien nog belangrijker is 
dan dat in control zijn. De discussie daarover krijgt een beetje een herhaling van zetten. In die zin hadden 
wij niet zo heel erg behoefte aan de motie op stuk nummer 4. Aan de andere kant, als de wethouder zelf 
zegt: ‘Het is een ondersteuning van ons beleid en het beleid is onder andere het inzetten van meer mensen 
op control, we zijn met onderzoek bezig, we zetten al een aantal stappen op dat terrein van meer 
controle’, dus in die zin kan de motie daar dan nog bij aansluiten. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik vind het mooi om te constateren dat bepaalde fracties hier het nodig 
vinden om eerst toestemming van de wethouder te krijgen voordat ze akkoord gaan met een motie. En 
daar wil ik het maar even bij laten. 
 
De heer AKKERMANS (D66): Dat is uw interpretatie. Als u goed had geluisterd dan had u gehoord dat 
ik zei: wij hebben er niet zo’n behoefte aan. We merken dat de wethouder het juist vertaalt als een 
bevestiging van haar beleid. Als dat zo is, prima, maar wij hebben de indruk dat er de afgelopen maanden 
al een aantal stappen zijn gezet op het gebied van control, waardoor wij denken – ik sluit me enigszins 
aan bij de SP; ik ben niet zo principieel als de SP en hoop dat de SP daar ook altijd principieel in zal 
blijven, ook als het gaat om het zelf indienen van moties die wellicht overbodig zijn – dat hoe dan ook wij 
de motie om die reden wel kunnen steunen.  
Over de eerste motie over afvalstoffenheffing kun je zeggen dat hij overbodig is, maar we willen erg 
graag dat in deze ruimte blijft hangen dat we terug willen met de woonlasten in deze stad. En omdat we 
dat graag in deze ruimte laten hangen, kunnen we de motie steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan naar de heer Seton, CDA. 
 
De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vond in de eerste termijn de discussie over fouten 
en hoe je daarmee omgaat, lastig. Aan de ene kant vind ik dat het college volstrekt gelijk heeft dat je het 
niet alleen maar over de negatieve punten moet hebben. Maar ik vind aan de andere kant dat je het er wel 
over mág hebben. En als u als enige garantie geeft dat er altijd fouten zullen blijven komen, dan ga je niet 
inhoudelijk de discussie aan van: vindt u dat de raad opmerkingen mag maken over fouten en gaat u daar 
dan ook serieus op in? Zonder dat u zegt: we zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten. Ik vond het 
jammer dat dat het debat wat doodsloeg, omdat ik wel vind dat de VVD hiermee een punt heeft van: we 
moeten hiermee wel mee verder, zeker in een periode waarin we kwetsbaar zijn vanwege recessie en 
andere omstandigheden. 
Het citaat. U zegt dat ik niet goed geciteerd heb. Ik heb het niet bedoeld als een letterlijk citaat, het is mijn 
omschrijving. U zegt: ‘U hebt het alleen over kleinere projecten die lijden onder grotere.’ Inderdaad, het 
gaat om alles. Maar mijn vraag was juist: waarom noemt u dat ‘openhartig’? Mijn punt was: als je dit 
openhartig noemt, terwijl ik juist vind dat dit voor de raad van belang is om te weten, omdat je anders niet 
kunt controleren … Daar bent u niet op ingegaan.                      
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Reserve afvalstoffenheffing. Daar zit nog een vraag achter. Die moeten we misschien later nog eens 
bespreken, want de accountant heeft vastgesteld dat wij daar als raad tegenstrijdige besluiten hebben 
genomen en het plafond hebben vastgesteld en ook hebben gezegd dat we daar wel overheen konden. Dat 
is dus ergens in onze organisatie niet goed gegaan. Dat moet beter. Over de motie daarover kan ik kort 
zijn, die steunen wij. En op de andere moties staat het CDA ook, dus die steunen wij ook. Dank u wel.     
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Dank aan het college voor de 
beantwoording, behalve het antwoord op één punt, namelijk de vraag over de rapportage 
Grondbederijven, de totstandkoming en de betrouwbaarheid daarvan. Daar hebt u nog niet op gereageerd. 
Dat zou ik graag alsnog willen. Ik heb ook nog verzuimd de complimenten te geven voor de gestegen 
leesbaarheid van deze Rekening. In die zin wil ik deze nog graag even uitspreken.  
En dan de metafoor van het stoplicht. Het college zegt: ‘Het staat bij ons nog volop op groen.’ Ik snap 
ook dat het college dit bestuurlijk als antwoord geeft. Maar je kunt soms ook denken dat een stoplicht 
langer op groen staat dan het in werkelijkheid doet. En het college zegt: ‘Bij de begroting van 2012 laten 
we zien hoe we dit stoplicht nog op groen zien staan. We gaan dan onze meerjarenambities laten zien en 
hoe we die overeind kunnen houden. Maar als ChristenUnie zijn wij voorlopig nog van oordeel dat het 
stoplicht nog op oranje staat, tenzij het college met zoveel woorden duidelijk maakt dat het nog echt op 
groen staat. Dus wij blijven bij ons oordeel: oranje stoplicht voor dit moment.    
Ik laat het hierbij. Dank u, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Krüders, Student en Stad. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een viertal punten: een 
reactie op de wethouder ten aanzien van de organisatie, het weerstandsvermogen, en dan de moties. 
De wethouder zegt: ‘Goh, geen paniek’, maar toch zouden wij wel willen spreken van een soort gezonde 
wedstrijdspanning. En ik denk dat ik zo meteen mensen op mijn dak ga krijgen, want hier gaat het altijd 
om. En als je dat in verhouding zet tot het grapje dat we maakten over de voetbalcup van afgelopen 
weekend, dan hebben wij echt wel iets waarover we nog met elkaar in debat kunnen richting de begroting. 
De wethouder zegt dat we wat strakker op het risicomanagement gaan zitten, dat we daar bij de begroting 
op terugkomen en in de zomer gaan herijken. Ik vraag me af of ze ons daar nog in meeneemt of dat we 
straks in de begroting een paar hapklare brokken hebben met ‘succes, u mag kiezen.’           
Als je kijkt naar het opschrijven van je risico’s betekent dat inderdaad dat je je risico’s herkent, benoemt 
en kwalificeert en dat betekent ook dat je er wat mee kunt doen. Dus ik vond dat u daar een heel sterk 
punt maakte. Ik ken ze liever dan dat ik achteraf hoor wat het had moeten zijn. 
Als we kijken naar de punten van de SP en de PvdA, als ik het goed heb, over de vraagtekens die ze 
zetten bij de inhuur van specialisten, dan staan wij hier toch iets anders in. Wat wij willen is toch de 
verjonging van onze organisatie. Ik denk dat dat heel erg op 1 moet staan. En dat je moet gaat kijken of je 
misschien niet een heel ander soort werknemer moet hebben. Ik denk dat we dat debat nog met elkaar aan 
moeten: wat wil je nog met je organisatie? Wil je op een bepaald gebied misschien wat meer specialisten 
hebben? Of wil je juist breed inzetbare werknemers hebben? Wat in ieder geval als een paal boven water 
staat is dat we gewoon een aantrekkelijke werkgever moeten zijn. En ook vooral moeten worden. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK: Even voor de duidelijkheid, misschien ook voor later in de Handelingen: ik 
ben niet begonnen over die ‘61 miljoen’ specialisten. Ik heb gezegd dat het tempo voor de afbouw van het 
inhuren van externen de SP niet snel genoeg gaat; en waarom niet? Juist om het punt dat u aangeeft. Want 
volgens mij hebben uw partij en mijn partij ook eerder aandacht gevraagd voor het opnieuw beginnen van 
een soort ‘jonge-hondenproject’. Volgens mij zijn we het hartstikke eens.                                                  
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Op dat punt inderdaad wel. Dan excuses daarvoor. Maar in ieder 
geval: door deze punten is het wel belangrijk dat we een lerende organisatie zijn. We kunnen inderdaad 
fouten maken, dat kan gebeuren, maar het houdt wel een keer op. En die marge bereik je sneller wanneer 
het financieel moeilijk gaat. De marge om fouten te accepteren vanuit de organisatie wordt gewoon 
kleiner in dit soort tijden. 
Ik ben blij met de toezegging van jaarlijkse functioneringsgesprekken. Dat is niet alleen goed voor de 
werknemers, zodat ze weten waar ze aan toe zijn, maar ook voor onze organisatie, om te kijken hoe het 
eigenlijk met onze werknemers is en wat we van hen eisen.                                                
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Voorzitter, dan het weerstandsvermogen. Ik ben het eens met de wethouder dat we de 
waarschijnlijkheidsfactor op 90 procent moeten houden en absoluut niet moeten gaan verlagen. Je moet 
jezelf op die manier scherp houden en je moet vooral ook blijven streven naar het zo snel mogelijk 
gezond maken van het weerstandsvermogen. 
Dan de motie van de PvdA: de verlaging van de woonlasten. Er is inderdaad een toezegging van de 
wethouder. Wij zullen volgende week komen met een uitbreiding van het kwijtscheldingsbeleid. Maar wij 
lezen in de motie inderdaad dat als we te veel betalen er een mogelijkheid moet zijn om terug te betalen. 
Als er te veel betaald is moet er een mogelijkheid zijn het te veel geïnde bij de juiste persoon terug te 
krijgen. 
Dan nog één punt waarop ik nog graag een reactie wil van de wethouder en wel ten aanzien van de 
verbetering van de leesbaarheid van de Rekening. Hij is al goed, maar ik had een voorstel gedaan om te 
kijken hoe we onze indicatoren en doelstellingen nog wat beter konden krijgen, vooral op de punten van 
wat niet altijd meetbaar is. Dat was het voorstel om te kijken naar kwalitatieve meting door een aantal 
experts op dat gebied daar een oordeel te laten geven, in plaats van moeilijk een kwantitatieve meting te 
vinden. Ik ben benieuwd wat de wethouder van dit voorstel vindt.      
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Tot slot de heer Kelder, Partij voor de Dieren. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft al behoorlijk wat 
dingen gezegd. Ze roemt ook terecht de inzet van de vele ambtenaren. De Partij voor de Dieren kan zich 
ook wel vinden in haar woorden: ‘Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt’. Ik denk dat je ook per 
keer moet kijken in hoeverre die fouten acceptabel zijn of niet. 
Dan de moties. De moties 2, 3 en 4 kan ik wel steunen. Ik heb eigenlijk toch even een vraag over motie 1. 
Ik heb het gevoel, al luisterend naar de verschillende partijen,  dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt. 
De Partij voor de Dieren is een partij die graag wil dat de vervuiler te allen tijde betaalt. In hoeverre staat 
deze motie op gespannen voet met dat uitgangspunt als je deze motie steunt? Kunt u daar bij interruptie 
misschien iets op zeggen? 
 
De VOORZITTER: De heer Baldew, PvdA. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Mevrouw de voorzitter, de motie staat niet haaks op de uitgangspunten die 
net genoemd zijn. Sterker nog, ook de vervuiler betaalt, maar niet te veel. En niet structureel te veel.  
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Oké, dan heb ik verder geen vragen meer. Dank u wel.    
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan wij naar de tweede termijn van het college. Het woord is aan 
wethouder Dekker. 
 
Wethouder DEKKER: Dank u wel, voorzitter. Het college kreeg de complimenten dat het voor de 
organisatie ging staan, maar ook toch een beetje het verzoek om daar de nuance in te betrachten. De heer 
Seton sprak daar ook over. Inderdaad, we hebben hier met passie gestaan om pal voor onze organisatie te 
staan. Daar zijn we ook voor. Als er dingen misgaan zijn wij daar aanspreekbaar en verantwoordelijk 
voor. Maar in die passie is het zeker niet onze en mijn bedoeling geweest om de ogen te sluiten voor 
dingen die daadwerkelijk misgingen. En het is zeker niet de bedoeling geweest om het debat daarover in 
uw raad dood te slaan. En zeker ook niet, wat u aangaf: mogen er dan geen dingen benoemd worden en 
vragen over worden gesteld? Absoluut niet. Maar ik probeerde daar een beetje een tegenhang tegen te 
bieden in de zin van dat we wel in een complexe situatie zitten. Het was absoluut niet de bedoeling om 
uw raad daarin de mond te snoeren.  
‘Een zonnig karakter’ wordt van mij gezegd. Nou, daar kun je veel dingen over zeggen, maar dat ik nou 
zo’n zonnig karakter heb? Ik ben zeker als het om geld gaat toch wel redelijk aan de behoedzame kant. Ik 
zie de heer Mohn Baldew knikken. Desalniettemin zie ik wel dat er wolken aandrijven. Maar ze regenen 
nog niet. Het is voor mij wel zaak dat ik óf een paraplu op ga zetten, óf iets anders bedenk waardoor die 
wolken gaan overdrijven. Waarmee ik maar probeer aan te geven dat het college de komende zomer 
maatregelen gaat treffen om bij te sturen. En die ruimte is er ook. We gaan daar volgende week bij de 
voorjaarsbrief met elkaar over spreken. U heeft ook een doorkijkje gekregen van het meerjarenbeeld. Als 
je de plussen optelt: 63 miljoen euro. Als je naar de totale begroting kijkt is daar natuurlijk nog wel enige 
schuifoperatie mogelijk, dus ik zie nog absoluut mogelijkheden tot bijsturing. Want ik vind het van 
belang dat we voldoende weerstandsvermogen hebben. En ik was in tweede instantie, een beetje 
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uitgedaagd door mevrouw Krüders die daar ook in tweede instantie over begon, ook wat verbaasd door de 
reactie en de stellingname van de PvdA, die enerzijds zorg en aandacht vraagt voor de risico’s en 
anderzijds de waarschijnlijkheidsfactor wil verlagen, waardoor ons weerstandsprofiel er positiever uit 
gaat zien. Daar heb ik nou even geen behoefte aan. Want juist het feit dat wij de afgelopen jaren op 90 
procent zijn gaan zitten heeft gemaakt dat we nog een behoorlijke egalisatiereserve hebben en dat we nu 
ook een aantal zaken kunnen opvangen. En het is wat vreemd om in een tijd waarin zich meerdere risico’s 
gelijktijdig voordoen – en bij de voorjaarsbrief hebben we ook nog een aantal nieuwe gemeld – om dan te 
zeggen: ‘De waarschijnlijkheidsfactor gaan we maar verlagen van 90 naar 70 procent. Dat zou onze 
voorkeur niet zijn, voorzitter. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Voorzitter, waar het mij om gaat is dat wij er steeds van uitgaan dat de kans 
dat alles zich tegelijkertijd voordoet 90 procent is. Nou, dat vind ik nogal wat. Ik vraag me af hoe 
realistisch dat is. En wat me nog hoger zit: ik vind dat een belangrijk onderdeel van besturen risico 
beheren is. En of je, als je er als bestuurder van uitgaat dat de kans steeds 90 procent is dat alle risico’s 
zich voordoen, jezelf dan niet een brevet van onvermogen geeft. Het gaat mij om steeds, dus continu. 
 
Wethouder DEKKER: Het zijn uw woorden. Het college heeft er bewust voor gekozen – en met het 
college de meerderheid van de raad – om juist die 90 procent te handhaven, uit een soort van 
voorzichtigheids-, behoedzaamheidsprincipe, omdat dat ook een remmend effect heeft op financiële 
uitgaven. En het lijkt me in tijden waarin de risico’s wellicht toe kunnen nemen, in tijden van recessie 
waarin bepaalde zaken wat minder vlot getrokken worden dan we veronderstelden, helemaal niet het 
moment om de waarschijnlijkheidsfactor te verlagen. Ik ben blij met de steun van Student en Stad en ik 
wacht het voorjaarsdebat af voor nog nadere steun en ik zie de heer Seton al hartstochtelijk knikken.     
 
De VOORZITTER: Wethouder Dekker, mijnheer Baldew wil hier nog even op reageren. 
 
De heer BALDEW (PvdA): Voor alle duidelijkheid: mijn steun hebt u ook. Maar niet permanent. 
 
Wethouder DEKKER: Maar daar zorgen wij voor, door permanent met elkaar te spreken en elkaar te 
overtuigen. En misschien overtuigt u ook nog weleens het college. In die zin moet er ook altijd ruimte 
zijn om naar elkaars argumenten te luisteren en die op de inhoud te beoordelen. 
 
De VOORZITTER: Tot slot even mevrouw Van Gijlswijk over dit onderwerp en dan kan wethouder 
Dekker verder. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, de wethouder gaf zelf al aan dat zij bekend staat als zeer 
behoedzaam, maar u biedt nou wel een opening. Want u kent ook de kritiek van de SP als het gaat om die 
waarschijnlijkheidsfactor. Wij vinden ook dat dat niet altijd 90 procent hoeft te zijn, dat wij geld willen 
hebben om ook nog ambities te realiseren of nieuwe projecten. En u zei net: ‘Ten tijde van recessie is 90 
procent heel verstandig’, maar goed, u weet ook dat de economie nog een keertje gaat aantrekken en we 
komen nog eens een keer uit de crisis. 
 
Wethouder DEKKER: Ik zou dit niet als een opening zien. Alleen, het college is niet dogmatisch. Het 
college blijft altijd in gesprek met de raad en is altijd bereid om naar argumenten te luisteren. En ik ben 
altijd bereid om me door argumenten te laten overtuigen. En dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dat 
vind ik niet een opening, dat vind ik gewoon de omgang die je als college met de raad moet hebben, dat je 
bereid bent om je op dit punt te laten overtuigen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Voorzitter, dan ben ik blij dat het college vaststelt dat het niet dogmatisch is, 
dat het bereid is om te praten en dat het discussie aan wil gaan en openstaat. Dat dat geen opening 
genoemd wordt door de wethouder verbaast me tegelijkertijd wat, maar we zijn in ieder geval blij met de 
beweging die we hier zien.   
 
Wethouder DEKKER: Dank u wel. De egalisatie afvalstoffenheffing. Ik wil even het beeld van tafel dat 
dat niet teruggaat naar de mensen. De egalisatiereserve is er juist voor bedoeld om ervoor te zorgen dat, 
vanuit het feit dat het niet meer mag zijn dan 100 procent kostendekkend, als je wat te veel hebt je het in 
de reserve stopt en als je wat te weinig hebt het er uithaalt. Juist om die tarieven te egaliseren. Het was 
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nimmer de bedoeling om die afvalstoffenheffing voor iets anders te gaan gebruiken. Dat kan in de 
toekomst wellicht wel, maar dan zien we dat in een later stadium nog wel. 
De indicatoren kwalitatieve beoordeling. Dat vind ik een interessante. Daar komen we nader op terug.  
De groencompensatie. We gaan voor u op een rij zetten hoe dat tot op heden gegaan is en hoe we dat 
kunnen verbeteren. 
En ten slotte: de rapportage, althans de aanbeveling door de accountant. In onze beleving namen we alle 
aanbevelingen van de accountant over. Dat werd volgens mij ook nog gesteld in de brief van de audit 
commissie en dat geldt ook voor deze. 
Wat betreft de opmerking van de heer Seton: ‘openhartig’ is toch een rare omschrijving, want u dient ons 
te informeren: volstrekt eens. Misschien had ik beter ‘transparant’ kunnen zeggen, maar u heeft inderdaad 
gelijk; ‘openhartig’ was niet het juiste woord op dat moment. 
Voorzitter, volgens mij heb ik alles afgerond. Nee, de 62 miljoen. Dat gaat nu een soort van leven leiden 
van ‘wat is dat?’ Het is veel meer dan alleen maar rapporten; mevrouw Van Gijlswijk heeft al even de 
Rekening erop nageslagen, dat gaat over notarissen die we nodig hebben bij grondverkopen. Die mensen 
hebben we niet in dienst. De accountant was maar 800, dus dat viel heel erg mee van 62 miljoen. Die wou 
ik dus net even niet noemen. Maar ik stel me voor dat we dat in beeld brengen en dat u daar met de 
verantwoordelijke wethouder in de commissie eens even over spreekt en dan kunt u daar ons oordeel over 
horen en daarover met elkaar in gesprek gaan.              
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik heb ook het gevoel dat op alle vragen een antwoord is gekomen en op 
alle beweringen een reactie. Dan sluiten we dat hiermee af en dan kunnen we overgaan naar de vier 
moties die we hebben. De meeste fracties hebben al een stemverklaring gegeven, maar niet allemaal en 
daarom wil ik nog even gelegenheid geven daarvoor. 
De heer Van Keulen. 
 
Stemverklaringen: 
De heer VAN KEULEN (VVD): Alleen over motie 1. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken, 
ook al twijfel je eraan of het überhaupt een paard is. Wij zijn wel blij met deze motie en zijn erg 
benieuwd of dit nog een vervolg gaat krijgen volgende week. Wij zullen hem steunen. 
 
Mevrouw JONGMAN  (ChristenUnie): Wij steunen ook motie 1.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Verder nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan kunnen we 
overgaan tot stemming. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voorzitter, ik bedenk me net dat één punt nog niet is 
teruggekomen. Dat was namelijk dit: voor de begroting komt u met een aantal punten over hoe we dat 
extra geld gaan genereren. En ik had gevraagd of we daar nog op een of andere manier in mee zouden 
worden genomen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Dekker nog even. 
 
Wethouder DEKKER: We hebben u in de voorjaarsbrief nadrukkelijk uitgenodigd om met ons in gesprek 
te gaan over mogelijke vormen van prioritering die u voor ogen hebt. Dus ik nodig u uit om daar bij het 
voorjaarsdebat op terug te komen. Dat kunnen wij dan meenemen in de afweging in de zomer. Dat proces 
vindt echt tussen nu en 1 september plaats. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we nu echt over naar stemming over de moties. 
 
Motie 1: Verdere verlaging van woonlasten in 2012 en verder (PvdA). Wie stemt voor deze motie?  Dat is 
de hele raad, minus de SP, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Daarmee is deze motie aangenomen.   
 
Motie 2: Investeren in risicomanagement, ingediend door het CDA en ondersteund door PvdA, VVD, 
ChristenUnie en D66. Wie stemt voor deze motie? Dat is de gehele raad, minus de SP en GroenLinks, 
waarmee de motie is aangenomen. 
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Motie 3: Scherper op nieuw beleidsgeld, ook ingediend door het CDA en opnieuw gesteund door PvdA, 
VVD, ChristenUnie en D66. Wie steunt deze motie? Dat is de hele raad, minus de SP, waarmee de motie 
is aangenomen. 
 
Motie 4: Concernsturing, ingediend door de ChristenUnie en mede gesteund door het CDA, de VVD en 
Student en Stad. Wie steunt deze motie? Dat is de gehele raad, minus de SP, waarmee de motie is 
aangenomen. De heer Akkermans, D66. 
 
De heer AKKERMANS (D66): Misschien overbodig, maar ik wou hier graag in herinnering roepen dat 
we hebben afgesproken dat we over motie 2 in de commissie F&V doorpraten. 
 
De VOORZITTER: Ik ga ervan uit dat iemand dat meeneemt naar die commissie. 
 
Dan moeten wij nog stemmen over het agendapunt zelf. Dus de gemeenterekening. Even kijken hoe we 
dat het beste kunnen formuleren: wie kan instemmen met punt 2a? Een stemverklaring.  
 
Stemverklaring: 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik heb een stemverklaring omdat ik op een tweetal voorstellen 
niet geheel positief was en dat was namelijk de 0 dB-norm en de Roze Zaterdag, maar desondanks zullen 
we met de rest van het rekeningresultaat instemmen. 
 
De VOORZITTER: Verder nog stemverklaringen? Dan kijk ik meteen even verder. Dat is niet het geval.  
 
Dan gaan we nu stemmen over de Gemeenterekening 2010.  
Wie kan instemmen met voorstel 2a: Gemeenterekening 2010? Dat is de gehele raad, inclusief de SP, 
jawel, waarmee de Rekening 2010 is vastgesteld. 
Dan gaan we nu schorsen tot … Laten we er 20.00 uur van maken.                                       
 
Schorsing van 18.20 – 20.00 uur. 
 
De VOORZITTER (de heer Rehwinkel): Ik heropen de vergadering. Ik dank mevrouw Postma voor haar 
voorzitterschap. Het is misschien goed om u even te zeggen dat ik een gesprek had met Maria van der 
Hoeven, de oud-minister die de nieuwe directeur is bij het Internationaal Energieagentschap. We hebben 
dat even in het Presidium besproken en het werd ook vanuit het Presidium goed en wenselijk geacht dat 
ik bij dat gesprek aanwezig zou zijn, gezien de belangen die wij hebben als het om Energy Academy gaat, 
uitwisseling van studenten. Dan gaan we verder met agendapunt 4, waarbij het dictum is aangepast op 
advies van de commissie. Dat ligt dacht ik ook voor u. 
 

3. Mondelinge vragen en interpellaties (niet van toepassing) 
 

4. Initiatiefvoorstellen 
 

4.a: Initiatiefvoorstel van de fractie van de ChristenUnie: De pas erin (gewijzigd dictum). 
 
De VOORZITTER: Wie wil daarover het woord voeren? De heer Verhoef, ChristenUnie.                     
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We hebben dit initiatiefvoorstel al in de 
commissie besproken, maar het is goed om het hier nog weer eventjes ter tafel te brengen. Met dit 
initiatiefvoorstel wil de ChristenUnie de Sportpas voor jongeren introduceren, als vervolg op het Bslim2-
programma. Het Bslim2-programma stimuleert vooral de schoolkinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar om 
meer te gaan bewegen. En de Sportpas waar we het nu over hebben is vooral gericht op de leeftijd 12 – 18 
jaar.  
Waarom nou deze Sportpas? Uit de statistieken blijkt heel duidelijk dat in de leeftijd 12 – 18 jaar er toch 
en behoorlijke dip is in de sportdeelname van deze jongeren. Uit de stadsmonitor is ook duidelijk 
geworden dat het overgewicht toeneemt vanaf de leeftijd van 11 jaar. De voordelen van de Sportpas zijn 
voor ons dat het aanbod op sportgebied via de Sportpas tot de jongeren komt via de vorm van leuke acties 
en aanbiedingen. En dat stimuleert volgens ons jongeren om in beweging te komen. Via de sms en de e-
mail krijgen jongeren sportaanbiedingen aangeboden en worden ze doorverwezen naar de website. En 
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met gebruik van social media sluiten we aan bij de jongerencultuur. Op de website ontmoeten jongeren 
elkaar, delen ze hun sportervaringen en worden ze inderdaad gemotiveerd om te gaan sporten. De website 
kan wat ons betreft uitgroeien tot een platform voor alles en iedereen die met sport te maken heeft. 
Een ander voordeel is dat hoe meer jongeren de Sportpas gebruiken, des te meer informatie de gemeente 
krijgt over wat jongeren beweegt om te gaan sporten en daar kan dan het sportbeleid op aangepast en 
bijgestuurd worden. In de commissie is al eventjes gevraagd hoe de Sportpas zich verhoudt tot de 
Stadjerspas. Nou, wat ons betreft hoeven ze elkaar niet te bijten. De sportaanbiedingen van de Stadjerspas 
kunnen ook heel goed in het kader van de Sportpas aangeboden worden, speciaal voor jongeren ook als 
aanvulling op de andere aanbiedingen die specifiek voor de jongeren bedoeld zijn.                             
De fractie van de ChristenUnie is blij met de discussie over het bewegingsonderwijs die wethouder De 
Vries voor volgende week heeft aangekondigd, om het onderwijs en de sport meer met elkaar te 
integreren. Daar zou de Sportpas een heel goede aanvulling en voortzetting van kunnen zijn. We hebben 
inderdaad het college gevraagd met een preadvies te komen en dat hebben we gekregen. In dat preadvies 
stelt het college ook voor om een haalbaarheidsonderzoek naar de Sportpas uit te voeren. En tijdens de 
commissievergadering werd daar ook al door alle fracties positief op gereageerd. Met dit onderzoek 
hopen we dan ook antwoord te krijgen op de vragen over de effectiviteit en de haalbaarheid van de 
Sportpas. 
Tot slot hebben wij naar aanleiding van het preadvies het dictum aangepast en als het goed is is dat 
aangepaste dictum ook rondgelegd bij u allen. Dank u wel, voorzitter.                                                   
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Wie wil verder over dit onderwerp het woord voeren? De heer Blom, 
VVD-fractie. 
 
De heer BLOM (VVD): Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie vindt dit initiatiefvoorstel een 
sympathiek voorstel. Wij denken dat daarmee een doelgroep bediend wordt die in het huidige beleid 
onvoldoende naar voren komt, en complimenten aan de ChristenUnie voor dit initiatief. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Anderen? Mevrouw Van der Vegt, GroenLinks-fractie. 
 
Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ook wij willen de ChristenUnie 
complimenteren met het initiatiefvoorstel. Mijn fractie onderschrijft de doelstelling van het voorstel, 
namelijk om de jongeren tussen 12 en 18 jaar te stimuleren om te gaan sporten. De ChristenUnie stelt 
voor om de Sportpas te betalen uit de stimuleringsmiddelen. Wij willen er wel op wijzen dat die middelen 
beperkt zijn. Het zal dus ten koste gaan van iets anders. We zijn een klein beetje bang voor te veel 
verschillende projecten. We willen de middelen zo effectief mogelijk besteden. We vinden het wel 
interessant om het onderzoek te doen en dan zijn we met name geïnteresseerd in de effecten die dit 
project in Utrecht heeft. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Rademaker, SP-fractie. 
 
Mevrouw RADEMAKER (SP): Dank u wel, voorzitter. Dank aan de ChristenUnie voor haar 
initiatiefvoorstel. In de commissie hadden wij wel wat kritische noten, omdat we al een Sporthopper en 
een Sportzapper hebben gehad en meer van dit soort projecten. Die zijn in het verleden niet helemaal 
geslaagd. Maar je kunt het altijd weer proberen, want het is wel heel erg belangrijk om deze groepen 
jongeren weer aan het sporten te krijgen. Dus wij ondersteunen het initiatiefvoorstel van harte en zijn 
benieuwd naar de uitkomsten. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van Lente, PvdA-fractie. 
 
Mevrouw VAN LENTE (PvdA): Ja, dank u wel, voorzitter. Ook vanuit de PvdA-fractie dank aan de 
ChristenUnie voor dit initiatiefvoorstel. Het is opvallend hoe vaak wij de laatste tijd over sport praten in 
de raadscommissie. Dat is te prijzen en het is van belang voor van alles, met name ook voor kinderen en 
jongeren. Voor allerlei beleidsdoelen bedoel ik hiermee natuurlijk. Vooral ook voor de kinderen en de 
jongeren en daar is het natuurlijk  met name de ChristenUnie om te doen, om moeilijke doelgroepen aan 
het sporten te krijgen. De kritische noot die het college plaatst in het preadvies ondersteunen we ook, 
want het gaat met name om die groep en de vraag is dus ook of dit het juiste middel is om die groep te 
bereiken; diegenen die normaal gesproken een drempel ervaren om te gaan sporten, of die nou financieel 
is, of wat betreft bereikbaarheid, of wat dan ook.  
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Mijnheer Verhoef haalde net al aan dat we die discussie met elkaar zullen gaan voeren in het najaar. Dat 
vindt de PvdA-fractie met name ook van belang: waar start het met sporten en bewegen? En wat ons 
betreft ook opscholen, dus het bewegingsonderwijs, het naschoolse sporten. Het haalbaarheidsonderzoek 
dat we uit gaan voeren en het idee dat de ChristenUnie heeft neergelegd in het voorstel past wat ons 
betreft dan ook goed in die discussie, dus dat betrekken we daar ook graag bij tegen die tijd. En dat leidde 
eigenlijk nog tot een vraag bij ons: wat is de planning van dit haalbaarheidsonderzoek? Wanneer beogen 
we dit uit te voeren? Het zou aardig zijn als we de resultaten dit najaar kunnen betrekken bij die bredere 
discussie. Dank u.                                                                     
 
De VOORZITTER: Mevrouw Krüders, Student en Stad. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de ChristenUnie 
voor het voorstel. Wij zijn ook een groot voorstander van initiatieven om meer mensen te laten bewegen. 
Een deel van de activiteiten die de Sportpas moet gaan aanbieden gebeurt ook al. Gratis trainingen zijn bij 
meerdere verenigingen al wel mogelijk. Maar goed, we kunnen daar altijd het gesprek over aangaan. Wat 
misschien het bijzondere van zo’n Sportpas is, is dat dat misschien net weer wat meer mensen bereikt, 
omdat mensen denken: ‘Oh, het is gratis, ik kan iets extra’s doen.’ Dus in dat opzicht is het een 
aanvulling op het bestaande aanbod en dat zal wellicht ook wel blijken uit het onderzoek dat nog onze 
kant op komt. 
De laatste kanttekening, en die hebben we in de commissie ook gemaakt, is dat nog even naar het aspect 
van privacy gekeken moet worden in het gebruik van data die verzameld worden met de Sportpas. Als we 
dan toch dat onderzoek gaan doen zou ik graag willen dat ook naar dat aspect gekeken wordt. 
 
De VOORZITTER: De heer Kelder, Partij voor de Dieren. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. Afgezien van dat ik het een heel leuke 
naam vind, De pas erin!, vind ik het ook een leuk initiatief. Ik heb in de commissie al een klein beetje een 
voorbehoud gehad en dat is weggenomen door de tekst die veranderd is. Ik sluit me aan bij de mensen die 
gezegd hebben dat sport goed is voor een heleboel dingen. Mevrouw Van der Vegt zei ook al dat het 
financieel gezien niet ten koste moet gaan van iets anders. Wat ik in de commissie ook gezegd heb is: als 
er dan toch een onderzoek komt, probeer dan ook uit te zoeken in hoeverre dit meer een initiatief kan 
worden vanuit commerciële partijen, die bijvoorbeeld via advertenties hun dingen kenbaar kunnen 
maken. Maar voor de rest zal ik het wel steunen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van der Meulen, D66.  
 
Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): Dank u wel, voorzitter. We hebben het ook al in de commissie 
gezegd: allereerst gaat het hartstikke goed met onze jongeren die al deelnemen aan sport- en 
bewegingsactiviteiten; 80 procent doet gewoon mee aan sport. We danken de ChristenUnie voor dit 
voorstel, want inderdaad, het kan nog beter, het kan nog ambitieuzer op het gebied van sportdeelname. 
We delen de kritische noten van het college in het preadvies. De Sportpas moet meerwaarde hebben en 
juist die jongeren bereiken die nu niet of nauwelijks actief zijn. En we delen de zorgen die GroenLinks en 
nu ook de Partij voor de Dieren hebben geuit ten aanzien van sportstimuleringsmiddelen. Inderdaad, we 
moeten dit goed in de gaten houden. Wij, en dat hebben we eerder gezegd, delen het preadvies van het 
college. Daar staan we achter. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Kuik, CDA. 
 
Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Ik wil de ChristenUnie bedanken voor dit sympathieke 
voorstel. Zorgpunt blijft natuurlijk het overgewicht bij kinderen. In het voorstel wordt ook Utrecht 
genoemd, waar dit systeem al werkt. Alleen kan niet worden aangetoond of de sportdeelname is 
toegenomen en dat lijkt me toch wel van belang wanneer je dit noemt, omdat je dan ook kunt aangeven 
dat het is toegenomen. We steunen een onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit. Wat wij van belang 
vinden is hierbij ook breed te kijken of we wel de risicogroepen bereiken, of dat het vooral een extraatje 
wordt voor jongeren die al geïnteresseerd zijn in sport. Ik hoop dat we hiermee wel de risicogroepen 
bereiken, volgens mij moet dat onze doelstelling zijn hierbij. En ik kan me ook aansluiten bij dat puntje 
van privacy dat Student en Stad noemde.                          
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De VOORZITTER: Ik zie een vinger. Mijnheer Bolhuis. 
 
De heer BOLHUIS (Stadspartij): Ja, ik zit een beetje verscholen, geloof ik. De Stadspartij ziet absoluut de 
noodzaak en de voordelen van een actief stimuleringsbeleid voor 12- tot 18-jarigen. We vinden het een 
goed initiatiefvoorstel en een goed preadvies van het college. We zijn nieuwsgierig naar het onderzoek en 
we zullen het initiatiefvoorstel steunen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Hebben we ze dan allemaal gehad? Dan is het woord aan wethouder De Vries. 
 
Wethouder DE VRIES: Voorzitter, dank u wel. We hebben al een kleine discussie gevoerd in 
commissieverband. Daar kwam in ieder geval naar voren dat het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie op 
brede sympathie kan rekenen. Ook van de zijde van ons college hebben we gezegd: een goed idee om dat 
zo te doen. We hebben daar twee kanttekeningen bij geplaatst: laten we even kijken naar het Utrechtse 
model en laten we ook zorgen dat we elkaar niet de tent uit concurreren met een Bslim2-beleid dat u nog 
niet zo lang geleden als raad heeft geaccordeerd. Dat gaan we doen. Dat gaan we onderzoeken en daar 
komen we op terug. Het is vanuit dat perspectief heel goed dat het initiatiefvoorstel ook is voorzien van 
een soort, mag ik het zo zeggen, een nieuw dictum. Daar kunnen we prima mee uit de voeten. Wij komen 
hier in het najaar op terug. En het past inderdaad, zoals ook in de commissie al is gememoreerd, in het 
bredere plan om toch wat gestructureerder te kijken naar hoe we in deze stad met zijn allen bewegen, hoe 
in het bijzonder kinderen op basisscholen en in het middelbaar onderwijs bewegen. Dit voorstel hoopt 
daar een aanvulling op te zijn. We nemen dat dan mee. Het doel is inderdaad te komen tot zo veel 
mogelijk beweging, tot zo veel mogelijk gezondheidsimpulsen voor jonge mensen in deze stad. En daar 
praten collega Pastoor en ik maandagmiddag over met het onderwijs. We zullen dan deze gedachte daar 
ook neerleggen, om ervoor te zorgen dat in en rond de school zo veel mogelijk kinderen aan het bewegen 
slaan. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, dat is niet alleen goed voor de bestrijding van 
overgewicht als volksziekte nummer 1, maar is ook nog eens aantoonbaar goed voor cognitieve prestaties 
op school. Nou, die discussie gaan wij voeren met het onderwijs. We zullen u daarvan ook verslag doen 
in de discussie die we in het najaar met elkaar gaan voeren. En daar verheugen wij ons op. Dank aan de 
ChristenUnie voor dit initiatief. We komen daar op terug. 
 
De VOORZITTER: Goed, kunnen wij dan tot besluitvorming overgaan? Dat is met een gewijzigd dictum. 
Ik zal het u voor alle duidelijkheid even voorlezen:  
Het college te verzoeken onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de Sportpas voor jongeren in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar als voortzetting van de sportstimulering na de basisschool, naar Utrechts 
voorbeeld en toegesneden op de Groningse situatie, als middel om op laagdrempelige wijze in aanraking 
te komen met het sportaanbod in de stad. Bij het onderzoek dient te worden betrokken de vraag in 
hoeverre invoering van de Sportpas mogelijk is en gedekt kan worden uit de sportstimuleringsmiddelen 
zonder dat dit ten koste gaat van het sportstimuleringsbeleid dat de gemeente met Bslim2 heeft ingezet. 
 
Kan worden ingestemd met dit voorstel? Dat is het geval. Dan is aldus besloten. Dan gaan we naar de 
ingekomen stukken onder punt 5. Ik heb begrepen dat u zowel kunt instemmen met wat onder a als onder 
b aan u is voorgelegd.                                           
 

5. Ingekomen stukken 
 
5.a: Lijst van ingekomen collegebrieven 
 

LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN 
                 22 juni 2011 

 
 
Nr.  Onderwerp Ontvangen d.d.  Advies/afhandeling  
1. Frictiekosten parkeerpolitie 26 mei Via cie. F&V  
2.  Beantwoording vragen RegioTram 

n.a.v. raadscie. Beheer en Verkeer 
26 mei Via cie. B&V  

3. Motie gevolgen aanpassing 
rentesystematiek 

26 mei Via cie. F&V  
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4. Website Meldpunt Overlast & Zorg 26 mei Via cie. O&W  
5. Jaarverslag 2010 Meldpunt Overlast & 

Zorg 
26 mei Via cie. O&W  

6. Normenkader rechtmatigheid 2011 26 mei Via cie. F&V  
7. Fietsparkeren bij bushaltes verbeteren 26 mei Via cie. B&V 
8. Vrijstelling parkeernorm Vinkhuizen 26 mei Via cie. B&V  
9. Ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied 
26 mei Via cie. R&W  

10. Bestedingsvoorstel budget 
monumenten 2011 

26 mei Via cie. R&W  

11. Participatie juridische procedure Wsw 
2011 

26 mei Via cie. W&I 

12.  Reactie college op rapport van 
bevindingen Gemeenterekening 2010 
van Ernst & Young 

26 mei Via cie. F&V  

13. Adviezen Raad voor Cultuur en 
Kunstraad 

26 mei Via cie. O&W  

14. Afhandeling moties voorjaarsdebat 
2010 en begrotingsbehandeling 2011 

26 mei Via alle commissies 

15.  Bezuinigingen UWV in relatie tot 
nieuwbouw SOZAWE 

1 juni Via cie. W&I 

16.  Reactie jaarverslag 
bezwaarschriftencommissie Sociale 
Zaken en Werk  

6 juni Via cie. W&I 

17.  Toezeggingen raadscommissie R&W 
11 mei: Helper Westsingel en 
Kranenburg 

6 juni Via cie. R&W 

18 Handvest voor Diversiteit 6 juni Via cie. O&W 
19 Onderzoeksopzet bruidsschat O2G2 6 juni Via cie. O&W  
20 Bevindingen invoering Ecofont 6 juni Via cie. F&V  
21 Foutieve ligging kabels en leidingen 

Westpoort  
6 juni Via cie. R&W  

22 Vertraging E-loket in Hoogkerk 6 juni Via cie. F&V 
23 Ontwerpbestemmingsplannen Grote 

Markt-Oostzijde 
6 juni Via cie. R&W  

24 Beleidsregels bouwhinder 6 juni Via cie. R&W  
25 Voortgang Feesten in Balans II 6 juni Via cie. B&V 
26 Preadvies initiatiefvoorstel ‘De pas 

erin!’ 
7 juni Betrekken bij agendapunt 4a. 

27 Masterplan Zernike 7 juni Via cie. R&W  
28 Ontwerpbestemmingsplan 

Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 
14 juni Via cie. R&W  

29 Activeringsproject Groningse 
Somaliërs 

14 juni Via cie. O&W  

30 Ontwerpbestemmingsplan 
Cortinghborg 

14 juni Via cie. R&W  

31 Ontwerpbegroting 2010 OV-bureau 
Groningen-Drenthe 

14 juni Via cie. B&V  

32 Verslaglegging Stichting WeerWerk 14 juni Via cie. W&I 
33 Vrije Baptistengemeente 

Friesestraatweg 
14 juni Via cie. R&W 

34 Verzending belastingaanslagen in 
januari 

14 juni  Via cie. F&V  

35 Herinrichting H. de Vriesplantsoen 16 juni Via cie. R&W 
36 Brief onder geheimhouding 16 juni  Bekrachtiging geheimhouding 

in raad 22/6/2011 
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37 Sleutelprojectenrapportage jan-apr 

2011 
16 juni Via cie. R&W 

38 Deelname Waterketenakkoord 16 juni Via cie. B&V 
39 Beantwoording vragen 

actualiteitendebat 
16 juni Via cie. B&V 

40 Reactie op toezeggingen college 16 juni Via cie. W&I  
41 Stand van zaken ondernemerstrefpunt 

(OTP) 
16 juni Via cie. W&I  

42 Begrotingswijziging bij de bestemming 
van het rekeningresultaat 2010 

16 juni Betrekken bij agendapunt 2. 

43 Afhandeling vragen en toezeggingen 
raadscommissies over de Rekening 
2010 

20 juni Betrekken bij agendapunt 2.  

44 Bouwaanvraag (parkeeroplossing) 
Japans-Chinees restaurant Kop van 
Oost 

20 juni Via cie. B&V 

45 Bestuursakkoord VNG  20 juni Via cie. O&W  
 
5.b: Lijst van ingekomen overige stukken 
 
LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD  
                                                  VAN 22 juni  2011 
 
 
Nr.  Afzender  Ontvangen d.d.  Advies/afhandeling  
1 T. de Haan, rooien van bomen op 

zondag 
13 mei Tkn (= doorgezonden naar 

college ter afhandeling)  
2 Inspectie Werk en Inkomen, Jaarverslag 

IWI 2010 
23 mei Tkn 

3 VG-BelangenPlatform Groningen, 
verzoek tot afwijzen Bestuursakkoord  

24 mei Tkn  

4 Gemeente Vlagtwedde, motie korting 
Wsw-budget 

25 mei Tkn  

5 FNV, oproep verwerpen 
Bestuursakkoord VNG en Rijk 

25 mei  Tkn  

6 Gemeente Langedijk, motie 
Bestuursakkoord 

26 mei Tkn  

7 Platform VG, bestuursakkoord VNG 26 mei Tkn  
8 UMCG, inspraak voorlopig ontwerp 

voor (delen van de) tramlijn 1 en 2 
26 mei Tkn (origineel naar college)  

9 Gemeente Naarden, motie 
Bestuursakkoord 

27 mei Tkn  

10  L. Verhoef, Jaarrekening 2010 27 mei  Tkn  
11 G. v.d. Weijden, Bestuursakkoord 30 mei Tkn  
12 Gemeente Noord-Beveland, motie 

Bestuursakkoord VNG 
31 mei  Tkn  

13 AbvaKabo, reactie bestuursakkoord 31 mei Tkn  
14 Gemeente De Ronde Venen, motie 

bestuursakkoord 
31 mei Tkn  

15 Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie, 
Bestuursakkoord VNG 

6 juni Tkn  

16 J. Spigt, aanvraag pgb 7 juni Tkn (ook ex. naar college)  
17 Platform zelforganisaties, bezuiniging 

op de subsidie 
8 juni Tkn (= afgehandeld)  

18 SOOG, bezuinigingen 8 juni Tkn  
19 NKB, kermis op de Grote Markt 9 juni Tkn  
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20  Wijkraad Corpus den Hoorn, 

vervanging sporthal in De Wijert 
14 juni Tkn (= afschrift, origineel naar 

college)  
21 De Nieuwe Volkspartij, 

visieprogramma bij bezuinigingen juni 
2011 

14 juni Tkn  

22  SBNL, verzoek om presentatie project 
‘Paarden in het Groninger landschap’ 

8 juni Via cie. B&V  

23 A. Scheybeler, Botros 6 juni Tkn 
24 Stadspartij, Open brief over 

RSP/REPgelden 
16 juni Tkn  

25 Natuur en Milieufederatie Groningen, 
Nacht van de Nacht op 29 oktober  

16 juni Tkn (ook ex. naar college)  

26 Mw. De Jonge, naleving aanlijnplicht  16 juni Tkn  
 
 

6. Conformstukken 
 
De VOORZITTER:  
 
6.a: Naamgeving openbare ruimte. 
 
Aldus besloten. 
 
6.b: Verordening Leerlingenvervoer  
 
Aldus besloten. 
 
6.c: Nieuwe Algemene subsidieverordening in kader deregulering en dualisme 
 
Mevrouw Bloemhoff  van de PvdA wil een stemverklaring afleggen. 
 
Stemverklaring: 
Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Er was in de verordening sprake van deregulering, maar dat was iets te 
veel teruggeschroefd wat de PvdA betreft. We vinden het belangrijk om terug te kunnen vallen op een 
expliciete bepaling waarin staat dat de gemeente geen zaken subsidieert waarin sprake is van 
discriminatie en ook geen activiteiten subsidieert waarin sprake is van strijd met de grondwet en 
mensenrechten. Dat is inmiddels hersteld en daar zijn we meer dan tevreden mee, dus wij kunnen 
instemmen. 
 
De VOORZITTER: Goed, ik hoop dat dat voor iedereen geldt. Dat is het geval. Dan is aldus besloten. 
 
6.d: Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Driebond 
 
Aldus besloten. 
 
6.e: Bankreglement Groningse Kredietbank 2011 (intrekken Bankreglement 1999)  
 
Aldus besloten. 
 
6.f: Meerjarenplan Dynamisch Reizigers Informatiesysteem (DRIS) 
 
 Aldus besloten. 
 
6.g: Wordt 1-minuutinterventie 7.b. 
 
6.h: Kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2011 
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Mevrouw Krüders wil daar nog heel even het woord over. 
 
Stemverklaring: 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik wil eerst mijn complimenten uitspreken voor het heldere stuk. 
Het is een moeilijk onderwerp, maar erg goed en duidelijk verwoord. Ook het besef van het college dat 
een strak risicomanagement ook kan leiden tot een benodigd weerstandsvermogen. Wij zijn wat kritisch 
ten aanzien van de Monte Carlo Risicosimulatie, daar hebben we het al eerder over gehad. We hebben 
ook gezegd: laten we het deze collegeperiode aanzien en desnoods zullen we nog met een ander voorstel 
komen. Maar laten we het eerst de komende tijd nog eens twee keer doen.  
Het besef dat het weerstandsvermogen niet gezond is en dat we dat gezond moeten maken is er ook. Daar 
zijn we erg blij mee. We hebben het net natuurlijk ook bij de Rekening gezien, wij zouden graag zien dat 
het wat sneller gaat. Maar we hebben er ook begrip voor dat we daar een collegeperiode voor nodig 
zouden kunnen hebben om op een gezond niveau te komen. Desalniettemin zal ik u achter de broek 
blijven zitten om ervoor te zorgen dat als het sneller kan we het dan ook sneller zullen doen.  
Mijn laatste punt is toch de grote projecten. U kent daar ook mijn mening over, dat grotere projecten 
eigenlijk mee zouden moeten worden genomen in het weerstandsvermogen, of dat we in ieder geval 
aangeven wat het effect zou zijn als we ze mee zouden nemen in het weerstandsvermogen. Dat is ook een 
optie die we mogelijk achten, zodat het risico’s voor de stad zijn die ook zichtbaar worden; zodat we ook 
duidelijk zien wat de effecten zijn op ons risicoprofiel en ons weerstandsvermogen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Kan dan worden ingestemd? De heer Rutte. 
 
De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, is dit een normale duur voor een stemverklaring? 
 
De VOORZITTER: Nee, maar we hadden het hier in het Presidium even over gehad en daar besloten dat 
daar even ruimte voor zou zijn. 
 
De heer RUTTE (VVD): Mijn excuses. Dan heb ik weer niet goed geluisterd. 
 
De VOORZITTER: Goed. Kunt u er dan inderdaad mee instemmen? Dat is het geval. 
 
6.i: Evaluatie Gratis busweekend 2010 en voorstel 2011 
 
De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 
 
Stemverklaringen: 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Het was een opvolging van een autoloze 
zondag, twee initiatieven die bedoeld zijn om mensen uit de auto te lokken en in het openbaar vervoer. 
Nu wordt het budget besteed aan kleine verkeersmaatregelen. Dat is op zich een heel goed doel, maar wij 
willen graag samen met het college ook blijven zoeken naar een manier om toch het openbaar vervoer te 
stimuleren en mensen ertoe te verleiden daar gebruik van te maken. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma, Stadspartij. 
 
Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Onze fractie kan het billijken dat dit jaar 
dan het gratis busweekend niet doorgaat vanwege het weinige geld en bezuinigingen. Maar voor volgend 
jaar zouden we het wel weer graag op de agenda willen hebben, met een voorstel en dan misschien met 
een iets andere insteek. Namelijk: niet meer mensen in het openbaar vervoer, ja dat moet ook hoor, om te 
lokken, maar om de trouwe reizigers te belonen, vanwege de hogere tarieven die ze moeten betalen in 
verband met de ov-chipkaart. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Kunt u dan instemmen? Dat is het geval. Dan gaan we naar agendapunt 
7.   
 

7. 1-minuutinterventies 
 
7.a: Vaststelling bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg 
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De VOORZITTER: De heer Rutte. 
 
De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Het onderwerp is uitvoerig besproken in de commissie 
en daarover waren ook insprekers. Normaal gesproken zou een bestemmingsplan als dit zomaar 
voorbijgaan, maar er is wel iets bijzonders aan de hand met dit bestemmingsplan. Dat heeft te maken met 
de aanwezigheid van de SuikerUnie in dit bestemmingsplan. Er waren insprekers die blij waren met de 
SuikerUnie en het allemaal prima vonden dat er heel grote nieuwe silo’s kwamen. Er was ook een 
inspreker die daar heel erg veel moeite mee had. We hebben binnen de fractie alle argumenten nog een 
keer op een rijtje gezet en hebben vooral gekeken of het nou mogelijk was om alternatieven te vinden 
voor de bouw van deze heel grote silo op het terrein van de SuikerUnie in intensief bewoond gebied. Er 
lijkt een heel goed alternatief te zijn op Westpoort. De wethouder gaf ook aan dat het in theorie mogelijk 
is om het bestemmingsplan Westpoort zo aan te passen dat daar een silo kan komen. Maar alle 
argumenten nog een keertje op een rijtje zettend kwamen wij tot de conclusie dat het zinloos is om dit te 
doen. De SuikerUnie zal nooit een silo gaan bouwen op Westpoort, ook niet als wij politiek zeggen dat 
dat zou moeten, want de SuikerUnie heeft ook al toestemming om een andere silo te bouwen op eigen 
terrein. Dat doet men liever niet, daarvoor moet eerst een deel van het terrein worden afgebroken. Dat zal 
de SuikerUnie uiteindelijk altijd uit bedrijfsoverwegingen een betere afweging vinden dan en silo op 
Westpoort.   
Alles afwegende, gaan we akkoord met de plannen zoals die er nu liggen en blijven we het lastig vinden 
dat de SuikerUnie ligt waar ze ligt, maar er is nu eenmaal geen mogelijkheid om het bedrijf te 
verplaatsen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Krüders. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ja, dank u wel voorzitter. Tijdens de discussie die gevoerd werd, 
werd nog een aantal keren aangegeven dat Westpoort een optie zou zijn. Ik vind het altijd moeilijk om 
nog SuikerUnie te zeggen, want ik ben oud-medewerker van  CSM en was hostess daar, dus mijn beeld is 
ook wat gekleurd. En het eerste beeld dat er bij mij opkwam was: ‘Weet u wel hoeveel vrachtwagens er 
nodig zijn om een klein laagje in zo’n silo te krijgen?’ Als u zo’n silo aan de binnenkant gezien heeft … 
Dus we zouden op zo’n moment ook heel veel onwenselijke vervoersstromen krijgen waar de bewoners 
niet blij mee zouden zijn.  
Het bedrijf is zo belangrijk voor de stad Groningen dat wij op dit moment hebben gezegd: wij kiezen voor 
de optie die nu voorgesteld wordt door het college onze kant op. 
 
De VOORZITTER: De heer Eikenaar, SP. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Dank u, voorzitter. Ik zou een heel betoog kunnen houden, want de woorden 
van de heer Rutte – en dat was in de commissie ook al precies zo – hadden mijn woorden kunnen zijn. 
Dus daar kan ik me geheel bij aansluiten.                         
 
De VOORZITTER: Wie zou verder nog het woord wensen? Dat is verder niet het geval. Kunnen we dan 
het voorstel in stemming brengen? Is er behoefte om te reageren? Dat is het geval. De wethouder. 
 
Wethouder DE VRIES: Een paar korte opmerkingen. Wellicht tot troost van mevrouw Krüders zou ik 
kunnen opmerken dat de overname van CSM door de SuikerUnie er inmiddels wel toe heeft geleid dat 
SuikerUnie met die twee fabrieken, Dinteloord en deze in Hoogkerk Vierverlaten, toch een redelijk 
mondiale speler is op de suikermarkt, 7 procent van de wereldhandel en dat is toch wel wat. Dat sterkt u 
tot troost. Ik weet niet wat het gevolg zou zijn van een fusie tussen SP en VVD, parallel aan deze 
suikertrajecten, maar dat terzijde. 
Ik dank de heer Rutte voor zijn inbreng in de commissie. Die laat ook denk ik zien, dat hebben ook 
meerdere fracties wel aangetoond, dat dit niet een makkelijke discussie is, maar ook wel een die zijn 
beperkingen kent. En technisch is het inderdaad mogelijk om zo’n silo elders te plaatsen, maar dat zal niet 
gebeuren, ook niet vanwege de bedrijfsmatige processen die bij de SuikerUnie plaatsvinden. Het is 
misschien interessant, u bent er nog niet zo heel lang geleden geweest, om ook de ontwikkelingen aan de 
andere kant van het Hoendiep in te gaten te blijven houden, want dat doet de SuikerUnie. Collega Schroor 
en ik hadden van de week een gesprek met de directie daar over heel mooie dingen, vanuit economisch 
perspectief, maar ook vanuit energieperspectief en dat is voor een stad – u heeft het de burgemeester 
horen zeggen na een gesprek met Maria van der Hoeven – ‘voor een stad die het moet hebben van energie 
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is de toekomst echt van belang.’ En daar kan de SuikerUnie ook een mooie bijdrage aan leveren. Ik dank 
iedereen voor de discussie hierover. Het moet maar zoals het hier kan.  
 
De VOORZITTER: Goed. Kunt u dan overgaan tot besluitvorming? Dat is het geval. Dan is aldus 
besloten. 
Dan zijn we toe aan agendapunt 7.b.        
 
7.b: Dynamisch verkeersmanagement/Mobiliteitsaanpak Pakket 13 
 
De VOORZITTER: Voorheen conformstuk 6.g. U mag uw opmerking maken, mijnheer Offerman. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Wij willen wethouder Dekker steunen. 
 
De VOORZITTER: Dat was inderdaad de moeite van het vermelden waard. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dank u. Ik heb een korte woordvoering over Pakket 13, maatregelen 
slimme aanpassingen aan de kruispunten. In de commissie bleek dat mevrouw Dekker nog niet goed kon 
kiezen wat ze nou prioriteit wilde geven. Wij stellen voor, voorzitter, om de situatie op het kruispunt 
Griffeweg-Europaweg-Sontweg nu de kans er is met voorrang te verbeteren. De verkeersafwikkeling is 
hier echt een heel groot probleem. Dat vinden heel veel mensen. Conform de discussie van vanmiddag: 
een misser waarvan we kunnen leren. En dat doet mevrouw Dekker graag. 
Mevrouw Jongman, de verkeerslichten staan in ieder geval te veel, te vaak en te lang op rood. Volgens de 
Stadspartij zou daarom met onmiddellijke ingang moeten worden begonnen met een andere afstelling van 
de verkeerslichten. Met name het verkeer op de verbindingskanaalzone heeft veel last van de zogenaamde 
‘staande mastroute’ die van het Eemskanaal via het Verbindingskanaal door de stad loopt. Er is in de 
huidige situatie sprake van een zware milieubelasting in de vorm van geluidoverlast en uitstoot van roet 
en gassen. En de veiligheid komt in gevaar door ongeduldige automobilisten. Daarom dient de Stadspartij 
hierbij een motie in, daarom sta ik hier ook, over verbeteringen van het kruispunt Griffeweg-Europaweg-
Sontweg. En zoals de wethouder vanmiddag al zei: kleine projecten zijn volgens haar niet het slachtoffer 
van grotere projecten. Deze motie sluit dus feilloos aan bij haar woorden. De Stadspartij dient hierbij de 
motie in. Dank u wel, voorzitter. 
 
Motie 5: Verbetering doorstroming van alle verkeer op het kruispunt 
Griffeweg/Europaweg/Sontweg (Stadspartij): 
 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende het Dynamisch 
verkeersmanagement/Mobiliteitsaanpak Pakket 13. Maatregel 4a: slimme aanpassingen aan de 
verkeerslichten/kruispunten, 
 
Constaterende dat: 

- de raad kennis heeft genomen van het raadsstuk ‘Dynamisch 
verkeersmanagement/Mobiliteitsaanpak Pakket 13’. Maatregel 4a: slimme aanpassingen aan de 
verkeerslichten/kruispunten; 

- een sterke verbetering van de verkeerslichten Europaweg-Griffeweg-Sontweg wenselijk is om de 
capaciteit en doorstroming in de ochtend- en avondspits te verbeteren. 

Overwegende dat: 
- hiervoor modernisering van de verkeersregelautomaat en beperkte infrastructurele aanpassingen 

nodig zijn (citaat pagina 3 en 4 van de nota); 
- vanaf de Oosterpoort en recht doorgaand verkeer op de rechter rijstrook van het Griffetracé zou 

kunnen doorrijden bij een gesloten brug over het Eemskanaal/Oosterhaven; 
- de fysieke ruimte op de Griffeweg aanwezig is voor twee linksaf opstelstroken richting 

Damsterdiep; 
- onderzocht moet worden of meer (fiets)verkeer tegelijk door groen kan rijden. Er zijn nu erg veel 

fases. Deze maatregelen zijn betrekkelijk eenvoudig uit te voeren en zijn ook niet vreselijk duur; 
- de situatie op het kruispunt Griffeweg-Europaweg met voorrang moet worden verbeterd. 

Verzoekt het college: 
- verbeteringen voor alle verkeer (fysiek en afstelling verkeersregelinstallatie) aan het kruispunt 

Griffeweg-Europaweg-Sontweg met prioriteit uit te voeren; 
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- om dit voorstel zo snel mogelijk (voor 1 oktober) uit te werken en aan de raad voor te leggen, 
zodat volgend voorjaar, voor de aanvang van het nieuwe vaarseizoen, de maatregelen kunnen 
worden uitgevoerd. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslaging. Dan is de vraag of iemand daar verder 
nog iets over wil zeggen. Ik neem ik aan van niet. Nog iemand die hier verder iets over wil zeggen? En of 
u de motie voldoende tot u heeft kunnen nemen? Dat is niet het geval. 
 
Wethouder DEKKER: Ik kan al wel reageren. 
 
De VOORZITTER: U kunt al wel reageren? Kijk, dat scheelt wel. Dan reageert wethouder Dekker. 
 
Wethouder DEKKER: Als ik dat dan heel langzaam doe, dan komt inmiddels de motie misschien binnen.  
We hebben deze discussie ook in de commissie gehad. En toen heb ik al antwoord gegeven. Dat antwoord 
heb ik nogmaals gecheckt, want u weet dat ik u altijd probeer te plezieren en van een goed antwoord te 
voorzien. En dat antwoord heb ik nu opnieuw op schrift staan. 
Datgene wat u wilt is niet mogelijk. Het is echt een samenhangend pakket. De ‘groene golf club’ van het 
Rijk heeft ons geadviseerd het op deze manier te doen: door dit te doen halen we het al naar voren en de 
deadline dat het gerealiseerd wordt is het voorjaar van 2012. Dan is het hele pakket dat we hier nu 
voorstellen gerealiseerd. Dus ik kan het gewoon niet verder naar voren halen, hoe graag ik u ook zou 
willen plezieren. Dat lukt even niet. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Voorzitter, het voorstel van de Stadspartij is dat er dit najaar een 
uitwerking plaatsvindt en de implementatie in het voorjaar van 2012. Volgens mij sluit dat aan op uw 
redenering.  
 
Wethouder DEKKER: Maar dat heb ik vorige week woensdag ook al in de commissie gezegd: er ligt een 
nota, als we dit accorderen dan gaan we hier gewoon mee aan de slag. Dan is het in 2012 gereed.  
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Fantastisch.  
 
Wethouder DEKKER: Eigenlijk bedien ik u helemaal. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dan kan dit dus aangenomen worden. 
 
Wethouder DEKKER: Dan is die motie een overbodige motie, omdat die eigenlijk in overeenstemming is 
met wat we hier besluiten.  
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Maar het kan geen kwaad om het goed vast te leggen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En dat vat ik dan op in de zin van dat u de motie handhaaft. Ja. Dan kunnen we tot 
stemming overgaan. Het is iedereen nu duidelijk? U ziet het ook op het scherm waar deze motie over 
gaat. 
Wie steunt deze motie op stuk nummer 5? Dat is de VVD en dat is de Stadspartij, overigens niet, 
waarmee de motie is verworpen. 
Dan gaan we naar 7.c. 
 
7.c: Collegebrief van 10 maart 2011: Evenementenprogramma Binnenstad Groningen 2011-2012 
 
De VOORZITTER: De heer Dijk, SP-fractie.    
 
De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Ik wilde het even hebben over het evenementenbeleid en dan 
specifiek over de koopnachten. De SP heeft daar onder 64 ondernemers een onderzoekje naar gedaan. Het 
bleek dat 86 procent van de ondernemers het een buitengewoon slecht plan vond om koopnachten in te 
gaan voeren. Na enige discussie in de commissie bleek dat hier eigenlijk heel weinig steun voor was. Ik 
begrijp eigenlijk niet waar het aan ligt: iedereen wil graag een onderzoek naar de draagkracht voor 
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koopnachten. Nu hebben we hier een onderzoek over de draagkracht voor koopnachten van 64 
ondernemers. Ik weet het, het is een steekproef, maar hij zegt heel veel. Spreek een keer een ondernemer 
in de binnenstad en vraag hem wat hij vindt van koopnachten en je krijgt te horen: ‘idioot, absurd’. En 
krijgt ‘een verdomd slecht plan’ naar je hoofd.  
Daarnaast hebben we ook onderzoek gedaan naar koopzondagen. Een derde van de ondernemers die we 
gevraagd hebben was gewoon tegen koopzondagen en bijna de helft wilde 12 koopzondagen houden. Dus 
ik vraag eigenlijk het college om vast af te spreken 12 koopzondagen aan te houden en niet meer met 
losse koopzondagen te gaan werken. 
Over de koopnachten wil ik een motie indienen om de verdere uitwerking van het plan om koopnachten 
in te voeren te stoppen.                                     
 
Motie 6: Koopnachten-plan stoppen (SP): 
 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende de geplande 
koopnachten uit het Evenementenprogramma Binnenstad Groningen 2011-2012, 
 
Constaterende dat: 

- uit onderzoek van de SP onder 64 ondernemers blijkt dat 86% van de ondernemers tegen de 
geplande koopnachten is; 

- de binnenstadondernemers in het onderzoek hebben aangegeven dat hierdoor de omzet alleen 
maar verspreid zal worden over meer tijd, dat men bang is voor onveiligheden en dat men niet 
nog meer open wil zijn. 

Overwegende dat: 
- het daarom onwenselijk is de geplande koopnachten verder uit te werken wanneer er geen 

draagvlak voor is bij ondernemers in de binnenstad; 
- het daarom niet de moeite waard is om hier tijd, energie en geld aan te besteden. 

Verzoekt het college: 
- de verdere uitwerking van het plan om koopnachten in te voeren te stoppen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: Deze motie maakt deel uit van de beraadslagingen.  De heer Luhoff, D66-fractie. 
 
De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. De ondernemersvereniging in de binnenstad komt met 
een idee en nu blijken er door onderzoek van de SP de ondernemers in de binnenstad er niet echt achter te 
staan. Het zou dan wel heel erg jammer zijn zo’n idee voort te zetten. Maar ik ga ervan uit dat het idee 
nog verder wordt uitgewerkt en hopelijk ook verbinding kan vinden met culturele instellingen en met de 
horeca om er een prachtig mooi evenement van te maken in de binnenstad. En als de ondernemers zeggen 
het dan nog steeds niet te willen, dan gaan de winkels denk ik niet open. 
Voorzitter, iets anders dat ook uit het onderzoek naar voren kwam gaat over de vaste koopzondagen. Daar 
is ook op gereageerd door de winkeliersvereniging, de GCC hier in de binnenstad, dat er eigenlijk wel 
onduidelijkheid is. Daarnaast denken wij dat het goed is, net als in 2007, om te kijken wat de 
consumenten in de binnenstad nu eigenlijk vinden van koopzondagen en dat ook eens met de winkeliers 
zelf op te nemen. Ik geloof dat er een vraag aankomt.  
 
De VOORZITTER: Redt u het met zijn tweeën of hebt u mijn hulp nog nodig? De heer Dijk. 
 
De heer DIJK (SP): Ja, u wilt wat gaan onderzoeken onder winkeliers. Maar wat heeft het voor zin om 
wat te gaan onderzoeken onder winkeliers wanneer blijkt dat de meeste winkels en ook de Groninger City 
Club eigenlijk vaste koopzondagen willen en dan eigenlijk 12 en niet meer. Wat heeft het dan voor zin 
om dat onder winkelend publiek te gaan uitzoeken wanneer die winkels eigenlijk niet open zijn of niet 
open willen?   
 
De heer LUHOFF (D66): In 2007 is dat ook een keer onderzocht. Ik denk dat het goed is om in de 
detailhandelsmonitor die er weer aan zit te komen diezelfde vraag weer mee te nemen om te kijken hoe 
het winkelend publiek daar op reageert. Ik vind het belangrijk dat niet alleen de mening van winkeliers 
wort meegenomen, maar ik denk dat het voor de detailhandel zelf ook wel van belang is te weten wat de 
consumenten hier in de stad verwachten en willen. Ik vraag daarom in een motie, voorzitter, om in het 
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volgende passantenonderzoek, in de volgende detailhandelsmonitor, die meningen eens even te peilen en 
in overleg met winkeliers te gaan om eens te kijken of het huidige systeem van koopzondagen voldoet en 
of dat misschien verruimd moet worden of op een andere manier moet worden aangepast. De SP heeft 
zelf al de suggestie gedaan om er 12 vaste van te maken. Dat zou ook een mogelijke uitkomst kunnen 
zijn, maar laten we dat even afwachten. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: 
 
Motie 7: Koopzondagen (D66): 
 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende het 
Evenementenprogramma Binnenstad Groningen 2011-2012, 
 
Constaterende dat: 

- er bij de winkeliers in de binnenstad van Groningen ontevredenheid is over de verdeling van het 
aantal vaste koopzondagen in Groningen;  

- uit de stijging van het aantal binnenstadbezoekers uit de regio en de stijging van het aantal 
overnachtingen in de stad blijkt dat het toeristische imago van Groningen steeds meer 
gewaardeerd wordt. 

Verzoekt het college: 
- in het passantenonderzoek bij de volgende detailhandelsmonitor wederom de mening van 

passanten over de koopzondagen in Groningen mee te nemen; 
- samen met de winkeliers uit de binnenstad van Groningen de wensen ten aanzien van de 

verdeling en mogelijke verruiming van het aantal koopzondagen te onderzoeken; 
- de resultaten te betrekken bij de bespreking van de detailhandelsmonitor over 2011. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De motie is nog niet getekend, dus dat moet nog even gebeuren, en kan daarna 
onderdeel van onze beraadslagingen uitmaken. Mevrouw Dekker, PvdA-fractie. 
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Dank u, voorzitter. Het is toch jammer dat de SP al een initiatief probeert te 
verbieden voordat er nog maar helder is wat die koopnacht precies inhoudt. Dat was eigenlijk mijn vraag 
ook wel aan de SP: wat is eigenlijk gevraagd, wat verstaat de SP onder de koopnacht …  
 
De VOORZITTER: U mag uw zin afmaken hoor. 
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Hij mag mij interrumperen hoor. 
 
De heer DIJK (SP): Het staat in het onderzoek wat we precies gevraagd hebben. 
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Nou, daar blijkt wat onhelderheid over te zijn, want er is gebleken dat die 
koopnacht wel wat meer betekent dan alleen de winkelopenstelling. We hebben daar de GCC ook over 
horen zegen dat alleen een winkelopenstelling sec gedoemd is om te mislukken, maar wanneer je daar een 
mooi evenement van maakt dat zeker kans van slagen heeft. Dat blijkt ook uit Den Haag; daar hebben we 
in de commissie ook naar verwezen, daar is al vijf jaar lang een zeer succesvol evenement. Dat trekt iets 
van 100.000 mensen geloof ik. Maar goed, wellicht kan de SP net zo goed bij voorbaat alle initiatieven 
verbieden vanwege de mogelijke nadelen die daaraan zouden kunnen kleven. Wij vinden het… ja? 
 
De heer DIJK (SP): Wij willen het niet bij voorbaat verbieden; wij willen het juist proberen te 
onderzoeken. Wij vinden het eigenlijk een beetje een zure reactie van u dat u dat op deze manier doet, 
alsof wij al bij voorbaat tegen dingen zijn. Wij waren bij voorbaat tegen koopnachten. Dat klopt. We 
hebben het wel eventjes goed onderzocht en daaruit is gebleken dat een groot deel van de ondernemers 
dus ook tegen de koopnachten is. 
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Een groot deel van de ondernemers die u heeft ondervraagd. Volgens mij 
zijn er nog wel wat meer ondernemers in deze stad.  
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Sorry, maar ik ga even verder. Mijn fractie vindt het dan ook voorbarig en ook niet aan de raad overigens, 
om dit voorstel aldus op dit moment af te blazen. Het is een initiatief van de ondernemers, het is 
vernieuwend en het is bedoeld om de stad gastvrij en aantrekkelijk te houden tijdens een verbouwing. In 
tijden waarin de winkelkfunctie sowieso onder druk staat, wat ook in eerdere debatten al wel eens is 
benadrukt, vindt mijn fractie dat dit soort evenementen de moeite van het verkennen waard zijn. Wij gaan 
ervan uit dat inderdaad het draagvlak goed onderzocht gaat worden en daarin is het onderzoek van de SP 
zeker te waarderen. Maar we vinden het in dit stadium eerder een oproep aan de GCC en aan Marketing 
Groningen dan aan het college. Wij zien uit naar een goed uitgewerkt plan. Dank u, voorzitter.   
 
De heer DIJK (SP): Voorzitter, mag ik hier nog even op reageren? Een vraag stellen? 
 
De VOORZITTER: Bedoelde u interrumperen of eigen bij… nee? Dan kunt u nog een keer … Ja, de heer 
Dijk. 
 
De heer DIJK (SP): Mijn vraag is eigenlijk aan mevrouw Dekker of ze ook weet dat niet alle ondernemers 
door de Groninger City Club worden vertegenwoordigd. En dat daarom een groot deel van de 
ondernemers die wij onderzocht hebben niet door de Groninger City Club werd vertegenwoordigd en 
daaruit blijkt dat een groot deel daarvan tegen de koopnacht was. 
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Wij gaan er ook van uit dat de resultaten van de SP ook meegenomen zullen 
worden in de uitwerking van het plan en dat zien we graag tegemoet. 
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan mevrouw Krüders, Student en Stad.                         
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ja, dank u wel, voorzitter. Goed dat de SP ook hart voor de 
ondernemers heeft en een onderzoek gedaan heeft hiernaar. Alleen vind ik het ten eerste jammer dat niet 
gepoogd is ook grotere ondernemers erbij te betrekken, en vooral ook de bezoekers. Daarom ben ik blij 
met dat voorstel van D66, wat ik overigens nog niet heb gelezen, om te kijken wat de bezoeker nou wil.                  
Want ik denk dat de SP wellicht vergeten is wat nou het effect voor onze stad is. We gaan de stad 
openleggen en je moet toch iets doen om ervoor te zorgen dat je stad aantrekkelijk blijft en je moet dat 
doen door iets aparts te doen. U heeft er heel veel media-aandacht mee gekregen en dat is in dat opzicht 
mooi gratis meegenomen voor zo’n koopnacht. 
In onze ogen is het inderdaad een soort avondbraderie-achtig iets, waarbij ik me kan voorstellen dat 
vooral bijvoorbeeld een Folkingestraat juist erg geschikt is om een avondopenstelling te hebben, ondanks 
dat het een belasting zou zijn voor een mogelijke ondernemer, maar dan kan die ervoor kiezen om daar 
niet aan mee te doen. Ik ben van mening dat we eerst maar eens dat onderzoek moeten afwachten en hoe 
we een avond/nacht zouden kunnen aankleden.     
 
De VOORZITTER: De heer Verhoef, ChristenUnie. 
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie heeft vijf jaar geleden een 
soortgelijk onderzoek gedaan. Toen was het vooral gericht op de koopzondagen. Als je naar beide 
onderzoeken kijkt is de conclusie eigenlijk dat de weerstand tegen de koopzondagen in ieder geval niet is 
afgenomen. Wij zijn eigenlijk geen voorstander van de koopnacht, omdat uit het onderzoek van de SP 
ook duidelijk blijkt dat 86 procent van de kleine ondernemers er niet voor is. En omdat ook duidelijk 
blijkt uit het onderzoek dat verruiming van de openingstijden niet leidt tot een grotere omzet. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Kent u het systeem in het Westen waar tegenwoordig nu 
gewoon elke zondag de winkels open zijn? En dat dat misschien iets is waar we in Nederland nog aan 
moeten wennen; dat winkels langer en meer dagen open zijn? En dat dat ook zal gaan veranderen?   
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): Ik ben inderdaad bekend met dat systeem. Maar dat wil niet zeggen 
dat we dat systeem hier ook moeten gaan invoeren. Wij als ChristenUnie zijn de mening toegedaan dat 
het ook goed is om een dag in de week gewoon te kunnen ontspannen en rust te hebben en om gezellig 
leuke dingen met familie of vrienden te doen. 
Voorzitter, ik zei al dat wij geen voorstander zijn van de koopnacht. De reden heb ik al genoemd. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat een deel van de onderzochte mensen inderdaad lid is van de GCC of van de 
winkeliersvereniging. Ons advies aan de GCC en aan de winkeliersverenigingen  is om nog eens met hun 
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eigen achterban te gaan praten en te kijken hoe groot nu eigenlijk het draagvlak is van de belangstelling 
van de kleine en grote ondernemers om een koopnacht te gaan organiseren. En als blijkt dat er toch te 
veel weerstand is tegen die koopnacht, kijk dan ook of er alternatieven zijn voor die koopnacht. In de 
commissievergadering gaf de Stadspartij al een leuke voorzet, om eens te kijken of de koopavond met een 
uur of twee uitgebreid kan worden, met de combinatie van extra activiteiten in de stad. Dat zouden wij 
een leuk idee vinden en dat geven wij ook graag mee aan de GCC en aan de winkeliersverenigingen. 
Nou, volgens mij was het dat wel. Dank u wel, hoor.   
 
De VOORZITTER: De heer Rutte, VVD-fractie. 
 
De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Als de SP zich gaat ontfermen over de belangen van 
ondernemers en daar onderzoek naar doet, dan juichen wij dat als VVD toe. Dan zijn we daar blij mee. En 
als het dan ook nog eens een keer een onderzoek is onder meer dan zestig ondernemers, dan nemen we 
dat uiterst serieus. Ook de uitkomst daarvan, dan is er geen enkele reden om daar zuur over te doen. Dat 
betekent niet dat we daarmee helemaal uit-onderzocht zijn, maar het is in ieder geval een helder signaal 
dat Marketing Groningen werk aan de winkel heeft om ondernemers van nut en noodzaak van de 
koopnacht te overtuigen en daar helder te maken wat voor programma daar bij hoort. En voor het overige 
kan ik me volledig aansluiten bij de woordvoering van de heer Luhoff van D66. Dank u.   
 
De VOORZITTER: De heer Kelder, Partij voor de Dieren. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij er ook al 
het nodige over gezegd. Ik kan me herinneren dat er ooit een koopnacht was in Groningen. En die was zo 
druk bezocht dat je bijna niet kon lopen in de Herestraat. Ik zou er zelfs voor pleiten dat als het een succes 
is om het vaker te gaan doen, waardoor niet al die mensen op die ene nacht per jaar gaan, maar dat 
misschien meerdere nachten kunnen gaan doen. Je ziet in heel veel steden die toeristisch zijn dat ze dit 
soort dingen doen op zomerse dagen, dat je dan nog wat langer in de stad kunt blijven lopen. Natuurlijk 
vind ik het een serieus onderzoek van de SP en ik sluit me wat dat betreft aan bij de woorden van de heer 
Rutte dat er dan werk aan de winkel is om te kijken of die ondernemers toch bereid zijn om hier iets aan 
te gaan doen.  
Mijnheer Verhoef zegt al: ik wil ook een dag rust. Maar voor heel veel mensen is het juist fijn om die ene 
dag dat ze niet hoeven te werken lekker te kunnen shoppen en lekker langs winkels te kunnen slenteren. 
Ik geloof dat ik nu geïnterrumpeerd ga worden, of niet?  
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): Ik kan me inderdaad voorstellen dat heel veel mensen het leuk 
vinden om te gaan shoppen en volgens de wethouder was er een grote draagkracht onder de bevolking om 
een koopzondag te hebben. Maar daarbij moeten we er ook rekening mee houden dat er mensen in de 
winkels aanwezig moeten zijn om al dat kopende publiek te bedienen. En die mensen hebben dus geen 
dag rust en die mensen werken dus zoveel dagen extra achter elkaar door.  
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Maar die mensen hebben geen rust, maar dat zijn dan vaak 
mensen die ervoor kiezen om juist op zondag een baantje te hebben, een student bijvoorbeeld. En ik kan 
me ook voorstellen dat gelovige mensen zeggen: dan ga ik niet op zondag werken. Maar er zijn genoeg 
mensen die die overtuiging niet hebben en wel op zondag kunnen gaan werken. 
Hier wil ik het bij laten. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van der Vegt, GroenLinks. 
 
Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Dank u wel. Mijn fractie vindt het ook belangrijk om te 
investeren in een aantrekkelijke binnenstad. En als er initiatieven als deze uit ondernemers zelf komen, 
dan past dat volgens ons gewoon in die plannen. De koopnacht zal waarschijnlijk alleen slagen als er 
voldoende draagvlak is. En als het een aantrekkelijk evenement is, dan denken we, als we de plannen 
verder laten uitwerken, dat het wel goed komt. Wij zullen daarom de motie van de SP niet steunen. 
Ook de motie van D66 steunen we niet. We vinden het op zich wel goed om nog eens te kijken naar de 
verdeling van de koopzondagen, maar we hebben geen behoefte aan uitbreiding van de koopzondagen. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ik hoor iemand, maar… dat is de heer Luhoff. 
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De heer LUHOFF (D66): Ik heb een vraag voor GroenLinks, want het hoeft niet per se te gaan om 
verruiming van het aantal koopzondagen, maar er is een duidelijk signaal van de winkeliers naar voren 
gekomen: wat moet er worden gedaan aan de vaststelling van de vaste dagen van de koopzondagen? We 
zouden dat graag eens met de winkeliers willen bespreken of het college oproepen dat eens met de 
winkeliers op te nemen. En dan te kijken op welke manier we de verordening moeten aanpassen als dat 
soort zaken al zijn vastgesteld. 
 
Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Zoals ik al zei, ik ben niet tegen het opnieuw bekijken van de 
verdeling. Misschien dat het college dat gewoon kan toezeggen. Maar het tweede deel van deze motie 
steun ik niet. Dus vandaar dat we tegen stemmen. 
 
De heer LUHOFF (D66): U hebt geen behoefte om de wensen van de winkeliers te bespreken ten aanzien 
van koopzondagen?  
 
Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Wij vinden dat er op dit moment een goede balans is in het 
aantal koopzondagen; dus tussen de belangen van de ondernemers en het winkelende publiek. 
 
De heer LUHOFF (D66): Ik snap dat u die opmerking nog een keer maakt, maar mijn vraag was: u hebt 
er geen zin in om de wensen te weten van de winkeliers ten aanzien van koopzondagen?   
 
Mevrouw VAN DER VEGT (GroenLinks): Nee, daar heb ik op dit moment geen behoefte aan.  
 
De VOORZITTER: Verder nog? De heer Bolhuis, Stadspartij. 
 
De heer BOLHUIS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Het idee van de koopnacht heeft nog steeds 
de status van een voorstel. Het komt voor in het Evenementenprogramma Binnenstad. Het is onderzocht 
door de SP. Met alle respect, daar komt toch uit dat heel veel winkeliers niet mee willen werken. Dan kun 
je nog wel een onderzoek gaan doen. ‘Den Haag’ is zonet genoemd. Nou ja, Den Haag valt natuurlijk qua 
inwoners, met alle respect, niet te vergelijken met Groningen. Wat wel erg succesvol is, het werd ook al 
genoemd, is de huidige koopavond gewoon met een uur te verlengen en dat eens een keer uit te gaan 
proberen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: En dan hebben we nog mevrouw Kuik, van de fractie van het CDA. 
 
Mevrouw KUIK (CDA): Bedankt, voorzitter. We willen de SP bedanken voor haar onderzoek. Wij 
vinden het ook van belang om kleine ondernemers te beschermen. Maar we vinden het wel een beetje 
voorbarig en ook deze motie. Het is wel zo chic om eerst een uitgewerkt voorstel van GCC af te wachten 
lijkt mij. Dus vandaar dat wij deze motie niet zullen steunen, al vinden we het wel een sympathieke 
gedachte van de SP om de kleine ondernemers te beschermen. En ook de motie van D66, het zal u niet 
verbazen, daar zullen wij tegen stemmen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dan heb ik volgens mij iedereen gehad. Dan is het woord aan wethouder Schroor.   
 
Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, dank. Niets zo beroerend als kopen en koopzondagen en 
koopnachten. Laat ik beginnen met de opmerking, en dat vind ik dan wel weer grappig, van mevrouw 
Van Gijlswijk, die het had over: ‘noem eens drie onnodige moties’. En ja, dan zie ik deze en dan kan ik er 
wel eentje noemen. Maar die neem ik voor mijn eigen rekening. 
 
De heer DIJK (SP): Mijn buurvrouw had het over overbodige moties en deze is niet onnodig. 
 
Wethouder SCHROOR: Overbodig vind ik eigenlijk nog wel een beter woord. Dank voor de correctie. Ik 
zal u uitleggen waarom. 
 
De VOORZITTER: Zal de wethouder het eerst even uitleggen voor u? 
 
De heer DIJK (SP): Oké. 
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Wethouder SCHROOR: Heel fijn. Waarom is hij overbodig? Omdat het hier gaat om een evenement, 
ingebracht door de Groninger City club, in samenwerking met Marketing Groningen, wat ook zo moet 
worden beschouwd. Het is niet een reguliere koopnacht die we wekelijks gaan invoeren. Het is namelijk 
een specifiek evenement vanuit de wens om onze binnenstad aantrekkelijk te houden tijdens de beoogde 
grote verbouwing. Het is een particulier initiatief. Ik zou het een heel verkeerd signaal vinden om als 
gemeente het eerste het beste initiatief dat naar ons toekomt naar de prullenbak te verwijzen door te 
zeggen: dat moet u maar vooral niet gaan doen. Natuurlijk hebben we ook respect voor uw onderzoek en 
daar zit natuurlijk ook iets in van een aandachtspunt. Maar ik zou zeggen: dit is een initiatief wat je moet 
aankleden; je moet het niet alleen maar doen om die openingstijden open te stellen tot twaalf uur; je moet 
er ook iets bij bedenken, je moet er een evenement van maken, net zoals morgen ook ‘Swinging 
Groningen’ losgaat. Ik had me kunnen voorstellen dat de koopnacht ook morgen of overmorgen zou zijn; 
dat is een mooie combinatie. Ik vind dat je dat gewoon een keer moet doen. Gewoon een keer 
experimenteren, je moet gewoon een keer durven. En dan evalueer je en dan kijk je: wat vonden we er 
nou met zijn allen van en was het een succes of niet? Daarnaast kan ik ook nog aangeven dat het een keer 
eerder is geweest in Groningen. Ik heb daar met de oud-voorzitter van de GCC over gesproken. En dat 
was een doorslaggevend succes. Dus dat sterkt mij wel in de gedachte dat we dit gewoon een keer moeten 
uitproberen. 
 
De VOORZITTER: De heer Dijk. 
 
De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, een groot deel van de ondernemers die tegen de koopnacht waren gaf 
aan dat ze bang zijn voor onveiligheden, ondanks dat we het uitgebreid hebben gehad over ‘met een 
speciaal evenement of niet’. Die onveiligheid was een van de grootste redenen. Ik kan me voorstellen, 
ook met evenement, dat er een biertje gedronken wordt in de straten en dat iedere ondernemer dan een 
beveiliger voor zijn deur moet gaan neerzetten, want daar hebben ze dus gewoon geen zin in. 
 
Wethouder SCHROOR: Ja, dat zijn suggesties. Ik ga niet in op of uw onderzoek steekproefsgewijs een 
beetje significant is, want daar zouden we hele debatten over kunnen voeren. Dus dat was ik niet van plan 
te doen. Veiligheid is een issue, veiligheid moet je ook een plekje geven als je zo’n evenement organiseert 
en dan moet je daar op terugkomen. En dat zal Marketing Groningen ook gewoon doen. Dit wordt goed 
opgepakt, dit wordt met de juiste randvoorwaarden omkleed, de juiste richting, het juiste overleg tussen 
met name de ondernemers en het evenement. En volgens mij gaat het met die veiligheid ook wel 
goedkomen is mijn overtuiging. Dus ik zou zeggen: laten we het gewoon doen. Hierbij ontraad ik en 
passant dus ook de motie. 
 
Dan de motie van D66. Een interessante motie, maar dat zult u van mij natuurlijk ook verwachten. Ik 
denk dat het goed is om vooral te kijken naar niet alleen de ondernemers, maar ook de bezoekers van 
onze stad. Want wat we zien en wat ik ook vandaag in de raad heb gehoord is dat Groningen steeds meer 
de toeristische stad wordt en daarin ook een steeds belangrijkere rol in Nederland gaat vervullen. Vanuit 
die positie zie je ook de druk op onze detailhandel toenemen. De detailhandel is niet voor niets een van de 
speerpunten van ons economisch beleid. Ik zou dus de motie over willen laten aan de raad, waarbij ik de 
opmerking wil maken dat het onderzoek om te kijken of, zowel vanuit de bezoekers, de consumenten, als 
natuurlijk ook vanuit onze ondernemers in de stad, de op dit moment vastgestelde regeling rondom 
koopzondagen voldoet of niet … 
Zo lees ik hem en daar kom ik dan graag bij onze nieuwe detailhandelsmonitor op terug.     
 
De VOORZITTER: Het oordeel wordt overgelaten aan de raad. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede 
termijn. U bent nog iets vergeten? 
 
Wethouder SCHROOR: Ik had nog een vraag van de Stadspartij over het verruimen van de 
urenopenstelling ’s avonds. Ik heb het even nagekeken en het is, dat weet niet iedereen, ik wist het 
namelijk in de commissie ook niet, al mogelijk voor alle winkeliers, om elke dag – exclusief de 
aangewezen feest- en zondagen – open te zijn tot tien uur ’s avonds, zonder regelgeving en aanvullende 
vergunningen. Het is een beetje een verborgen geheim, maar het is dus al mogelijk.  
Albert Heyn bijvoorbeeld en alle andere supermarkten maken er al gebruik van. Maar ook de winkeliers 
in de stad kunnen gewoon open blijven tot 22.00 uur. 
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De heer BOLHUIS (Stadspartij): Maar voorzitter, zou dat dan ook niet veel beter gestimuleerd kunnen 
worden? Het is nu niet zo gangbaar, dat mensen tot 22.00 uur hun winkels open hebben. 
 
De VOORZITTER: De wethouder zegt nog dat dat niet aan hem is. Ik zag niet heel veel belangstelling 
voor een tweede termijn. Misschien een korte opmerking nog van mevrouw Dekker? Verder niet meer? 
Mevrouw Dekker dan.  
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Een korte een vraag aan de wethouder: ik vroeg me af of het samen met de 
winkeliers in de binnenstad van Groningen de wensen ten aanzien van het aantal koopzondagen te 
onderzoeken niet allang gebeurt. 
 
Wethouder SCHROOR: Op dit moment niet zo specifiek. Dus ik zou dit onderwerp wel een apart plekje 
willen geven en daar dus ook specifiek nader op terug willen komen.  
 
De VOORZITTER: Oké, wilt u dan overgaan tot besluitvorming?  
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Dan heeft mijn fractie behoefte aan een korte schorsing. 
 
De VOORZITTER: Mag dat voor enkele minuten zijn? Ja, en paar minuutjes schorsing voor de PvdA. De 
vergadering is geschorst. 
 
Schorsing van 21.00 -21.05 uur. 
 
De VOORZITTER: Dan heropenen we de vergadering en is het woord aan mevrouw Dekker die om deze 
schorsing had gevraagd.  
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Wat onze fractie betreft is er niet zoveel  mis met 
het onderzoeken en het betrekken van de resultaten van het onderzoek samen met de winkeliers. Maar wij 
steunen de motie van D66 niet en dat zit hem in het feit dat het toch lijkt voor te sorteren op een 
mogelijke verruiming en daar voelen wij op dit moment niets voor. Dank u, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Dijk. 
 
De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Daar wou ik me eigenlijk helemaal bij aansluiten.  
 
De VOORZITTER: De heer Luhoff wil nog een vraag stellen aan mevrouw Dekker. Ga uw gang. We 
hebben er niet echt een tweede termijn van gemaakt. Ik heb gezegd dat mevrouw Dekker nog even kort 
het woord mocht voeren. Maar ik vind dat de heer Luhoff de kans moet krijgen om te reageren. Dus daar 
heeft hij even de gelegenheid toe. De heer Luhoff. 
 
De heer LUHOFF (D66): De vraag aan de PvdA is of zij het niet interessant vindt om te weten hoe 
winkeliers tegen een mogelijke verruiming aankijken voor ze een definitief standpunt inneemt. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Dekker. 
 
Mevrouw DEKKER (PvdA): Volgens mij hebben we daar geen motie voor nodig. Het zou ook zo kunnen 
zijn dat winkeliers opvattingen hebben over mogelijke beperking. Dat lees ik ook niet terug in de motie. 
 
De VOORZITTER: Goed. Kunnen wij dan tot de besluitvorming overgaan over de moties? 
 
Stemverklaringen: 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): Ik wou eigenlijk alleen bij motie nummer 6 een stemverklaring 
afleggen. Op zich vinden we het inhoudelijk een sympathieke motie, alleen vinden wij het te voorbarig 
om nu al als raad op de rem te gaan staan. Vandaar maar even niet.  
 
De heer RUTTE (VVD): Voorzitter, motie nummer 6 van de SP vinden wij logisch gezien het standpunt 
van de SP, maar zullen wij niet steunen. Wij denken dat er nog wel wat te halen valt via Marketing 
Groningen in het hele programma en dan kijken we wel verder. 
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De motie op nummer 7 hadden we zelf geschreven kunnen hebben, dus die gaan wij gewoon steunen. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen over motie nummer 6 als 
eerste, ingediend door de SP. U ziet hem. 
Wie steunt de motie op stuk nummer 6? Dat is de SP en dat is Stadspartij. Verder niet, waarmee die motie 
is verworpen. 
 
Dan de motie op stuk nummer 7 van D66. Die ziet u misschien ook. Dat is deze motie 
Wie steunt de motie op stuk nummer 7? Dat zijn VVD, Partij voor de Dieren, Student en Stad en D66, 
waarmee die motie is verworpen. 
 
Dan het voorstel zoals het aan u is voorgelegd. 
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, het betreft een collegebrief. 
 
De VOORZITTER: Er is geen voorstel. Dan kunnen wij nu overgaan tot de discussiestukken op nummer 
8 en die gaan wij volgens het besluit van het Presidium in  gezamenlijkheid behandelen: 8.a en 8.b       
 

8. Discussiestukken 
 
8.a: Meerjarenprogramma Verkeer en vervoer 2011-2014 
8.b: Actualisatie nota Duurzame Mobiliteit 
 
De VOORZITTER: Wie wil daarover het woord? Dat is de heer Offerman van de Stadspartij. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Voorzitter, dank u wel. Bij 8.a hebben wij een heel korte 
woordvoering. Op pagina 2, mevrouw Dekker, college, van de nota Meerjarenprogramma Verkeer en 
Vervoer 2011-2014 staat (citaat): Bij de projecten vanaf 2012 baseren wij ons op inschattingen. Dit geldt 
ook voor de kosten en mogelijke medefinanciering door andere overheden en subsidies. (einde citaat). 
Wij hebben twee vragen: 1) Kunt u dit uitleggen? En 2) Stellen wij als raad een wensenlijst vast zonder 
dekking?  
Dan agendapunt 8.b: Duurzame Mobiliteit. Voorzitter, een duidelijke nota, waarvoor dank. Het woord 
‘sectorenmodel’ komt naar de mening van de Stadspartij echter wat te vaak voor. Het college zet terecht 
volop in op de economische groei van de stad. Maar hier hebben ommelanders die niet zonder auto 
kunnen en in de stad werken niets aan. Slimme oplossingen moeten worden gezocht. Die zitten volgens 
onze fractie nog niet in de kofferbak van mevrouw Jongman. Dus die moeten we vinden. Daarom, 
voorzitter, wil de Stadspartij niet dat het college de stad verder op slot doet door in deze nota te 
anticiperen op een nieuw sectorenmodel. Dat onze stad in een groot leeg achterland ligt waar 
automobiliteit onontkoombaar lijkt komt niet aan de orde. Het wordt weliswaar genoemd, maar er wordt 
niets mee gedaan. 
 
De VOORZITTER: De heer Moes wilde al een poosje interrumperen. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ah, de heer Moes.  
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Moes. 
 
De heer MOES (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Nog over het vorige punt: ik ben blij dat de Stadspartij 
tot pagina 3 is gekomen, maar ik ben tot pagina 31 gekomen en ook bij het voorstel zelf. En dan zien wij 
daar dat de financiële onderbouwing voor de programmajaren 2012-2014 aan het eind van het jaar 
opnieuw besproken wordt nadat de brede heroverweging in het kader van de meerjarenbegroting is 
afgerond. Heeft u dat deel van het stuk ook gelezen? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ja, mijnheer Moes. Maar dat zegt dus nog niks. We stellen iets vast 
waarvan ik niet weet waar de dekking van komt. Van de herprioritering? Van eventueel niet te ontvangen 
Rijkssubsidies? Onduidelijk dus. We stellen iets vast waarvan we niet weten of er geld voor is. Dat is 
mijn mening en die van de Stadspartij.  
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Een mogelijk nieuw sectorenmodel dient onderdeel te zijn van een nieuw integraal verkeers- en 
vervoersbeleid voor Stad en Ommeland. De Stadspartij dient hiertoe een motie in. Dank u, voorzitter.  
  
Motie 8: Herijking van het volledige verkeers- en vervoersbeleid in Stad en Ommeland 
(Stadspartij): 
 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 juni 2011, besprekende de nota 
Duurzame Mobiliteit en het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer,  
 
Constaterende dat: 

- de centrale positie die Groningen in het Noorden inneemt leidt tot veel (auto)verkeer; 
- het Stadse verkeersbeleid niets verandert aan de ligging van de stad Groningen in een relatief leeg 

Noord-Nederland. Veel mensen zijn aangewezen op de auto, omdat er vaak geen alternatieven 
zijn;  

- ondernemers en middenstanders de motor van onze economie zijn. 
Overwegende dat: 

- er op vele terreinen van het verkeer en het vervoer in en rond de stad Groningen visies worden 
geformuleerd en plannen worden ontwikkeld, dan wel uitgevoerd; 

- in deze plannen de samenhang en de gevolgen voor de Stadjer niet of onvoldoende duidelijk zijn; 
- het tijd is voor een nieuw integraal verkeers- en vervoersbeleid voor Stad en Ommeland; 
- door de minister van I&M een nieuwe Structuurvisie, samen met een beleidsbrief Investeringen 

en een plan voor Beter Benutten is gepresenteerd; 
- er op korte termijn gestart wordt met een proces voor de volledige vernieuwing van het verkeers- 

en vervoerbeleid in en rond de stad Groningen;  
- dit proces moet leiden tot een nieuwe samenhangende visie voor verkeer en vervoer voor Stad en 

Ommeland; 
- dit beleid wordt geformuleerd op basis van reële uitgangspunten, basisgegevens en prognoses, die 

door de raad controleerbaar zijn; 
- de betrokkenheid van burgers, deskundigen, bedrijfsleven en overheden hierbij centraal staat. 

Verzoekt het college: 
- nog dit jaar op basis van het hierboven gestelde met een aanpak voor de herijking van het 

verkeers- en vervoersbeleid in en rond de stad te komen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De motie maakt deel uit van de beraadslaging. Wie wil het woord? Dat is mevrouw 
Koebrugge van de VVD. 
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot het Meerjarenprogramma 
heeft de wethouder al aangegeven vooral prioriteit te willen geven aan verkeersveiligheid rondom 
scholen. Daar zijn wij het volledig mee eens, al vragen wij ons wel af of het stopverbod rondom scholen 
niet erg ver gaat.  
Als we toch aan het prioriteren zijn, zouden wij ook graag aan willen geven wat we in onze ogen vooral 
níet moeten gaan doen en dat is de aanpak van de Diepenring. Het is u al bekend dat wij dat geen goed 
plan vinden. Het is ook bij de omwonenden en de winkeliers al omstreden. Maar ten tijde van 
bezuinigingen vinden we het helemaal onbegrijpelijk. Bovendien levert de Diepenring op dit moment 
veel parkeergeld op en dat is juist wat we op dit moment nodig hebben. Dus wij zouden zeggen: in deze 
tijd daar vooral niet aan beginnen.  
Los hiervan vinden we het wel goed dat de verkeersprojecten op deze wijze bekeken worden en zullen wij 
ook instemmen met het plan, maar dat neemt niet weg dat wij de plannen wel individueel willen 
beoordelen en ons het recht voorbehouden om toch tegen bepaalde plannen te zijn. 
Dan Duurzame Mobiliteit.                            
 
De VOORZITTER: Mevrouw Krüders.   
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dank, voorzitter. Ik ga nog even een stukje terug, over uw 
opmerking over de Diepenring. U zegt: laten we dat maar niet doen. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, 
want ik dacht juist dat het gunstig was dat er meer ruimte kwam op de kades, waardoor de binnenstad ook 
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aantrekkelijker wordt om te verblijven en eventueel ook een mogelijkheid voor terrasjes en dergelijke. 
Dat is toch ook goed voor de binnenstad? Of zie ik dat verkeerd?          [03:40:21] 
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Die aanpak betekent dat het voor de fietsers aantrekkelijker wordt, 
maar veel fietsers doorkruisen de binnenstad gewoon recht er doorheen en niet er omheen. Dus wij zien 
daar zeker geen prioriteit om dat nu in deze tijd aan te pakken. Dat is vooral wat ik aangaf. 
Dan Duurzame Mobiliteit. Daar wil ik het college graag een compliment voor geven. De VVD-fractie 
vindt het goed dat dit zo besproken is en ook de wijze waarop. We hebben eerst al per fractie kunnen 
aangeven hoe wij zelf over deze punten denken. Daarna is dat in de commissievergadering ook 
besproken. Hulde daarvoor, dat is een fijne manier van werken. Wat wel opvalt is dat we het nu gaan 
vaststellen tot 2020, dat is ook vastgelegd in het plan en dat begrijpen we ook, dat je verder vooruit wilt 
kijken. Dat is ook nodig als het gaat om duurzaamheid. Anderzijds is het bij duurzaamheid ook zo dat de 
ontwikkelingen heel snel gaan en we moeilijk vooruit kunnen kijken over een zo lange termijn. Daarom 
zouden we de wethouder willen vragen om eens in de drie jaar weer zo’n update te doen, zoals we nu ook 
hebben gedaan. We hebben ook gezien dat toen het van 2007 tot 2010 vastgesteld werd dat het nu al weer 
heel anders ligt. Wel dus tot 2020 vaststellen zoals het nu ligt, maar dan over drie jaar weer een update, 
zodat we weer met elkaar kunnen kijken wat er anders kan. Ik denk dat we drie jaar geleden niet hadden 
kunnen denken dat we nu al zouden spreken over oplaadpunten voor elektrische auto’s, om maar iets te 
noemen. Dus graag daarover een toezegging van de wethouder. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Wie mag ik dan het woord geven? De heer Seton. 
 
De heer SETON (CDA): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begin maar even met het punt dat ook door de 
Stadspartij is aangeraakt: dat sectorenmodel. Ik zag in de krant grote koppen: ‘Van wijk naar wijk via de 
Ringweg’. Wat ons betreft is dat wat op een verkeerd moment. Er zijn een aantal redenen waarom je dat 
volgens mij niet zou moeten doen. In de eerste plaats kun je je afvragen of het nodig is. Het aantal 
verkeersbewegingen daalt. Dat zou tijdelijk kunnen zijn, maar dat is dan nu niet de aanleiding. 
Belangrijker is dat het college zelf in ditzelfde stuk ook zegt: de ringwegen zijn nu klaar, dat is 
afgesloten. Dat is rond. Maar ze zijn nog niet allemaal ongelijkvloers. Het beleid en de visie is om dat op 
termijn wel te gaan doen. Nou, als je dan al zou willen dat mensen van wijk naar wijk via de Ringweg 
moeten rijden, dan moet je ook gewoon zorgen dat die Ringweg de capaciteit aankan en dat hij op niveau 
is. Maar dat is hij voorlopig nog niet. Bijvoorbeeld voor de Westelijke Ringweg is er voorlopig nog geen 
geld om die ongelijkvloersheid voor elkaar te krijgen. Dus waarom zou je dat dan nu doen? Vooral ook 
omdat dit project naast Tram en allerlei andere zaken enorm veel reuring in de stad zal veroorzaken; 
allerlei inspraakavonden over iets dat misschien wel helemaal niet gaat gebeuren, of op een veel langere 
termijn. Dus allerlei redenen waarom ik niet goed begrijp waarom dit nu zo naar voren wordt gehaald. In 
die zin kan ik ook wel begrijpen waarom de Stadspartij er een motie over indient, die ik trouwens nog niet 
gezien heb. 
Voor mijn tweede punt sluit ik aan bij wat de VVD zegt. In dat Meerjarenprogramma staan veel dingen 
die wij heel goed vinden en die wij voluit steunen. Er staan ook een paar dingen in waar het CDA moeite 
mee heeft. Over de Diepenring hebben wij hetzelfde standpunt als de VVD en wij vinden dat nou typisch 
een onderwerp waarbij de brede heroverweging aan de orde kan komen. Los van aspecten als 
dierenwelzijn, waarom zou je hier de kip met de gouden eieren slachten?  
Ten slotte nog maar een voorbeeld. Het schilparkeren. We hebben eerder een discussie gehad met het 
college: wanneer moet je dat nou doen, als de bewoners erom vragen of moet je nou zelf uit een vorm van 
een soort missie zending gaan bedrijven in de wijken? Dat hoeft wat ons betreft niet. Het staat wel in dit 
programma en dat is een voorbeeld van iets. Het programma willen wij in grote lijnen steunen, maar op 
onderdelen houden wij ons eigen standpunt. En daar sluit ik mee af. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Moes, PvdA. 
 
De heer MOES (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Het college constateert zelf dat de stad tegen de grenzen 
van de automobiliteit aanloopt en dat we daarom fiets, OV en efficiency moeten gaan stimuleren. Dat lijkt 
goed te lukken. Dat lijkt zelfs zo goed te lukken dat de parkeergarages daarmee leeg komen te staan, 
waardoor de resultaten van het Parkeerbedrijf onder druk komen te staan. Moeten we nu de leegstand van 
de parkeergarages opvatten als een succes voor P + R? En als dat zo is, wat gaan we daar dan aan doen? 
Een idee van onze fractie is in ieder geval dat het interessant is om te gaan kijken of we niet ook geld 
moeten gaan vragen voor het parkeren op die P + R-terreinen. Ik begrijp dat de SP al heel uitgesproken is 
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dat dat moet met het buskaartje. Alleen gaan dan de revenuen naar het OV-bedrijf en daar zijn wij op 
voorhand niet zo’n groot voorstander van.  
 
De VOORZITTER: De heer Offerman. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mijnheer Moes, we hebben het net gehad over kippen met gouden 
eieren, maar je kunt ook over kip en eieren praten. Het gevoel van de Stadspartij is dat we de stad eerst zo 
veel mogelijk op slot doen, zo weinig mogelijk mobiliteit door bepaalde modaliteiten mogelijk maken en 
vervolgens zeggen dat de grenzen van de groei zijn bereikt. Volgens mij moet je het andersom doen. Je 
moet eerst kijken of je de groei nog een beetje handig kunt organiseren en dan pas constateren dat de 
grenzen bereikt zijn of niet. Maar dit lijkt mij de omgekeerde volgorde.  
 
De heer MOES (PvdA): Volgens mij is dat een tegenstelling die er niet is. Want dan kom ik op het 
volgende punt: het Oosterhamriktracé. Daarmee kun je in ieder geval ook bekijken of je de 
bereikbaarheid van het UMCG en de Boterdiepgarage kunt verbeteren. Wij zijn er niet op voorhand een 
voorstander van, maar we vinden het wel interessant om eens te kijken wat het verkeersstromenonderzoek 
nou oplevert voor het Oosterhamriktracé en dat ook goed te doen in overleg met de buurt. 
We hebben ook geconstateerd dat als de tram aangelegd wordt het wel eens heel erg druk kon worden op 
het Oosterhamriktracé, als we het over die brug hebben. Er gaan nu een paar bussen per uur, een paar 
taxi’s en wat ambulances overheen. Maar als er nog een tram overheen gaat en misschien ook nog wat 
fietsers, dan is onze vraag eigenlijk wel: gaat dat allemaal nog wel lukken? En hebben we ook niet wat te 
vroeg dat Vinkenstraattracé afgeschaft?                      
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge. 
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Denkt de PvdA-fractie dan ook al na over of het dan toch niet beter is 
het Vinkenstraattracé weer uit de kast te halen?  
 
De heer MOES (PvdA): Dat is nog de vraag. Dat was volgens mij mijn laatste zin: als nou blijkt dat het 
niet lukt over die ene brug, wat gaan we dan doen om dat probleem op te lossen? Ik snap wel dat we nu in 
het traject zitten waarbij we dat Vinkenstraattracé eventjes aan de kant hebben geschoven. Maar als nu 
blijkt dat het straks niet zou lukken, hoe gaan we dan het probleem oplossen? Dat is mijn vraag aan het 
college. 
 
De VOORZITTER: De heer Seton. 
 
De heer SETON (CDA): Ja, een vraag aan de heer Moes. Het gaat natuurlijk over die auto-ontsluiting bij 
het Oosterhamriktracé en u zegt dat u op voorhand niet tegen bent. Mag ik dat zo formuleren dat u niet op 
voorhand voor bent? Bent u dan wel bereid erover na te denken als optie? En ook in overleg met de buurt 
om dat wel te doen?  
 
De heer MOES (PvdA): Dat is volgens mij ons standpunt steeds geweest. Vandaar ook dat wij in de 
commissie Werk & Inkomen bijvoorbeeld hebben gepleit voor goed overleg met de buurt en dat wij ook 
heel erg benieuwd zijn naar de uitkomst van dat verkeersstromenonderzoek. Als wij daar een probleem 
mee op kunnen lossen, en dat kunnen we op een goede manier doen door een balans te vinden tussen 
bereikbaarheid en leefbaarheid, dan vind ik het in ieder geval de moeite waard om het te verkennen. En 
niet om het op voorhand terzijde te schuiven. 
Ik wou graag even doorgaan, voorzitter. Wij zijn heel positief over de taskforce Bereikbaarheid. De stad 
komt de komende jaren nogal wat op de kop te staan. Er zijn heel wat grote projecten. Wij hebben ervoor 
gepleit om dat in samenhang te bezien en niet alleen voor de Zuidelijke Ringweg. We constateren dat dat 
opgepakt is en dat waarderen we positief.  
De Zuidelijke Ringweg. Er zitten wat risico’s in ook voor de toekomst en er zullen misschien wat 
moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij gaan voor de verbinding tussen de Herewegbuurt en het 
Sterrebos. Daar hebben we in ieder geval één deksel voor nodig, maar wij vragen ons af hoeveel deksels 
uiteindelijk betaalbaar zouden zijn. 
Verder wordt er een fiets- en voetgangersbrug bij IKEA gepland. Wij vragen ons af of dat wel heel erg 
nodig is, of er niet vlak bij IKEA veel betere manieren zijn om IKEA te bereiken. En laten we ook niet 
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vergeten dat de stad ook aantrekkelijk is voor bootjesmensen om hier te komen. Nog een brug er bij 
betekent dat het moeilijker bereikbaar wordt voor die categorie mensen.  
Tot slot is het ook altijd goed om te kijken wat er in de nota níet staat. Het viel mij op, daarom heb ik ook 
even gewacht op de woordvoering van de VVD, dat de kabelbaan niet genoemd staat in het stuk. Moeten 
wij nu hieruit begrijpen dat die kabelbaan geen vervoerswaarde heeft maar vooral een attractiewaarde?  
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, om antwoord te geven: nee, dat hoeft u er niet uit te 
begrijpen. 
 
De heer MOES (PvdA): Voorzitter, de vraag was aan het college.  
 
De VOORZITTER: Wie wil nu het woord nog voeren? Dat is mevrouw Krüders van Student en Stad. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ja, dank u wel, voorzitter. Als we kijken naar het 
Meerjarenprogramma wordt er een heel mooie drietrap gemaakt die wij ook in ons eigen 
verkiezingsprogramma hebben  staan, namelijk fiets, openbaar vervoer en vervolgens de auto. En het is 
ook mooi om te zien dat hier dan ook de verschillende punten worden aangestipt, zoals de 
hoofdfietsroutes, het parkeren van de fiets en bij het openbaar vervoer de aansluiting van de verschillende 
modaliteiten die in onze ogen soms nog wel wat meer verbeterd kan worden. Maar ook wat er is aan  
informatievoorziening, en bij de auto, P + R en ook een oud voorstel van ons, namelijk het dynamisch 
verkeersmanagement.  
In de commissievergadering hadden wij nog gerefereerd aan de 200.000 euro die vanuit Zernike wordt 
gehaald en toen zei de wethouder heel sterk: ik kan u geen garantie geven voor aanvulling van het budget. 
En ze had nog een aantal andere argumenten die niet al te sterk waren. Omdat plannen voor het Zernike 
het budget zouden overstijgen, kunnen we het budget net zo goed daar maar vandaan halen. Begrijpelijk 
dat u geen garantie kunt geven, maar we zijn er een voorstander van dat wanneer uit het ene potje geld 
wordt gehaald voor een ander doel, dit alleen kan wanneer het eerste doel hierdoor niet onmogelijk wordt 
gemaakt. Als we het geld totaal wegbezuinigen op het Zernike-doel, dan is het jammer dat we daar 
tijdelijk niks verder mee zouden doen.  
Dan de nota Duurzame Mobiliteit. Daar staan ook een aantal voorstellen in die ook nog weer afzonderlijk 
bij bepaalde projecten bij ons terug zullen komen. Bijvoorbeeld: zoals de Partij voor de Dieren wel een 
voorstander is van het afsluiten van een weg voor fietsers op een bepaald moment zijn wij daar misschien 
wat minder een voorstander van. Maar u zult als we daar nader over spreken horen wat daarover onze 
mening is.  
Voorzitter, tot zover. 
 
De VOORZITTER: De heer Kelder, Partij voor de Dieren. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Dank u wel, voorzitter. In het kader van duurzame mobiliteit 
hebben wij al vaker aangegeven dat wat ons betreft van belang is dat mobiliteit zo groen mogelijk is. 
Biobrandstof mag natuurlijk niet concurreren met voedsel. Daarnaast mag biobrandstof niet afkomstig 
zijn van plantages waar natuurgebieden als oerwouden en savannes voor moeten wijken, of inheemse 
voedselplantages. Biobrandstof, dat  hebben we al eerder aangekaart, mag niet afkomstig zijn van 
restproducten uit de intensieve veehouderij. Want met deze uitgangspunten is het niet duurzaam meer. 
Maar het rijden op biogas in de gemeente, afkomstig uit bijvoorbeeld de SuikerUnie, mag wat ons betreft 
toch wel meer aandacht krijgen. Het college heeft gezegd haar rol vooral als stimulator en facilitator te 
zien en wat dat betreft kan dat ook inhouden dat het college meer stimuleringsmaatregelen treft om auto’s 
en bussen op groen gas te laten rijden.  
Er is voor consumenten weinig bekend op dit gebied en als men geen mogelijkheid heeft om te tanken, 
zal men ook niet een auto aanschaffen of om laten bouwen op groen gas. Naast dat wij vinden dat de 
gemeente hier het goede voorbeeld kan geven door bussen bijvoorbeeld te laten rijden op groen gas, zou 
het naar de particuliere markt ook een goed signaal zijn om toch bepaalde faciliteiten te promoten 
waardoor het voor de markt interessanter wordt op groen gas te gaan rijden. Nu heb ik het gevoel dat 
iedereen een beetje op elkaar wacht: als zij niet beginnen gaan wij het ook niet doen. Je zou dan 
bijvoorbeeld kunnen denken aan goedkopere parkeerplekken, of in overleg met de provincie goedkopere 
belasting voor het alternatieve groene rijden. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Jongman, ChristenUnie. 
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet herhalen wat ik in de commissie 
gezegd heb. Maar ik maak nog even drie kleine accenten.  
In de commissie heb ik genoemd: aandacht voor de Van Ketwig Verschuurlaan Corpus den Hoorn en ik 
lees al de eerste berichten in de krant dat er hard aan gewerkt wordt, dus dat is een heel snelle actie van 
het college. Het kan dus ook een keer snel, dat is ook wel eens een positieve om te noemen. En als 
tweede: afgelopen zaterdag stond er een artikel in over het verkeerscirculatieplan dat in de jaren tachtig, 
volgens mij, veel beroering teweeg heeft gebracht. En dan het sectorenmodel. Misschien was die 
vergelijking niet helemaal goed om te trekken, want we kunnen ons nu inderdaad niet meer voorstellen 
dat die auto’s nu nog over de Grote Markt zouden rijden. Maar het sectorenmodel vind ik toch wel een 
wat ingewikkeld model dat heel erg ver gaat. Dat wil zeggen: wil je hetzelfde wat je in de binnenstad hebt 
ook in de buitenwijken uitstralen? En nou snap ik het dat het college wil stimuleren dat mensen met bus 
of fiets gaan, maar die auto zal toch een deel blijven uitmaken van die samenleving, dus ik vind hem erg 
ver gaan zoals die daar verwoord stond.  
 
De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, zou de ChristenUnie-fractie het ook niet heel goed 
vinden voor zover automobiliteit nodig is in deze stad dat het dan inderdaad ook gaat om het 
noodzakelijke autoverkeer en dat we proberen dat zo veel mogelijk te beperken? En dan is op zich een 
onderzoek naar zo’n nieuw model toch ook wel iets dat u vanuit uw duurzaamheidsprincipes zou kunnen 
steunen?  
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, maar volgens mij kun je dat als overheid nooit zo ver regelen 
dat je de individuele automobiliteit regelt als overheid. Je kunt wel zeggen: het is misschien even iets 
lastiger, enzovoort, maar volgens mij is dat niet te regelen als overheid, los van het feit dat je niet meer in 
de binnenstad kunt komen.  
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Mijn gedachte zou zijn dat we dat op heel veel manieren al doen. 
We sturen het autoverkeer natuurlijk al wel degelijk in deze stad, voor zover autoverkeer mogelijk is en 
wel en niet toegestaan is.                                           
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dat ben ik met u eens, maar naar mijn idee gaat dit voorstel verder 
dan we al gaan op dit moment. En u vraagt mij in hoeverre je dit kunt sturen. Volgens mij kun je het niet 
verder sturen dan we nu al doen. En ik zou zeggen, want dat was mijn tweede punt daarbij … 
 
De VOORZITTER: U bent door uw spreektijd.  
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Een klein zinnetje nog. 
 
De VOORZITTER: Een klein zinnetje. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): De capaciteit is hard nodig bij de dienst. Laten we die capaciteit 
dan niet inzetten voor het ontwikkelen van zoiets wat minder nodig is maar voor dingen die nodig zijn. Ik 
ben blij met de inzet voor een veilige schoolomgeving. Een stopverbod rondom scholen vind ik een heel 
goede zaak, want het verhoogt de veiligheid van heel veel schoolkinderen. Dank u, voorzitter.            
 
De VOORZITTER: De heer Dijk, SP-fractie. 
 
De heer DIJK (SP): Dank u, voorzitter. Ik zal ook niet herhalen wat ik in de commissie heb gezegd. We 
kunnen ons in beide nota’s wel redelijk vinden.  
Ik wil nog even ingaan op wat de heer Moes zei over wat ik had gevraagd in de commissie. Dat zei hij 
niet helemaal precies zoals ik het zei. Ik had gevraagd wat de gevolgen zijn van het P + R -citybuskaartje, 
in plaats van parkeerautomaten neerzetten op de P +R -parkeerplaatsen en of dat überhaupt mogelijk is. 
 
De heer MOES (PvdA): Maar waarom brengt u überhaupt die optie naar voren over dat citybuskaartje? 
Dan is het toch zo dat de revenuen naar het OV-bedrijf gaan?  
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De heer DIJK (SP): Waarom ik dat juist vraag is dat ik me kan voorstellen dat als mensen én een 
citybuskaartje kopen én geld in een automaat moeten werpen op een parkeerplaats dat een extra drempel 
is.  
 
De VOORZITTER: Dan had ik eerst nog de heer Luhoff en dan de heer Gijsbertsen. De heer Luhoff, 
D66-fractie. 
 
De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Op het gevaar af dat ik ook wat zaken uit de commissie 
moet herhalen, wil ik toch nog een paar punten aanstippen. Voorzitter, ten eerste de keuze om MUST, de 
structuurvisie en de dynamo’s aan te grijpen voor prioritering; dat was ook een wens van onze fractie. Ik 
ben blij dat dat is overgenomen en terug te lezen is in de nota Duurzame Mobiliteit. Datzelfde geldt ook 
voor de Regionale Vervoersautoriteit waar we ook graag naartoe zouden willen werken. Want veel 
verkeer is niet alleen in de stad, maar ook in combinatie met het ommeland. 
In het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer is al heel duidelijk gezegd dat er een prioritering moet 
komen binnen het meerjarenprogramma. En dat is ook goed. Ik kan me ook wel vinden in de woorden die 
door de VVD zijn uitgesproken om die nota dan ook een keer in de zoveel tijd te herzien. En dat heeft 
niet alleen te maken met de prioritering die de komende periode zou moeten plaatsvinden, maar ook als 
we het hebben over een visie op de autostructuur en het verkeerscirculatieplan. Het zou kunnen zijn dat 
de ontwikkelingen die daarmee samenhangen een aanpassing behoeven van de kaders die zijn genoemd in 
de nota Duurzame Mobiliteit.  
Voorzitter, dan nog een klein punt. Dat is de Diepenringdiscussie. Ik kan me voorstellen dat dat bij een 
aantal fracties op het lijstje staat om direct te schrappen. Ik zou er toch op willen wijzen dat het niet alleen 
gaat om de kip met de gouden eieren, want dat zou wel eens wat anders kunnen liggen. Als je de 
parkeerplaatsen op straat weg zou halen en die auto’s gaan in de parkeergarage parkeren, is wellicht het 
verlies dat je zou krijgen op straat veel kleiner dan de winst die je vervolgens in de parkeergarage kunt 
maken.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge. 
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, is de heer Luhoff zich er dan ook bewust van dat zo’n 
aanpak ook geld kost en dat we op dit moment moeten bezuinigen?  
 
De heer LUHOFF (D66): Ja, daar ben ik me van bewust en het Parkeerbedrijf is zich daar op dit moment 
volgens mij ook wel van bewust. 
 
De VOORZITTER: Dan de heer Gijsbertsen, GroenLinks. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik zou ook niet de commissie willen herhalen, dus ik 
wil me richten op een aantal puntjes uit mijn woordvoering toen en uit dit huidige debat. Dan zie ik in elk 
geval in de nota’s die voorliggen een positieve duurzame ambitie: fiets, OV en P + R, zaken die mijn  
fractie, uiteraard zou ik zeggen, kan steunen. En ik zou juist gezien deze discussie ook een keer de 
Diepenring en het onderzoek naar het nieuwe sectorenmodel als positieve punten in die plannen willen 
noemen, omdat we met die leefbaarheid van de stad toch ook verder moeten.  
Als ik dan kijk naar de nota’s die voorliggen dan zou ik drie punten even willen benadrukken die ik nog 
wat weinig terugvind. Dat heb ik in de commissie ook gedaan. 
Allereerst is dat de kwestie van de schone brandstof. Ik geloof dat er iemand staat te springen om mij te 
interrumperen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Offerman. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mijnheer Gijsbertsen, vindt u mensen die nergens meer met de auto 
kunnen komen een verhoging van de leefbaarheid? Voor wie? Voor wie verhoogt dat de leefbaarheid?  
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, het gaat erom dat mensen deze stad kunnen 
bereiken op een goede manier. Op een duurzame manier, waardoor je ook nog die stad prettig leefbaar 
houdt voor al die mensen die niet in de auto zitten op dat moment, maar op de fiets zitten of hier wonen of 
verblijven. En dat kan op een andere manier dan waarop we dat nu organiseren; dat kan beter. 
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De VOORZITTER: De heer Offerman. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ja, kijk, het probleem met GroenLinks is volgens mij … 
 
De VOORZITTER: Denkt u dat u dat met een interruptie op kunt lossen, mijnheer Offerman? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): De vraag is: er zijn twee soorten automobilisten: de ene groep zijn de 
mensen die in de stad wonen, de andere de groep die in de stad moet werken, vaak vanuit de ommelanden 
en het platteland. Daar zal op de ene of de andere manier onderscheid tussen moeten worden gemaakt. 
Om deze stad leefbaar te houden, maar ook voor werk. Dus wat wilt u nu? Wilt u zorgen dat er werk in de 
stad komt en blijft of wilt u de stad helemaal opgeven? Want dat is volgens mij wat GroenLinks doet. 
 
De VOORZITTER: De heer Gijsbertsen.  
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Voorzitter, ik krijg allemaal leuke suggesties. Maar gezien de 
spreektijd zal ik maar niet beginnen over de problemen van de Stadspartij. Op zich is wat u schetst 
relevant en als ik zie wat we aan het doen zijn: het gaat er niet om dat mensen hier beter met de auto op 
hun werk kunnen komen; het gaat erom dat mensen op een goede manier, op een duurzame manier op 
hun werk kunnen komen in deze stad. En dat kan niet altijd met die auto. En daar gaat het in dit verband 
om. 
Ik wil uit de nota’s de schone brandstof even benadrukken, ik wil ook de schone binnenstad nog eens 
benadrukken; stadsdistributie bijvoorbeeld, elektrische taxi’s. Wij hadden eerder een stuk over het Groene 
Golf Team wat het Rijk heeft geïnitieerd om in de verkeersregelinstallaties ‘groene golven’ te 
introduceren. Dat brengt mij natuurlijk haast automatisch weer op de fietsvriendelijke verkeerslichten die 
ik nog wat onderbelicht vind in de nota’s en die er wel in staan. Dus ik zal daar de komende jaren niet-
aflatend op blijven wijzen. En ik hoop dat het college daarin ook verder actie wil ondernemen. 
Het laatste punt, voorzitter. Ik zei het ook eventjes in de commissie en toen zei de wethouder: misschien 
is dat nog wel een idee voor het najaar. Mijn gevoel bij de nota Duurzame Mobiliteit is nog steeds een 
beetje van: zijn we niet iets aan het opstellen dat we vervolgens in de la schuiven? Dan zijn het mooie 
uitgangspunten, maar wat gebeurt er nu eigenlijk concreet mee? En gaan we daar nog een vervolg aan 
geven nu we die nota vast gaan stellen? Dus daar zou ik van de wethouder nog wel graag iets over horen. 
Misschien heeft ze er in de tussentijd nog wat verder over nagedacht, wie weet. Dank u wel.                                            
 
De VOORZITTER: Volgens mij hebben we alle fracties gehad. Dan is het woord aan wethouder Dekker. 
 
Wethouder DEKKER: Voorzitter, een actualisatie van de nota Duurzame Mobiliteit, en dat vormt 
misschien al een eerste antwoord op de vraag van de heer Gijsbertsen, het kader voor het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma, dat we hier met zijn allen vaststellen. De uitgangspunten worden geformuleerd in 
een kadernota en op basis daarvan hebben we een Uitvoeringsprogramma 2011-2020 vastgesteld. 
Jaarlijks stellen we dat vast en dat is tegelijkertijd een antwoord op een vraag van mevrouw Koebrugge.  
Overigens is het een actualisatie; een uitvoeringsprogramma dat niet alleen maar gekaderd wordt door de 
inhoud, maar ook door de financiën. Ik heb in de commissie al gezegd: ‘We hebben meer wensen en 
ambities dan middelen.’ Dus we zullen ook het komend najaar moeten prioriteren.  
Als ik kijk naar de inhoud van de nota is er niet zo heel veel aan veranderd. We hebben toch in feite het 
collegebeleid van de afgelopen vier jaar voortgezet, met wat meer nadruk nog op leefbaarheid en 
duurzaamheid, omdat we als college duurzaamheid hoog in het vaandel willen hebben en dat ook in ons 
verkeersbeleid willen laten terugkomen. Bereikbaar is, heb ik gezegd, van groot belang, maar niet tegen 
elke prijs. Duurzaamheid en ruimtelijke inpassing spelen daarbij een belangrijke rol.                                                        
Tegelijkertijd, het was wel aardig dat de heer Luhoff daar opmerkingen over maakte, eigenlijk als een van 
de weinigen, is dat er ook iets heel nieuws was, zeker in ons uitvoeringsprogramma, omdat we grote 
nadruk hebben gelegd op de kwaliteit van het programma en ook het programmatisch werken. 
Ruimtelijke en sociaaleconomische zaken worden daarbij betrokken en we hebben ook een beetje 
geprobeerd dat in het uitvoeringsprogramma terug te laten komen. De concrete uitwerking van in feite het 
MUST (Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie), waardoor je niet meer alleen kijkt naar welke 
effecten je hebt voor bereikbaarheid, maar ook waarom het van belang is voor de woningbouw en voor de 
economische ontwikkeling. 
Er zijn in de commissie wat zorgen uitgesproken over de groei van de mobiliteit. Met name ook vanwege 
het feit dat de stadsmonitor een daling gaf te zien met name op het gebied van ov-gebruik en de fiets. Ik 
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heb daar de afgelopen weken nog eens over doorgedacht en gesproken met mensen uit de regio en 
iedereen is toch wel van mening dat je de cijfers zoals we die op dit moment hebben en die uitgaan van 
een groei moet blijven handhaven. De meeste mensen hebben de afgelopen weken tegen mij gezegd: wat 
je nu ziet is, wellicht op onderdelen, voornamelijk te wijten aan de economische crisis, de effecten die dat 
heeft op de mobiliteit; dit had je wel vaker en dat zal op termijn wel weer gecorrigeerd worden. Overigens 
is het misschien goed om aan te geven dat die cijfers geactualiseerd worden. Binnenkort krijgen wij het 
verkeersmodel Groningen Plus. We zijn bezig met de actualisatie van de netwerkanalyse regio 
Groningen-Assen en het NRM is binnenkort bekend en dan kunnen we dat allemaal meenemen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Voorzitter, mag ik de wethouder een vraag stellen? U zegt: door die 
crisis neemt het openbaar vervoer af, de automobiliteit neemt enigszins af; rekent u op een inhaalslag de 
komende jaren, op het moment dat we uit die crisis zijn? Of verwacht u dat het weer gestaag gaat 
doorgroeien volgens de prognoses van voor de crisis? 
 
Wethouder DEKKER: Wij zullen daar als wij hier het verkeersmodel Groningen Plus bespreken nader op 
terugkomen. Wat ik nu terugkrijg van de deskundigen uit de regio is dat er wordt gesteld: ga er maar van 
uit dat dit een dip is van 1, 2, 3 jaar en dat die zich dan vervolgens weer zal herstellen, dus ga op dit 
moment nog uit van de groei zoals die door het Rijk wordt geprognosticeerd. 
Maar ik ben gevoelig voor uw argumenten. Ook in de commissie is daar iets over gewisseld, dus het lijkt 
me goed als wij straks de meest actuele cijfers daarbij betrekken. 
Als ik dan vervolgens kijk naar het uitvoeringsprogramma, 1,9 miljard euro, dat is behoorlijk veel geld. 
Veel is gedekt, zeker als het gaat om de grote projecten, maar dat heeft te maken met de Rijks- en de 
RSP-financiering. Tegelijk is nog niet alles gedekt. Ik denk bijvoorbeeld aan de maatregel bij de 
Parkeernota die onder druk staat vanwege de tegenvallende exploitatie. Ik denk, waar we het vorige week 
over hadden, aan de kleine verkeersmaatregelen, veilige schoolomgeving, ook nog een aantal ambities die 
in het uitvoeringsprogramma staan op het gebied van het verbeteren van het fietsnetwerk. Kortom, er zal 
een duidelijke prioritering moeten plaatsvinden en dat gaan we in het najaar ook doen. En we zullen er 
vervolgens ook met u over spreken of u zich in die prioritering kunt vinden. Een aantal van u heeft daar 
vandaag al voorstellen voor gedaan. Vorige week ook. En die zullen wij meenemen en ik zal 
beargumenteerd aangeven waarom we, als we ze niet overnemen, dat hebben gedaan.                                                    
Vandaag werd ook weer iets gezegd over het nadeel van de parkeergarage, wat misschien zou komen 
door het effect van P + R. Ik heb vorige week geprobeerd dat beeld wat te nuanceren. Ik kan dat beeld nu 
nog beter nuanceren omdat we de tweejaarlijks enquête op het gebied van parkeren af hebben. Die komt 
in de zomer naar uw commissie en daaruit blijkt niet dat daar een verschuiving heeft plaatsgevonden van 
parkeergarages naar P + R. Daar wordt in feite het beeld bevestigd dat die verschillende producten: 
parkeergarage en P + R toch een heel ander publiek trekken. 
 
Dan zijn er een aantal concrete vragen gesteld, bijvoorbeeld over Zernike, als we het hebben over het 
uitvoeringsprogramma: ‘goh, u haalt daar nu twee ton uit, hoe verhoudt zich dat tot de voornemens voor 
een P + R daar?’ Ik heb niet gezegd dat ik die P + R niet belangrijk vind. We hebben daar volgens mij 
ook afspraken over met uw raad, dat daar een kwalitatief hoge P + R komt. Ik heb wel mijn zorg 
uitgesproken over het budget, of dat wel voldoende is, omdat de eerste terugkoppeling die we hebben 
gehad hoger uitkwam dan het beschikbare bedrag. Ik heb wel aangegeven dat ik natuurlijk wel een 
uiterste poging ga doen om dat op die manier terug te financieren. Maar wij zullen daar met zijn allen een 
prioriteitendiscussie over moeten voeren.  
Ja, als de kabelbaan er nou niet instaat, omdat het geen vervoerswaarde heeft en dan alleen maar een 
attractiewaarde; de kabelbaan staat er niet in omdat wij als college en ook u als raad geen besluit hebben 
genomen om een kabelbaan te nemen. We hebben volgens mij drie jaar geleden al gezegd: op dit moment 
hebben wij geen argumenten om te stellen dat dat een vervoerswaarde zou kunnen hebben, maar als de 
markt en dergelijke iets wil opstarten dan zijn wij bereid om dat goed te faciliteren, zodat achteraf bij de 
beoordeling niet kan worden gezegd: u heeft daar niet aan gedacht en u had daar wel aan moeten denken. 
Maar dat hebben we gefaciliteerd, we hebben ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld en ik neem aan 
dat daar volop gebruik van gemaakt wordt. De mensen zijn met elkaar in kennis gesteld en volgens mij 
moeten we dat onderzoek gewoon afwachten en dat op zijn merites beoordelen.                                          
Wat betreft het sectorenmodel: het is absoluut niet de bedoeling dat daarmee de stad op slot wordt gezet. 
Het is ook niet de doelstelling geweest van wat we in het collegeprogramma hebben opgesteld.  
We hebben gezegd: het zou goed zijn als de leefbaarheid van de stad vergroot zou kunnen worden. We 
gaan onderzoeken of sectorenmodellen daar een bijdrage aan kunnen leveren. Tegelijkertijd moeten onze 
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dynamo’s in de stad bereikbaar blijven. Dat zijn de uitgangspunten van dat onderzoek. Ik heb het artikel 
heel snel gescand, mevrouw Jongman, en dat eindigde volgens mij redelijk positief. Overigens, ik ben 
niet verantwoordelijk voor de inhoud van het stuk; er is niet eens met mij gesproken. Maar ik herinner me 
wel dat de steller van het stuk afsloot met een verschil ten opzichte van de jaren tachtig; dat dit niet als 
een dictaat werd gezien, maar dat dit gewoon als een onderzoek werd gepresenteerd, waarbij iedereen 
vervolgens ook bij de uitkomsten betrokken wordt. Dus ik zou willen zeggen: beoordeel straks de 
uitkomsten van het onderzoek en schort uw oordeel daarover gewoon op tot u de argumenten voor en 
tegen op een rijtje ziet staan.   
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, even reageren hoor. De teneur was ook niet zo 
bedoeld, maar het gaat ook om het beeld dat dan leeft dat die binnenstad dan op slot zit en dat dan ook die 
buitenwijken op slot lijken te gaan. U zegt het nu anders dan wat er in de krant stond, dus dat u daar niet 
voor verantwoordelijk bent. Dat klopt ook, maar toch is dat een beeld waar mensen mij dan ook weer op 
aanspreken, zo van: wat gebeurt er nu? Dus ik heb dat gevoel ook uit willen spreken. Maar ik zie graag 
dat onderzoek tegemoet. 
 
Wethouder DEKKER: Oké, dan ben ik blij dat ik u heb kunnen overtuigen van het feit dat het van belang 
is om aan de leefbaarheid van deze stad te werken, dat we alle mogelijke maatregelen daartoe moeten 
inzetten en u bent bereid om vervolgens uw oordeel op te schorten en gewoon de plussen en de minnen af 
te wachten.  
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Overtuigd is een wat snelle reactie, maar natuurlijk ben ik, net 
zoals u altijd zegt, bereid tot hoor en wederhoor.  
 
De VOORZITTER: De heer Offerman. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Voorzitter, dat heb ik mevrouw Jongman niet horen zeggen. Dus ik 
denk dat de wethouder toch eventjes terug moet naar de werkelijkheid. 
 
Wethouder DEKKER: Het is de vraag of het uw werkelijkheid wordt of de mijne en ik hou het voorlopig 
nog maar even bij de mijne. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dat is niet de waarheid. 
 
De VOORZITTER: De heer Seton, CDA-fractie. 
 
De heer SETON (CDA): Ja, over werkelijkheid: nog even over dat sectorenmodel. Ik vroeg naar het 
verband tussen de visie van uw eigen college om de ringwegen ook ongelijkvloers te maken en of een 
eventueel in te voeren sectorenplan of zoiets dergelijks van betrekking is op dat beleid. Hoe ziet u dat? 
 
Wethouder DEKKER: Nou ja, die onderdelen komen nog nader terug en het kan best zijn dat het 
voorwaardelijk is om een sectorenbeleid in te voeren, dat je dat ongelijkvloers moet gaan doen. Want op 
het moment dat je net zoals destijds bij het VCP een bepaald soort verkeer – hebben wij hier nu te maken 
met het zinkende orkest van de Titanic? (op het geluid van een ringtone ergens uit de zaal) – alleen het 
betreft dan wel de Partij van de Dieren en niet het college – daar kan een uitknop op – hebben we ook nog 
een boete tegenwoordig of is dat niet meer? – een ijsje of zo? 
 
De VOORZITTER: Gaat u maar vast verder. Ik zie dat de heer Kelder er alles aan doet. 
 
Wethouder DEKKER: Ik ben hier helemaal door afgeleid, voorzitter. Ik had het net over het 
sectorenmodel. Het is de bedoeling om de leefbaarheid van de stad te vergroten, het is niet de bedoeling 
om de stad op slot te zetten en de stad onbereikbaar te maken. Maar soms kun je met goede ingrepen toch 
die dynamo’s bereiken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijken. Want u 
weet net zo goed als ik, mijnheer Seton, dat op het moment dat mensen in de auto zitten, ze overal willen 
komen. Op het moment dat ze in een wijk wonen, willen ze speelgelegenheid voor hun kinderen, willen 
ze ruimte voor voetgangers en de fiets en willen ze eigenlijk de hele auto niet meer zien. Nou, dat is niet 
helemaal te realiseren, maar we kunnen misschien wel een systeem bedenken – en dat vind ik op zijn 
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minst een uitdaging, of het lukt of niet, dat zullen cijfers en de modellen moeten uitwijzen – om de 
leefbaarheid van niet alleen maar die binnenstad te vergroten, maar ook van de wijken. 
 
De VOORZITTER: De heer Seton. 
 
De heer SETON (CDA): Ik herken dat verhaal, maar dan zou ik eigenlijk graag van beide kanten, dat wat 
u ook wilt, willen bereiken en dat is afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek, dus dan zullen we 
gezamenlijk moeten afwachten of dat een reëel perspectief is of niet. 
 
Wethouder DEKKER: We hebben als college ook niet gezegd: dit gaan we doen. We hebben gezegd: we 
gaan het onderzoeken, het mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de dynamo’s. 
 
De VOORZITTER: De heer Offerman. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mevrouw de wethouder zegt steeds verschillende dingen. De 
bereikbaarheid van de dynamo’s, de bereikbaarheid van de wijken, het is niet de bedoeling om de stad op 
slot te doen. Ik kan het antwoord op het onderzoek al bijna voorspellen. Dat wordt: de stad gaat op slot, 
voorzitter. 
 
Wethouder DEKKER: Blijkbaar verschillen we van mening over wat de uitkomst van zo’n onderzoek zou 
kunnen zijn. Ik zou daar nog even niet op vooruit willen lopen. We zijn gewoon aan het zoeken, we zijn 
verkeersmodellen aan het analyseren en op basis daarvan komen we tot een analyse. Dat is mijn manier 
van werken en ik hou er gewoon niet zo van om te redeneren vanuit beelden of gevoelens. Dan heb ik 
gewoon liever rationele argumenten. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Nog één keer, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: En dan de wethouder om af te ronden. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Wie betaalt bepaalt. Dat weet u toch ook? 
 
De VOORZITTER: De wethouder. 
 
Wethouder DEKKER: Voorzitter, nog even over de opmerkingen die zijn gemaakt naar aanleiding van de 
eventuele ontsluiting van het Oosterhamriktracé en de effecten die dat heeft op het Oosterpark. Het is op 
dit moment niet het geëigende moment voor het wel of niet weer ter discussie stellen van de Vinkenstraat. 
Na de zomer komen wij met elkaar te spreken over het voorlopige ontwerp en dan heeft u alle ruimte om 
uw opmerkingen te maken en met ons en met elkaar in gesprek te gaan. 
Voorzitter, volgens mij, want ik ben een papiertje kwijt, dat heb ik ergens gestopt, heb ik alles gehad. Een 
motie? 
 
De VOORZITTER: Een motie van de Stadspartij over de herijking van het verkeers- en vervoersbeleid. 
 
Wethouder Dekker: Voorzitter, ik neem aan dat u begrijpt dat het college deze motie ontraadt, omdat hij 
haaks staat op alles wat we hier met elkaar hebben verwoord en wat het college aan de raad voorstelt. 
Want dan zouden we eigenlijk moeten zeggen dat we datgene wat we hier hebben neergelegd nog eens 
een keer gaan herijken. Dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen, dat is misschien aardig om te 
vermelden, is dat we de verkeerscommissie gevraagd hebben om eens naar deze nota’s te kijken. En dat 
zijn mensen van verschillende disciplines. En dan met name ook items als ‘het nieuwe werken’ en zo daar 
bij te betrekken. Die commissie komt medio 2012 met een advies, ook richting uw kant. Het leek me heel 
aardig om te kijken wat voor effect dat heeft op deze actualisatie, maar de motie zoals verwoord door de 
heer Offerman zullen wij ontraden.  
 
De VOORZITTER: De heer Offerman. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Het gaat erom dat partijen betrokken worden bij datgene wat u 
allemaal wilt. En dat die meekijken of het allemaal wel haalbaar is. Dát is de vraag. Dat is een nieuw 
integraal verkeers- en vervoersbeleid. Dat u dat niet wilt, snap ik. Maar misschien wil de raad het wel. 
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De VOORZITTER: Heeft de wethouder nog behoefte om te reageren? Dat is volgens mij niet het geval. 
De wethouder ontraadt de motie. Mevrouw Koebrugge. 
 
Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, ik had een toezegging aan de wethouder gevraagd. Ze 
had zelf alleen een reactie gegeven als antwoord, dat het meerjarenprogramma als jaarlijks bijsturen 
gezien kan worden. Maar de VVD-fractie vindt dat onvoldoende en vindt het onvoldoende recht doen aan 
het belang van een gefundeerde visie op duurzame mobiliteit. De vraag was of we eens in de drie jaar 
weer kunnen actualiseren.  
 
Wethouder DEKKER: Dat klopt, maar twee dingen misschien. Enerzijds hebben we de nota Duurzame 
Mobiliteit. Dat is onze uitgangspuntennotitie. Volgens mij moet je die niet de hele tijd weer gaan 
actualiseren, want dan blijf je aan het actualiseren. Tegelijkertijd hebben we ook ons 
uitvoeringsprogramma. We zitten nu in 2011. Over drie jaar zitten we in 2014, het eind van het nieuwe 
collegeprogramma. Ik zou me kunnen voorstellen dat het nieuwe college ook weer de nieuwe nota wil 
actualiseren, dus het lijkt me dat ik die toezegging wel kan doen. Dus uiteindelijk krijgt u toch uw zin. U 
heeft die toezegging te pakken. 
 
De VOORZITTER: De heer Seton nog. 
 
De heer SETON (CDA): Volgens mij hoor ik de wethouder nu een toezegging doen namens het nieuwe 
college. Is dat niet een beetje voorbarig? 
 
De VOORZITTER: Dat is misschien wel een groot blijk van zelfvertrouwen.  
 
Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): We gaan stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dat vind ik nou een heel goede suggestie, mevrouw van Gijlswijk. We gaan 
stemmen, als u dat ook goed vindt. Is er nog behoefte aan stemverklaringen? Die is er niet. 
Dan gaan we eerst stemmen over de motie op stuk nummer 8 en dan apart natuurlijk over de voorstellen 
die aan u onder 8.a en 8.b zijn voorgelegd. 
 
De motie op stuk nummer 8 van de Stadspartij.  
Wie steunt de motie op stuk nummer 8? U ziet hem hier afgebeeld. Dat is de Stadspartij zelf, anderen 
niet, waarmee die motie is verworpen. 
 
Dan de voorstellen zoals die aan u zijn voorgelegd. 
 
Voorstel 8.a: I tot en met VII: Wie kan daar mee instemmen? Dat  geldt voor de hele raad, waarmee aldus 
is besloten. 
 
Voorstel 8.b: I tot en met IV: Wie kan daar instemmen met wat is voorgelegd? Dat is de gehele raad, 
waarmee ook in dat opzicht zoals aan u is voorgelegd wordt besloten. 
 
Dan hebben wij onze agenda afgehandeld en kan ik de vergadering sluiten. 
 
Ik sluit de vergadering (21.55 uur). De vergadering is gesloten. 
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VERGADERING VAN 29 JUNI 2011 
 
Voorzitter:  de heer J.P. Rehwinkel vanaf 18.00 uur 
Plv. voorzitter: mevrouw A. Postma (GroenLinks) tot 18.00 uur. 
   
Aanwezig: de dames C.E. Bloemhoff (PvdA), M. Dekker (PvdA), E. van Lente (PvdA), S.A. Koebrugge 
(VVD), L.I. van der Vegt (GroenLinks), A. Postma (GroenLinks), A.M.J. Riemersma (Stadspartij), 
H. Rademaker (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), G.E.J. van der Meulen (D66), A. Kuik (CDA), 
I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), R.J.A.M. Krüders (Student en Stad) en de heren A. de Rooij 
(PvdA), B. Baldew (PvdA), J. Spakman (PvdA), R.O. Martens (PvdA), R. van der Schaaf (PvdA), 
W. Moes (PvdA), A. Rutte (VVD), D. Jager (VVD), J. Evenhuis (VVD), J.M. van Keulen (VVD), 
M.D. Blom (VVD), W.B. Leemhuis (GroenLinks), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), K.S.N. van der Veen 
(GroenLinks), J. Bolhuis (Stadspartij), A. Sijbolts (Stadspartij), G.J.D. Offerman (Stadspartij), 
E. Eikenaar (SP), J.P. Dijk (SP), H.J.M. Akkermans (D66), J.H. Luhoff (D66), P.S. de Rook (D66), 
J. Seton (CDA), M. Verhoef (ChristenUnie) en G.J. Kelder (Partij voor de Dieren) 
 
Afwezig m.k.: de heer R.P. Prummel (Stadspartij), 
 
Griffier: de heer L.A.M. Aarden 
 
Gemeentesecretaris: de heer M. Ruys 
 
Wethouders: de dames E.M. Pastoor-Meulman (PvdA), J.A. Visscher (SP) en C.T. Dekker (GroenLinks) 
en de heren F. de Vries (PvdA) en T. Schroor (D66) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 
De VOORZITTER: Ik open de vergadering van de raad van Groningen van woensdag 29 juni 2011. Ik 
heet u allen hartelijk welkom, ook de mensen op de publieke tribune en de mensen die ons via internet 
volgen. 
We hebben bericht van verhindering van burgemeester Rehwinkel. Hij moest naar Den Haag voor een 
afspraak met minister Opstelten over de kwartiermakers van de politie. Rond 17.00 uur wordt hij 
terugverwacht. Verder is er bericht van verhindering van de heer Prummel. De heer De Rook is iets later. 
Dan heb ik een trieste mededeling. We hebben bericht van overlijden ontvangen van de heer Jannes 
Bosma, oud-gemeentesecretaris van deze gemeente (1979-1998) en werkzaam geweest bij de dienst 
SOZAWE. 
Na het openbare deel van de vergadering volgt een besloten deel. 
 
 
1.a.: Vaststelling verslag van 25 mei 2011 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Voorjaarsdebat 
 
2.a.: Raadsvoorstel Voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
De VOORZITTER: Het inhoudelijk deel is bijna helemaal gewijd aan het voorjaarsdebat. U heeft veel 
stukken ontvangen: het raadsvoorstel Voorjaarsbrief; het raadsvoorstel begrotingswijzigingen; de 
Stadsmonitor; de Leefbaarheidmonitor; voortgangsrapportages; en de afhandeling van de moties van het 
Voorjaarsdebat 2010 en de begrotingsbehandeling van 2011. 
Het voorjaarsdebat leidt niet tot een besluit, omdat het wordt gehouden over een voorjaarsbrief. Het 
betekent ook dat er geen amendementen kunnen worden ingediend. Mocht u een amendement op 
voorraad hebben, dan moet u daar een motie van proberen te maken. 
Verder is er nog een brief rondgelegd over de tegemoetkoming in de woonlasten voor kamerbewoners. Er 
is ook een setje moties rondgedeeld die al bij de bodes zijn ingeleverd. U moet straks bij het indienen van 
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de moties even opletten, want u wordt geacht de moties die u al in uw bezit heeft dan te nummeren met 
het nummer dat ik of de griffier u gaat noemen. Als u dat netjes doet, dan komt het helemaal goed. 
 
Eerste termijn raad 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de eerste woordvoering. Ik geef het woord aan de heer De Rooij 
van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Het komt allemaal goed, dat zijn woorden waar je zo’n debat mee kunt 
beginnen. Een bijdrage aan het voorjaarsdebat lijkt een stuk makkelijker als het geld voor het oprapen 
ligt. Tenminste, dat dacht ik altijd. Maar ik maak nu negen à tien jaar voorjaarsdebatten mee en het blijkt 
dat het geld nooit echt voor het oprapen ligt. Zeker nu niet. Er komen vanuit het Rijk zware bezuinigingen 
aan. Daar kan dit kabinet niet omheen. Een kabinet van andere samenstelling had ook zwaar moeten 
bezuinigen. Dat kabinet had het waarschijnlijk anders gedaan en waarschijnlijk ook wel beter, maar toch 
was er dan ergens anders ook pijn geweest. Aan de andere kant als je kijkt naar het Rijk, dan maken we 
het onszelf als stad ook niet gemakkelijk. Onze interne huishouding vertoont hier en daar ook wat zwakke 
plekken. Problemen bij O2G2, het Parkeerbedrijf en SOZAWE zijn niet door het Rijk veroorzaakt, maar 
zijn wel slecht voor onze financiële positie. Dus wanneer wij zeggen dat we goed met het geld om moeten 
gaan en zuinig moeten zijn, dan geldt dat ook zeker voor onze interne huishouding. 
Dat laat onverlet dat wij een stad zijn met ambities en die ambities moeten we hebben. Groningen staat 
terecht bekend als een stad waar het goed wonen is. Als we onze achterstandwijken of kansenwijken 
vergelijken met die in andere steden, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat het wel wat minder kon. 
Maar dat goede woonklimaat komt niet vanzelf. Het kost tijd, energie, inzicht en geld. Volgens mijn 
fractie is Selwerd hard toe aan een nieuwe impuls. Er zijn plannen voor en die mogen wat ons betreft 
stevig ingezet worden. We willen daarbij de burgerparticipatie hoog in het vaandel houden. We hebben in 
Corpus gezien hoe het kan en we geloven dat het in Selwerd zo moet. Wij willen streven naar goede 
wijken, waar de Stadjer serieus genomen wordt, waar zijn of haar ideeën meegenomen worden en waar 
die mening telt. Het aantal klachten van Stadjers die zich niet serieus genomen voelen neemt af. Dat is 
mooi. Volgens ons zijn het de eerste tekenen dat het met de cultuurverandering de goede kant op gaat. We 
zijn er nog niet, maar je moet toch een eerste stap zetten.  
De bezuinigingen van dit kabinet raken de wijken op een aantal onderdelen wel heel hard. We maken ons 
met name zorgen over de veiligheid. Je kunt wijken nog zo aantrekkelijk maken, maar als de bewoners 
zich onveilig voelen, dan heb je er niet zoveel aan. En juist op dit gebied komen er kortingen aan. Het is 
wrang dat je zo meteen je huis niet meer kunt beveiligen tegen inbrekers, maar als tijdens de inbraak je 
cavia gejat wordt, dan mag je een animal cop bellen. Het zou mooi zijn als het kabinet zijn prioriteiten 
hier wat anders stelt. Het zou ook mooi zijn als we de gemengde wijken waar we zo trots op zijn, in stand 
kunnen houden. Daarom denken we dat de starterslening van belang is. In het verleden hadden we het 
daar al over. Ik dien hier straks een motie over in.  
Groningen is een onderwijsstad en dat zal zo blijven. We hebben de universiteit, de Hanzehogeschool, 
roc’s en mbo’s. Je kunt hier vanaf je 2de tot aan je 82ste naar school om te leren. Hoger onderwijs voor 
ouderen is een markt die de Studentenpartij nog niet ontdekt heeft, maar dat komt misschien nog wel. Wij 
hebben als gemeente O2G2 opgericht om ervoor te zorgen dat wij onze faciliterende taak beter kunnen 
uitvoeren. Het is jammer dat er in de opstartfase mogelijk fouten zijn gemaakt, waardoor er nu problemen 
zijn ontstaan. Als stad hebben we wettelijke taken met betrekking tot onderwijshuisvesting van het 
speciaal, basis- en voortgezet onderwijs. U kent het standpunt van mijn fractie dat hier nog een wereld te 
winnen is en wij beginnen zo langzamerhand een beetje ongeduldig te worden. Ik kom zo meteen met een 
motie, waaruit zal blijken wat onze bedoelingen zijn. Wij willen met een aantal andere partijen echt dat er 
gekeken gaat worden hoe wij de onderwijshuisvesting optimaal kunnen doen voor de sectoren waar we 
een wettelijke taak hebben. Goed onderwijs en goede gezondheid zijn voor iedereen van belang, maar 
zeker voor de mensen in onze maatschappij die het niet gemakkelijk hebben. Deze mensen hebben recht 
op goed onderwijs, want dat is een van de belangrijkste voorwaarden om uit de ellende te komen. Het 
geld dat we van het Rijk voor onderwijshuisvesting krijgen, willen we ook voor dit doel gaan besteden. Ik 
snap wel dat het niet makkelijk is. We snappen heel goed dat daar nogal een frictie in zit. Maar wij willen 
de komende maanden benutten om te kijken hoe wij de onderwijshuisvesting op orde kunnen krijgen. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ik hoor twee dingen door elkaar. U zegt dat we het budget moeten 
besteden dat het Rijk ervoor beschikbaar stelt. Vervolgens zegt u dat we de kwaliteit van de 
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onderwijshuisvesting op orde moeten brengen. Ik zou zeggen dat het tweede het doel is en niet zozeer het 
eerste. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Daar heeft u groot gelijk in. Wij denken dat het zo zou kunnen zijn dat we 
die gelden daarvoor nodig hebben. Stel dat dit college miraculeus bewijst dat het niet zo kan, dan zien we 
verder. Maar u heeft gelijk, dat is het doel, daar moeten we naar streven. Voor de Partij van de Arbeid is 
werk … 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Voordat de heer De Rooij verder gaat naar het volgende punt. U zegt dat 
het niet per se hoeft. We krijgen geld, dat is geoormerkt voor onderwijshuisvesting, althans het is bedoeld 
voor onderwijshuisvesting. Een deel daarvan wordt er niet aan besteed. Het is toch eigenlijk een heel 
normale regeling om het geld dat we ervoor krijgen, er ook aan uit te geven in plaats van het terug te laten 
vloeien naar de algemene middelen om er allerlei andere leuke dingen van te doen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Als het noodzakelijk is voor goede onderwijshuisvesting, dan lijkt me dat het 
uitgangspunt. Maar het is niet geoormerkt. 
De Partij voor de Arbeid stelt vast dat de aanstaande bezuinigingen de zwaksten in onze stad hard zullen 
raken. Dat is niet goed. De lasten horen te worden gedragen door de sterkste schouders en dat is nu niet 
het geval, als we kijken naar de bezuinigingen op bijvoorbeeld het re-integratiebeleid en de sociale 
werkvoorziening. Dit zware dossier kwam niet zo maar onverwacht naar voren, maar toch het is voor 
iedereen een rotdossier. We complimenteren het college met de grondigheid en de voortvarendheid, 
waarmee hij over dit onderwerp in gesprek is gegaan met de stad. We zijn blij dat de participatie hier in 
elk geval goed loopt. Het is mooi dat de werkgevers de hand in eigen boezem hebben gestoken en met 
een plan zijn gekomen. Het plan verdient wat ons betreft een goede discussie. 
Minder blij zijn we met het foutje van 8 miljoen euro. Er is al veel over gezegd. Ik wil in mijn bijdrage 
melden dat we niet nog een keer met zo'n fout geconfronteerd willen worden. Het is niet de eerste keer 
dat bij de dienst SOZAWE iets gebeurt. We zijn ons er goed van bewust dat de materie waarmee de 
dienst moet werken erg ingewikkeld is en erg diffuus. Maar 8 miljoen euro is erg veel geld. We vinden 
dat het college maatregelen moet nemen om herhaling van zulke fouten te voorkomen. We delen de 
mening van het college niet dat het aangekondigde onderzoek naar SOZAWE niet de bedrijfsvoering 
betreft. Volgens ons is de bedrijfsvoering een van de onderdelen die absoluut aan de orde moeten komen. 
Wellicht heb ik wethouder Dekker vorige week niet goed begrepen. Als dat zo is, dan neem ik mijn 
eerdere woorden even terug. Maar als het wel zo is, dan willen we graag even bespreken wat er nu 
eigenlijk onderzocht gaat worden. 
Werk, arbeid, het is voor de PvdA vanzelfsprekend de grootste emancipator die je kunt bedenken. Als 
mensen werken voor de kost, dan kunnen ze voor zichzelf zorgen en dat is voor alle partijen het beste. 
Dat neemt niet weg dat dit niet iedereen zal lukken. We zullen in deze stad altijd mensen houden die 
aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening. Ook voor die groep geldt dat werk in de sociale 
werkvoorziening emanciperend werkt. Ook die groep moet kansen houden. Op het VNG-congres is 
gebleken dat het kabinet op dit vlak de plank behoorlijk misslaat. Dat vindt bijna iedere bestuurder in 
Nederland. Het zou ons een lief ding waard zijn als de uitgestoken hand van de premier hier wat inhoud 
krijgt. Want juist deze groep mag niet achter de geraniums terechtkomen, omdat ze niet op eigen kracht 
achter die geraniums vandaan komt. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Woorden van de heer De Rooij over het kabinet. We hebben het 
bestuursakkoord afgewezen. Er zat een pot in van 400 miljoen euro ter compensatie van allerlei ernstig 
nadelige effecten van die bezuinigingen. Die pot is nu van tafel. Dat is jammer toch? Hoe beoordeelt u 
dat? 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ja, dat is inderdaad jammer. Maar het was veel beter geweest als het kabinet 
gewoon eens een keer geluisterd had naar alle mensen die de plannen uit moeten voeren. Zij zeggen dat 
het zo niet gaat. Het was ook aardig geweest als ze niet in een partijpolitieke kramp waren geschoten, 
maar gewoon gekeken hadden wat hun partijgenoten hadden gezegd. Want er zijn een heleboel 
wethouders en burgemeesters, ook van uw partij en van het CDA, die zeggen dat het zo niet gaat. Ik ga 
ervan uit dat zij dat in oprechte bezorgdheid hebben gezegd. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik wil de heer De Rooij er ook op wijzen dat er ook een aantal 
wethouders is van zijn partij, met name in de grote steden in het westen, dat niet van harte maar wel 
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volledig achter de bezuinigingen staat. Dus de waarheid zal zoals altijd wel ergens in het midden liggen, 
niet? 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Nee, dat denk ik niet in dit geval. 
Een ding is duidelijk, de zwakste schouders zullen een heel zware last te dragen krijgen. We willen graag 
dat er een goed onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van de crisis voor deze groep. Dan kunnen we 
bij de begroting zien of en hoe we dat kunnen repareren en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. 
Hier komt een motie voor. 
Jammer genoeg wordt door de crisis een goed armoedebeleid steeds noodzakelijker. We vragen het 
college een dergelijk beleid te herontwikkelen en stevig in te zetten op goed onderwijs, goede 
gezondheidszorg en bovenal werkgelegenheidsontwikkeling. En voor die werkgelegenheid zijn een aantal 
voorwaarden van groot belang. Willen ondernemers investeren in de stad? En wat hebben ze nodig? We 
weten dat een goed cultureel klimaat belangrijk gevonden wordt. En dan is het toch raar dat in de jongste 
stad van Nederland de jongerencultuur een draai om de oren krijgt. Mijn fractie heeft mij nadrukkelijk 
gevraagd een lans te breken voor de danscultuur. Dat doe ik dan maar bij dezen. Maar ook 
Noorderslag/Eurosonic krijgt te maken met forse bezuinigingen. Het NNT, het NNO, overal moet er een 
forse prijs betaald worden. College, kijk of hier nog wat te repareren valt. En dan is het niet alleen voor de 
cultuur, die op zichzelf al heel veel waarde heeft, maar ook zeker voor de werkgelegenheid. 
Voor de werkgelegenheid is bereikbaarheid van groot belang en de tram is in mijn ogen een voorwaarde 
voor de bereikbaarheid. Vestiging van bedrijven is een belangrijke factor en wij geloven dat daar een tram 
voor nodig is. Cijfers wijzen dat uit. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Mijnheer De Rooij, hoeveel geld heeft u over voor het repareren van 
het cultuurgebeuren in de stad? 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Vraagt u dat nu voor de dans? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ook de dans, maar u mag het ook wel even specificeren. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Het is niet een kwestie van hoeveel geld ik ervoor over heb. Want ik heb er 
heel veel voor over, zelfs voor de dans. De vraag is hoeveel we kunnen betalen. Ik vrees dat wij niet alles 
kunnen repareren wat we zouden willen. Dus die vraag wil ik graag bij de begroting in zijn context 
behandelen. 
De Zuidelijke Ringweg is voor die bereikbaarheid ook van groot belang en de deksels op die Zuidelijke 
Ringweg zijn voor de leefbaarheid van belang. 
Om ervoor te zorgen dat de gezinnen niet de stad uitvluchten, is Meerstad nodig. Er is een grote vraag 
naar huizen met tuinen. Meerstad is goed voor die gezinnen, maar ook goed voor de Ommelanden, die zo 
hun kwaliteit van rust en ruimte kunnen bewaren. Door Meerstad ontzien we kwetsbare gebieden in de 
directe omgeving van de Stad.  
Al deze projecten hebben hun waarde en hun nut. En al deze projecten zijn ons wat waard. Maar wat 
kunnen we nog betalen? We roepen het college op te komen met een doorwrochte analyse van wat er kan 
en wat er niet kan. We hebben als gemeente weinig geld en dat wordt de komende jaren niet beter. 
Tegelijkertijd ligt er veel rijksgeld op de plank. Geld voor de tram, de Zuidelijke Ringweg en er is nog 
geld voor een spoorlijn naar Heerenveen. Het zou zonde zijn als we dat geld niet gebruiken. We willen 
het immers goed blijven doen op het gebied van de werkgelegenheid. Ik gun minister De Jager heel veel 
en de Randstad ook heel veel asfalt, maar ik heb liever dat het hier neergelegd wordt. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik krijg de indruk dat de PvdA het geld gewoon wil uitgeven, ook als 
dat niet nodig is. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ja, ik wil dat persoonlijk altijd wel, maar neemt u maar van mij aan dat het 
wel nodig is, het geld waar ik het nu over heb. Dat geld moet niet op de plank blijven liggen, want 
bijvoorbeeld werkgelegenheid in de bouwsector heeft het op dit moment hartstikke moeilijk. Het is goed 
als wij dat met infrastructurele maatregelen een zetje kunnen geven. Deze projecten dienen een doel en 
dat doel moeten we in de gaten houden. 
Kortom, er komen spannende en niet makkelijke tijden aan. Maar doemscenario's zijn wellicht niet nodig. 
Ik hoop en verwacht dat het college met creativiteit en doortastendheid deze zware klus ter hand neemt en 
zorgt dat de stad de toekomst blijmoedig tegemoet kan gaan. 
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De heer VAN KEULEN (VVD): Is de heer De Rooij ervan overtuigd dat alle projecten die we op de rit 
hebben gewoon door kunnen gaan? 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Nee. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dan een vervolgvraag. 
 
De VOORZITTER: Nee, de heer De Rooij is al ruim door zijn spreektijd heen. 
Ik krijg van de heer De Rooij drie moties. 
 
Motie 1: Startersleningen (PvdA, GroenLinks, Stadspartij, Student en Stad) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsnota. 
 
Constaterende dat: 
- per 1 maart 2011 het gemeentelijk budget voor startersleningen op de woningmarkt is uitgeput; 
- de startersleningen gretig aftrek vonden bij jonge huishoudens op de koopmarkt; 
- de woningmarkt anno 2011 nog steeds in het slop zit; 
- er nieuwe aangescherpte regels zijn voor het verstrekken van hypotheken; 
- de huidige ontwikkelingen op de hypotheekmarkt en de huursector het voor veel jonge huishoudens 

steeds lastiger maken om een stap in de wooncarrière te zetten, waardoor ze tussen wal en schip 
dreigen te vallen. 

 
Overwegende dat: 
- startersleningen een effectieve bijdrage leveren aan de mogelijkheid voor jonge huishoudens om een 

woning te kunnen kopen; 
- dit goed is voor de doorstroming op de woningmarkt, waardoor ook andere huishoudens, bijvoorbeeld 

in de sociale huursector, een woning kunnen vinden; 
- startersleningen een positief effect kunnen hebben op de nieuwbouwproductie, wat weer een positief 

werkgelegenheidseffect heeft in de bouw- en ontwerpsector; 
- startersleningen de gemeente Groningen weinig kosten, omdat alles in principe wordt terugbetaald. 
 
Spreekt uit: 
- de wens om de starterslening in Groningen opnieuw in te voeren. 
 
Verzoekt het college: 
- een voorstel voor herinvoering van de starterslening met dekking voor te bereiden en dit ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 2: Onderwijshuisvesting op orde (PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsnota. 
 
Constaterende dat: 
- de stad Groningen de ambitie heeft uitgesproken in de periode 2010-2014 te willen uitgroeien tot dé 

onderwijsstad van Nederland; 
- onderwijshuisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid is; 
- de gemeente Groningen de afgelopen jaren gemiddeld 15%-20% van de via het gemeentefonds 

beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting niet aan dit doel heeft besteed; 
- volgens onderzoek de kwaliteit van de onderwijshuisvesting (binnenklimaat, akoestiek, licht) een 

grote invloed heeft op de leerprestaties; 
- de bouwfysische kwaliteit van de onderwijsgebouwen mede bepalend is voor de hoogte van de 

energiekosten voor scholen en dat deze kosten rechtstreeks ten laste gaan van het onderwijsbudget 
(lumpsum); 
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- de gemiddelde gebruikskwaliteit van de onderwijshuisvesting in de stad Groningen door de 

schoolbesturen wordt ervaren als matig tot onvoldoende; 
- er in de stad op bepaalde locaties een tekort is aan adequate ruimte voor bewegingsonderwijs; 
- in het nieuwe IHP extra aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en binnenklimaat van 

schoolgebouwen. 
 
Overweegt dat: 
- teneinde de ambitie te realiseren om de onderwijsstad van Nederland te worden, het noodzakelijk is 

om de onderwijshuisvesting op orde te brengen; 
- dit betekent dat op het gebied van duurzaamheid, energie, binnenklimaat, akoestiek, lichtinval en 

bewegingsonderwijs de onderwijsgebouwen van zo'n kwaliteit moeten zijn dat leerlingen en leraren 
in staat zijn optimaal te kunnen functioneren; 

- hiervoor een meerjarige ambitie nodig is die veel verder gaat dan de reikwijdte van de huidige 
jaarlijks bij te stellen integrale huisvestingsplannen; 

- hiervoor een vernieuwende aanpak nodig is, waarbij samenwerking gezocht moet worden tussen de 
schoolbesturen en de gemeentelijke diensten RO/EZ en OCSW; 

- om deze ambitie te realiseren de gemeente Groningen in beginsel de door het Rijk daarvoor 
beschikbaar gestelde middelen hiervoor dient aan te wenden. 

 
Spreekt uit dat: 
- er een aanvalsplan ‘Onderwijshuisvesting op orde’ moet worden opgesteld door het college in 

samenwerking met de schoolbesturen. In dit aanvalsplan wordt in de periode 2011-2018 de 
onderwijshuisvesting in de stad op een niveau gebracht dat past bij de ambitie om onderwijsstad van 
Nederland te zijn. In dit aanvalsplan wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende aspecten: 
binnenklimaat, duurzaamheid en energie, akoestiek en lichtinval, ruimte voor bewegingsonderwijs. 

 
Verzoekt het college: 
- in samenwerking met de schoolbesturen dit aanvalsplan met dekkingsvoorstel gereed te hebben 

uiterlijk 1 november 2011. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 3: Impact economische recessie voor sociaal zwakkeren (PvdA) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekend het voorstel 
inzake het Voorjaarsdebat 2011. 
 
Constaterende dat: 
- de effecten van de economische recessie nu zichtbaar en voelbaar zijn in de stad Groningen; 
- deze effecten door de mogelijke rijksbezuinigingen op het sociale vlak versterkt kunnen worden; 
- de effecten van de recessie versterkt door de dreigende rijksbezuinigingen op het sociale vlak vooral 

ook de sociaal zwakkeren in de gemeente Groningen raken; 
- er tekorten dreigen te ontstaan op een aantal voorzieningen; 
- er nu geen totaalbeeld is van de effecten van de recessie voor de sociaal zwakkeren en de knelpunten 

en derhalve een totaalbeeld van groot belang is tot goede beleidskeuzes te komen; 
- het daarom noodzakelijk is om deze effecten in beeld te brengen. 
 
Overwegende dat: 
- nu de effecten van de recessie nadrukkelijk worden gevoeld in Groningen, het risicoprofiel van de 

gemeente verder toeneemt en tekorten op onze sociale voorzieningen dreigen te ontstaan, het van 
belang is om een goed totaalbeeld te krijgen van de impact hiervan voor de sociaal zwakkeren in onze 
samenleving voor het sociaal beleid. 

 
Verzoekt het college: 
- voor de begrotingsbehandeling op basis van een quickscan de gevolgen van de recessie en de 

mogelijke effecten van de rijksbezuinigingen voor de sociaal zwakkeren in beeld te brengen, tezamen 
met de financiële knelpunten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
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De VOORZITTER: De moties (1, 2 en 3) maken deel uit van de beraadslagingen. Ik ga naar de tweede 
spreker van vanmiddag, dat is de heer Van Keulen van de VVD. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Vorige week sprak ik hier uitgebreid over alle risico’s die deze 
gemeente op zich heeft genomen. En vandaag bespreken wij de voorjaarsbrief en het financieel 
meerjarenbeeld tot 2015. Aan het eind van dit verhaal kom ik op de maatregelen dat dit college volgens 
de VVD zou moeten nemen om financiële rampspoed te voorkomen. Maar eerst even dit. 
Ondanks het vrijwel voortdurende gefoeter op het ‘vreselijke kabinet’, ziet het meerjarenbeeld er 
helemaal niet zo ongunstig uit. Ik zei ‘vrijwel’, mijnheer De Rooij, voordat u interrumpeert. De cijfers 
zijn gebaseerd op het bestuursakkoord, dat, zoals u ook weet, niet is geaccepteerd door de gemeenten. 
Natuurlijk liepen de linkse partijen in deze stad voorop in het protest tegen de bezuinigingen op de WSW 
en de re-integratie. En natuurlijk loopt Groningen voorop in het proefproces tegen de rijksoverheid over 
deze bezuinigingen. Voorlopig resultaat: de 400 miljoen euro die de VNG en het Rijk hadden 
uitonderhandeld ter verzachting van de meest nadelige effecten van die bezuinigingen, lijken van tafel. En 
Den Haag gaat rustig door met de nieuwe Wet werken naar vermogen, waar de bezuinigingstaakstelling 
in is opgenomen. De VVD heeft bij het debat over het bestuursakkoord al aangegeven dat het maar zeer 
de vraag is of deze manier van opereren en protesteren verstandig zou zijn. En dat is nog steeds maar zeer 
de vraag. 
In Den Haag staat Groningen er bepaald niet goed op. Laatst sprak ik een kamerlid dat mij vroeg of er 
misschien een geldboom staat op de Grote Markt. Forum, tram, Zuidelijke Ringweg, Meerstad, vele 
honderden gesubsidieerde banen te veel, en buitensporig veel ambtenaren. Zijn vraag was: “Waar zijn 
jullie mee bezig?” 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Begint zijn voornaam met een B? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Nee. Dat was een goede poging, maar het was een ander. Het was wel 
een partijgenoot, zo schappelijk ben ik dan ook wel weer.  
Het antwoord op de vraag waar we mee bezig zijn, is geld uitgeven. Veel geld. Natuurlijk, juist in tijden 
van economische tegenwind is het goed als een overheid blijft investeren. Maar investeren is iets anders 
dan uitgeven. En de grens tussen investeren en uitgeven is helaas vaag. Ik probeerde het kamerlid te 
wijzen op het feit dat de bezuinigingen op de cultuurbegroting het noorden harder treffen dan nodig en 
dan rechtvaardig is naar mijn mening. Maar u begrijpt dat ik de discussie al verloren had. Zijn antwoord 
was eenvoudig: “Keuzes, keuzes, keuzes...” 
U kunt het allemaal oneens zijn met het beeld dat ik hier schets. U kunt het onterecht vinden, oneerlijk, 
geen recht doen aan de werkelijkheid. U kunt zeggen dat het komt door de zak met RSP-gelden, die wij 
hebben bedongen bij het Rijk. Het zal allemaal wel. Maar een gemeente die aan de ene kant vooroploopt 
in het protest tegen bezuinigingen en aan de andere kant vooralsnog weigert de ambities aan te passen aan 
de realiteit van de economische crisis, een gemeente die schaamteloos om geld zeurt in Den Haag en 
tegelijkertijd de rijksoverheid voor de rechter sleept, een gemeente die maar geen fatsoenlijke manier van 
omgaan met de provincie weet te organiseren, maar wel eist dat die provincie even 35 miljoen overmaakt, 
die gemeente isoleert zichzelf. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Fascinerende opvatting, waarbij de fractievoorzitter van de VVD al het 
kwaad samenbalt in dit gebouw op de Grote Markt. Zou het ook zo kunnen zijn dat het provinciebestuur 
en de regering hier en daar ook een steekje laten vallen? Of is het zo dat er daar geen fouten gemaakt 
kunnen worden, omdat uw partij zowel in het provinciebestuur als in de regering zit? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): De heer De Rooij, u weet dat waar gewerkt wordt, er fouten worden 
gemaakt. De vraag is alleen hoe je daarmee omgaat. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dan begrijp ik uit uw woorden dat daar in dat kabinet niet gewerkt wordt, 
want ik heb nog geen kritiek gehoord. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): U kunt mijn woorden interpreteren zoals u wilt. Ik heb geen vraag 
gehoord, dus ik ga verder. 
Groningen als de dorpsgek van Nederland. Wij hebben – tegen beter weten in – gehoopt dat met de 
toevoeging van D66 aan het linkse college, de realiteitszin wat groter zou worden. Daar is vooralsnog niet 
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veel van gebleken, jammer genoeg. Natuurlijk mag en kan iedereen altijd protesteren en demonstreren 
tegen welk kabinetsbeleid of tegen welk kabinet dan ook – en om dat laatste gaat het meer, volgens mij. U 
mag om het hardst roepen dat u het er niet mee eens bent. Uw achterban moet ook bediend worden, dat 
snap ik allemaal. Maar u mag nooit vergeten, en dat geldt met name voor vak C hier, dat u te allen tijde 
het belang van de stad heeft te dienen met de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft. Het geeft geen 
pas dat een stadsbestuur zich voor het karretje laat spannen van de landelijke partijen, die in de oppositie 
in Den Haag geen poot aan de grond krijgen en daarom maar via de gemeenten proberen wat weerstand te 
organiseren. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik zal nu even een vraag stellen. Wil de heer Van Keulen dit even 
verduidelijken, want ik snap het niet helemaal? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): U ontkent bij deze dat er vanuit de landelijke PvdA keihard is 
aangewezen dat u dit bestuursakkoord niet zult accepteren? Dat is prima, dat mag u doen, maar u weet dat 
het niet waar is. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Of ik iets ontken of niet, dat is aan mij. Ik begreep het niet helemaal. De 
PvdA heeft niet de gewoonte om te zeggen: ‘u zult dit en u zult dat’. Er is bij ons over gediscussieerd en 
net als veel VVD’ers hebben wij gezegd dat het maar niet zo moet. De vraag is of u een voorbeeld wilt 
geven. Ik beluister hier geen voorbeeld. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik heb het over het bestuursakkoord, dank u wel.  
 
De heer LUHOFF (D66): Nog niet zo heel lang geleden hebben wij het bestuursakkoord hier besproken 
in de raad. Ik vond zelf de opstelling van het college nogal genuanceerd en volgens mij dacht u daar 
hetzelfde over. Kunt u toelichten waarom u dan nu met die kritiek komt en niet toen? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Het is het hele plaatje. Het gaat om het bestuursakkoord, het gaat om het 
proefproces, het gaat om het voortdurend roepen dat het allemaal zo slecht is. Ik ga even verder, anders 
kom ik in de problemen met mijn tijd.  
Er is een nieuwe politieke en economische realiteit en de vraag is maar of uw manier van opereren, die 
ongetwijfeld veel hoera-tjes in de achterban losmaakt, in het belang van deze stad is. Wij vinden dat u 
zichzelf in de vingers snijdt. Of beter, de stad snijdt zich met u in de vingers. Ik zal een voorbeeld geven. 
Zoals u ongetwijfeld weet, vergadert de Tweede Kamer een dezer dagen – misschien wel vandaag – over 
het MIRT. Bij de beraadslagingen over onze RegioTram dacht de provincie tijdens het debat in december 
nog dat voor de tweede fase van de tram 200 miljoen euro extra MIRT-gelden beschikbaar zouden 
worden gesteld in de motie De Rouwe-Aptroot. Wij kunnen nu constateren dat de tram niet is opgenomen 
in het nieuwe MIRT. Wij kunnen er dus ook van uitgaan dat deze bijdrage van 200 miljoen euro niet meer 
gaat komen. Welke gevolgen heeft dat volgens het college? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Begrijp ik de heer Van Keulen goed, dat omdat dit college tegen dit 
bestuursakkoord was en af en toe kritische noten kraakt over het kabinet, het kabinet ons aan het straffen 
is? Het is uw kabinet dat zo met steden omgaat, dat is wel verhelderend hoe dat werkt binnen de VVD. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Het heeft niks met straffen te maken. Het heeft ermee te maken dat wij 
aan de ene kant heel veel geld hebben en toegezegd hebben gekregen en dat wij aan de andere kant heel 
hard gaan klagen dat we nog steeds te weinig hebben. Daar heeft het mee te maken en niets met straffen. 
Ik ga verder. 
Het college heeft aangegeven te komen met een herijking van de ambities. Dat wordt tijd. Het liefst had 
mijn fractie voorafgaand aan dit debat met het college een informele ‘benen-op-tafelsessie’ gehad. Ik heb 
hiervoor verschillende collega’s benaderd. Ik heb hier verder nog niets over gehoord, misschien dat de 
heer De Rooij dit zo meteen kan verklaren. Ik hoop het. Feit is dat wij hier nu staan zonder dat we een 
beeld hebben van waar we het echt over hebben, als het gaat over herijking van ambities. Bijvoorbeeld: 
levert het uitstellen van de tram iets op? Of kost dat alleen maar geld? Het Forum: wat kunnen we daar 
nog besparen? Levert dat geld op of is het geld dat we er daadwerkelijk in hebben geïnvesteerd 
overtrokken? Meerstad is een molensteen om onze nek waar we niet van af kunnen. Hoe gaan we dat 
oplossen? We hebben allerlei mooie plannen voor het Suiker Unieterrein. Maar kunnen we die ons wel 
permitteren? Moeten we op het Suiker Unieterrein niet eerder woningen gaan ontwikkelen, omdat het 
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geld kan opleveren? En wat misschien nog wel erger is, ook het college heeft de antwoorden op deze 
vragen niet paraat. Toen ik wethouder Dekker onlangs vroeg naar de effecten van bijvoorbeeld het 
uitstellen van de tram, moest ze bekennen dat dit pas in het najaar bekend zou worden. 
 
Wethouder DEKKER: U moet mij wel correct citeren. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Nou, corrigeert u het even. 
 
Wethouder DEKKER: Ik heb u gezegd dat ik bereid ben om u na de zomer een compleet overzicht 
daarvan te geven. U wilde dat overzicht voor de voorjaarsbrief. Ik heb gezegd dat het mij in tien dagen 
niet gaat lukken van alle projecten. Dus ik ben nu bereid om bij de behandeling van de begroting 2012 
daar volledig inzicht in te geven. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dan ga ik verder met mijn verhaal, dank u wel daarvoor. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik vroeg mij af of de heer Van Keulen behoefte had aan een gedegen analyse 
of dat hij zegt dat we maar wat moeten roepen en dat het dan wel goed komt. Want dat had hij in die tien 
dagen wel kunnen krijgen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik hoop dat het college die gedegen analyse in ieder geval wel heeft. En 
dan ga ik nu verder met mijn verhaal, als u het niet erg vindt. Want dan is namelijk de vraag, als die 
gedegen informatie er wel is, waarom wordt die dan niet gedeeld met deze raad? 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dit is toch wel een redelijk bizarre opmerking. De wethouder heeft net 
gezegd dat zij het niet in tien dagen kan leveren. Dan zegt ze dus dat die analyse er niet is. Ze zegt dat die 
er voor de begroting wel is. Op basis waarvan denkt de heer Van Keulen dat de wethouder hier zit te 
jokkebrokken? Wat is dit voor onzin? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik zeg helemaal niet dat de wethouder zit te jokkebrokken. Dat maakt u 
ervan. Ik word net gecorrigeerd door de wethouder. Zij zegt wel degelijk de gegevens en de analyse te 
hebben. Dan vraag ik waarom die niet gedeeld worden met de raad. Blijkbaar is het heel ingewikkeld om 
die op papier te zetten. Het probleem is dat het college blijkbaar die gegevens ook niet goed op het 
netvlies heeft. Er zijn twee mogelijkheden. Of de gegevens zijn er en die worden niet gedeeld met de 
raad, dan vraag ik me af waarom. Of de gegevens zijn er niet en dan maak ik me zorgen over de herijking 
die het college gaat doen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Voorzitter … 
 
De VOORZITTER: Wethouder Dekker kan daar straks op ingaan in haar eigen reactie en we laten het 
even bij deze constatering van de heer Van Keulen. Gaat u verder. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Fijn, dank u wel. Ik dien in ieder geval een motie in, die verzoekt om 
voor de begroting een overzicht te geven van de financiële gevolgen van het uitstellen of afstellen van de 
grote projecten. Ondanks de toezegging die gedaan is, wil ik dat graag zwart op wit hebben. 
De raad kan vandaag dan ook niet heel veel meer doen dan algemene uitgangspunten formuleren voor de 
herijking die het college gaat doen. Hier komen ze. De bezuinigingen, zoals vorig jaar voorgesteld, 
moeten onverkort worden doorgevoerd. U weet dat de VVD nog steeds is van het harder snijden in eigen 
vlees. We hebben het al vaker genoemd: wat ons betreft zit er nog steeds veel lucht bij de diensten en dat 
moet eruit. In het verlengde hiervan vinden we dat de PIJOFACH-reorganisatie sneller moet worden 
afgerond dan nu is gepland. En als minder ambtenaren betekent dat we minder kunnen doen, dan is dat 
zo. We moeten onze ambities aanpassen aan de realiteit. En natuurlijk moeten we ook eindelijk ingrijpen 
bij de uit de hand lopende inhuur van externen. 
 
De heer EIKENAAR (SP): U zegt dat we minder kunnen doen als er minder ambtenaren zijn en het zij 
zo, dat zegt u. Nu kan ik me herinneren dat u ons volgens mij al twee jaar geleden heeft beloofd om ons 
een kerntakendiscussie te doen toekomen. Ik wacht er nog steeds met smart op. Niet dat ik per se over die 
kerntaken wil spreken, maar u belooft het elke keer. U zegt elke keer dat er minder ambtenaren moeten 
komen, maar u komt zelf nooit met een concreet voorstel, terwijl u dat elke keer belooft. 
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De heer VAN KEULEN (VVD): Ik had hem wel verwacht natuurlijk. Maar op het moment dat ik hier een 
voorstel doe voor het voeren van een kerntakendiscussie, dan heb ik daar geen raadsmeerderheid voor, 
omdat u dat per se niet wilt. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Voorzitter … 
 
De VOORZITTER: Nee, de heer Van Keulen gaat nog verder, hij heeft nog anderhalve minuut. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Het derde punt. Begin met het laaghangend fruit. Bijvoorbeeld de 
Diepenring. De aanpak hiervan kost ons twee keer geld. Eerst om het uit te voeren en vervolgens ook de 
verloren inkomsten. Is het echt nodig om het fietsparkeren voortdurend gratis te houden? Welke effecten 
doen zich voor als we ook op de P+R-terreinen parkeergeld gaan heffen? Ten vierde het uitstel van de 
tram. Door de economische crisis is het gebruik van zowel auto als openbaar vervoer gestabiliseerd en 
zelfs wat afgenomen. Natuurlijk zal dit de komende jaren weer toenemen, maar de vraag is wanneer het 
verkeer op het niveau zal komen dat het aanleggen van een tram noodzakelijk maakt. Dat zal 
waarschijnlijk een paar jaar later zijn dan vooraf was voorzien. Dat is volgens mij een goed argument om 
de tram een paar jaar uit te stellen, mits dat geld oplevert. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dit vind ik heel interessant. De analyse van de heer Van Keulen zal 
ongetwijfeld wel een beetje kloppen. De vraag die hij stelt wanneer dat dan is, heeft hij al beantwoord. 
Dat vind ik een beetje vreemd. Ik vind de analyse nog wel aardig. Maar als er dan uitkomt dat in 2015 die 
tram nodig is of vijf jaar daarna? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik ben blij dat de heer De Rooij de motie steunt die ik zo ga indienen 
over de effecten van de grote projecten. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik wou haar eerst even lezen, dat lijkt me wel verstandig. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): De heer Seton dient zo meteen overigens ook een motie in over deze 
tram. Wat ons betreft is het grootste verkeersknelpunt in de stad de bereikbaarheid van het UMCG. Om 
dit op te lossen, moeten we een kabelbaan laten aanleggen. In ieder geval van het Europapark naar het 
UMCG. Wat daar verder op volgt, dat zien we later wel.  
Ten vijfde het Forum. Wat mijn fractie betreft kan daar flink in worden gesneden. De heer Seton zal daar 
een motie over indienen. Over dat Forum overigens: volgende week is de vergadering van Provinciale 
Staten hierover. Ik heb niet de indruk dat er veel enthousiasme is voor het Forum, om het maar 
eufemistisch te zeggen. Ik ben erg benieuwd hoe de discussie daar zal aflopen. Tot zover in eerste 
termijn. 
 
De VOORZITTER: We hebben een motie ontvangen van de VVD. 
 
Motie 4: Herijking met beleid (VVD, CDA) 
“De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de voorjaarsbrief 
en financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Overwegende dat: 
- het college heeft gezegd 'de ambities te herijken'; 
- het college bij de begroting 2012 met deze 'herijkte ambities' komt; 
- bij het 'herijken van ambities' ook de grote projecten niet buiten schot kunnen blijven; 
- bij het 'herijken van ambities' inzicht in de financiële gevolgen van het uitstellen of afstellen een 

cruciale rol speelt; 
- de raad altijd het laatste woord heeft, en zeker bij dit soort fundamentele 'herijkingen'. 
 
Constaterende dat: 
- de raad voor het maken van de juiste afweging over de herijking dient te beschikken over inzicht in 

de financiële gevolgen van het uitstellen of afstellen van grote projecten. 
 
Verzoekt het college: 
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- voor de begroting aan de raad een overzicht te verstrekken, waarin de financiële gevolgen van het 

uitstellen of afstellen van alle verschillende grote projecten inzichtelijk worden gemaakt. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De motie (4) maakt deel uit van de beraadslagingen. Dan is nu het woord aan de heer 
Gijsbertsen van GroenLinks. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ik wil de behandeling van de voorjaarsbrief met een paar 
persoonlijke observaties beginnen, ook passend bij deze week vóór Roze Zaterdag. Ik kom in het 
verlengde daarvan op hoe GroenLinks in deze moeilijke tijden tegen de verantwoordelijkheden van de 
politiek en het bestuur aankijkt. We leven in een bijzondere tijd. In de afgelopen twintig jaar heeft een 
wereldrevolutie plaatsgevonden op het gebied van communicatie. Het internet, sociale media, 
smartphones, ze veranderen ons leven en dit is pas het begin. We ontdekken een schat aan nieuwe 
manieren om met elkaar in contact te treden en te blijven, om zorg voor elkaar te organiseren en om 
maatschappelijk te participeren. Een bijzonder voorbeeld, een van de vele, van de potentie van deze 
nieuwe middelen is het zogenaamde Trevor Project in Amerika. Het project, genoemd naar een van de 
vele homoseksuele jongeren die om hun geaardheid zelfmoord pleegden, probeert jonge homo’s te 
bereiken, die zich bekneld, ontkend en gevangen voelen, omdat er in hun omgeving geen ruimte is 
zichzelf te zijn. Iets wat, anders dan veel Nederlanders denken, ook in Nederland veel voorkomt. Maar 
liefst 50% van de Nederlandse homojongeren heeft ooit zelfmoord overwogen, en 13% heeft een poging 
gedaan. Het Trevor Project bereikt via sociale media met de boodschappen van vooraanstaande politici, 
sporters, acteurs en vele anderen – homo én hetero – jongeren die anders onbereikbaar zouden zijn 
gebleven. En dat gebeurt met één boodschap: it gets better. It gets better, met andere woorden, de huidige 
situatie op je school is niet permanent, er komt nog een heel leven vol mogelijkheden hierna. Inspirerend 
aan het Trevor Project vind ik, behalve het grote succes ervan, dat de nieuwe mogelijkheden van de 21ste 
eeuw daar zo mooi zijn toegepast om iets positiefs te bereiken én de boodschap zelf: it gets better. 
Het optimisme en de energie van het Trevor Project zijn in Nederland momenteel helaas ver te zoeken. It 
gets better hoor je niet vaak. Veranderingen worden benaderd vanuit wat verloren gaat in plaats van 
vanuit wat er gewonnen wordt. Verschillen in de samenleving worden benaderd niet als verrijking, maar 
als aanval op een identiteit. Politici durven geen leidende rol meer te kiezen, maar volgen angstvallig de 
peilingen. Daar word je niet enthousiast van. Zelfs in deze moeilijke economische tijden, waarin minder 
mensen aan het werk komen, waarin culturele instellingen worden wegbezuinigd, waarin waardevolle 
gesubsidieerde banen uit de stad verdwijnen, wil GroenLinks meer doen dan alleen maar redden wat er te 
redden valt. Voor een deel komt het daarop toch neer, omdat we onmogelijk in staat zijn rijkskortingen op 
re-integratie, de sociale werkvoorziening en cultuur te compenseren. Bovendien hebben we te maken met 
projecten waaraan risico’s verbonden zijn, de nieuwe wijk Meerstad voorop. Het weerstandsvermogen 
moet worden versterkt. Maar we weten dat er ook weer betere tijden komen. Het financiële 
meerjarenbeeld van de gemeente laat dat ook zien. De uitdaging is dus om de huidige storm te doorstaan 
en er tegelijk voor te zorgen dat in deze stad straks zoveel mogelijk mensen weer aan het werk kunnen en 
we de voorzieningen weer kunnen versterken. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Redden wat er te redden valt in verband met rijksbezuinigingen. 
Denkt u niet dat het verstandiger is dat de stad Groningen ervoor zorgt dat er geld is voor de dingen die 
we nu zogenaamd zouden moeten redden? Kunnen we niet beter zorgen dat we straks beter gesteld zijn 
voor een of andere nieuwe crisis dan nu te roepen dat het Rijk geen geld geeft? 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Volgens mij zeg ik niet zo heel veel anders. Ik zeg dat we volgens 
mij moeten kijken hoe we de voorzieningen in deze stad op peil kunnen houden en dat we ondertussen 
ook naar de toekomst moeten blijven kijken. 
Dit is een lastig spanningsveld, want het vereist dat je tegelijk bezuinigt én investeert. GroenLinks vindt 
investeren noodzakelijk voor de toekomst van de mensen in deze stad, maar vindt ook dat het basisniveau 
aan met name sociale voorzieningen gegarandeerd moet blijven worden. De PvdA heeft op dit punt mede 
namens ons een motie ingediend.  
Grootste knelpunt in het sociale domein zit bij de sociale werkvoorziening en het participatiebudget. Met 
de nieuwe rijksbudgetten is het volgens mijn fractie niet realistisch om het stelsel van gesubsidieerde 
arbeid helemaal overeind te houden. Ik geef aan voor de discussie die nog gaat volgen op dit punt dat 
mijn fractie het van belang vindt om ook te blijven kijken naar de toekomstige vraag naar voorzieningen 
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in deze stad. Zodat we niet alleen de mensen die nu gebruikmaken van de voorzieningen, maar ook de 
mensen die bijvoorbeeld vanuit de Wajong en de sociale werkvoorziening op ons afkomen, dat we ook 
hen aan het werk kunnen helpen. Mijn vraag aan het college is hoe hij de financiële toekomst van de SW 
ziet, ook in 2012. 
Zorgen over kwetsbare groepen in onze stad heeft GroenLinks ook in relatie tot de bezuinigingen op het 
veiligheidsbudget. Uit dit budget worden voor mijn partij belangrijke activiteiten betaald, die 
bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld en mensenhandel tegengaan. Het college zal ook op dit 
front bezuinigingen moeten voorstellen, maar GroenLinks wil het college op het hart drukken te 
voorkomen dat ze zullen leiden tot meer uitbuiting van vrouwen en uitzichtloosheid voor jongeren. Juist 
bij slachtoffers van mensenhandel maakt mijn fractie zich nu al zorgen over adequate hulpverlening. 
Daarover dienden wij eerder deze maand schriftelijke vragen in. Om een goede afweging te kunnen 
maken bij de begrotingsbehandeling vragen we het college met een motie om voor de begroting 
inzichtelijk uit te werken wat de gevolgen van de bezuinigingen voor verschillende groepen in de stad 
zullen zijn en welke keuze het college maakt. 
Dan de schuldhulpverlening nog, want ik wil nog twee punten maken op het sociale domein. Door het 
wegvallen van de zogenaamde Spekmangelden en de extra rijksmiddelen uit 2009 staat opnieuw de 
schuldhulpverlening onder druk. Tot nu toe zijn we in staat geweest wachtlijsten te voorkomen. We 
vinden dat nog steeds van belang, omdat we ervoor moeten zorgen dat mensen juist in deze moeilijke 
tijden niet dieper wegzakken in financiële problemen. Wij dienen hierover een motie in. 
Het tweede punt op het sociale domein is het project Perspectief. Vluchtelingenwerk verwacht dat ook 
volgend jaar dertig ex-alleenstaande minderjarige vluchtelingen aangewezen zijn op dat project om een 
verblijfsvergunning te krijgen of terug te keren naar het land van herkomst. De financiering loopt af, maar 
GroenLinks wil niet bezuinigen op de toekomst van deze jongeren. Ook daarover hebben wij een motie.  
Bezorgd is mijn fractie verder over de cultuurbezuinigingen. We zullen als gemeente niet in staat zijn om 
alle rijks- en provinciale bezuinigingen te compenseren. Maar toch willen we vechten voor de cultuur in 
Groningen, de culturele hoofdstad van het noorden. Dat kan in elk geval door goed met de provincie af te 
stemmen hoe de budgetten kunnen worden besteed. Daar dienen we ook een motie voor in. Dat kan ook 
door het succes van de creatieve sector in het Ebbingekwartier niet uit onze handen te laten vallen. Ook 
daarover hebben we een motie.  
De gemeente Groningen houdt de financiële risico’s die ze loopt in beeld en we zullen geld moeten 
reserveren om deze risico’s aan te kunnen. In de begroting voor 2012 zal het college op zoek moeten naar 
versterking van het weerstandsvermogen. Aanvullende bezuinigingen kunnen daarbij helpen, net als 
keuzes over waar wel, waar niet en wanneer te investeren. Wij vragen ons met de VVD-fractie af of de 
rek nu echt uit de organisatie is, of dat er gedurende deze bezuinigingsoperatie en organisatieverandering 
toch nog meer ruimte is gebleken. We zullen verder moeten kijken naar bezuinigingen op het 
voorzieningenniveau in de stad.  
Ik weet dat de verleiding groot is om direct de grote projecten aan te halen als het gaat om bezuinigingen 
die moeten plaatsvinden. Hoewel alles moet worden overwogen om deze stad sociaal en duurzaam te 
kunnen houden en de financiële knelpunten het hoofd te bieden, plaatst GroenLinks daar ook forse 
kanttekeningen bij. Allereerst al praktisch, omdat de investeringen onderdeel zijn van afspraken met 
andere overheden en niet vrij besteedbaar zijn. Maar ook inhoudelijk. Wie de Zuidelijke Ringweg niet 
aanlegt, verliest rijksgeld, kwetst de bereikbaarheid van de stad en verliest een plan dat de stad 
leefbaarder wist te maken, ondanks uitbreiding van de Ring. Wie het Forum niet bouwt, gooit tientallen 
miljoenen over de balk, brengt nauwelijks verlichting voor de financiële situatie en zorgt ervoor dat je 
nog vijftien jaar met toenemende leegstand zit en gebrekkige aantrekkingskracht in het hart van de stad. 
Wie de RegioTram niet aanlegt, heeft over een aantal jaren een exploitatietekort van miljoenen op het 
busvervoer, schaadt de bereikbaarheid en tast de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad aan door 
een file van bussen. Met andere woorden, grote en gedekte investeringen uitstellen of laten schieten kan 
noodzakelijk zijn, maar het creëert ook problemen in de toekomst en het lost de financiële problemen van 
deze stad bij lange na niet op. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Het gaat even over die 35 miljoen euro voor het Forum. U zegt dat 
het over de balk gegooid wordt als het niet wordt aangelegd. Ik vind dat wel een beetje erg bout gezegd. 
Ik zou zeggen dat we dan 35 miljoen euro besparen voor de belastingbetaler. Wat doet u: gooit u het over 
de balk of bespaart u het? 
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De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Leest de geer Offerman nou zijn stukken wel? We hebben 
gewoon informatie gekregen dat wanneer we dat Forum niet bouwen we waarschijnlijk 40 miljoen euro 
gewoon vaarwel kunnen zeggen. Dus er zit een groot nadeel op dat project als je dat zou doen. 
Investeren in de toekomst van onze stad doen we ook door ervoor te zorgen dat onze scholen, 
gemeentelijke gebouwen en woningen energiezuinig zijn, door duurzame energie op te wekken en door 
het gebruik van schone vervoersmiddelen te stimuleren. In crisistijd genoegen nemen met 
energieverspillende gebouwen zou betekenen dat we de rekening doorschuiven naar morgen. GroenLinks 
is kritisch op de resultaten tot nu toe op het gebied van energiebesparing en wil graag de vinger aan de 
pols houden. We dienen daarover een motie in. 
Tot slot. Het opstellen van de begroting voor 2012 is een moeilijke opgave. Ik heb een beeld willen geven 
van de prioriteiten van de GroenLinks-fractie bij het beoordelen van de begroting in het najaar. En 
GroenLinks heeft het college voor willen houden haar progressieve karakter niet te verloochenen. Juist nu 
de mogelijkheden beperkt zijn, er geen geld is om alle ambities te vervullen en pijnlijke maatregelen 
moeten worden genomen waar iedereen wat van zal merken, is het de kunst om ook de belangen van onze 
bijna 200.000 inwoners over 5 jaar in het oog te blijven houden. GroenLinks begint deze Roze Week in 
elk geval vast aan een low-budgetaanpak van een belangrijk probleem. De fractie zal bezoeken gaan 
afleggen aan scholen in deze stad om daar een open het gesprek aan te gaan over het geven van ruimte 
aan diversiteit in alle soorten en maten op scholen. Ik ben verheugd dat de reacties van een aantal scholen 
op dit moment al heel enthousiast zijn over de bezoeken die we daar willen gaan afleggen. Zo hopen we 
ook dat we in Groningen nooit met een Trevorproject hoeven te beginnen. 
 
De VOORZITTER: Ik krijg een aantal moties van u (5 tot en met 10). 
 
Motie 5: Afstemming voorbereiding cultuurnota's (GroenLinks, D66, PvdA) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief. 
 
Constaterende dat: 
- de culturele sector in zwaar weer dreigt te belanden door de bezuinigingen van de rijksoverheid; 
- ook veel instellingen in de stad Groningen hierdoor hard worden getroffen. 

 
Overwegende dat: 
- het van belang is dat er zoveel mogelijk afstemming plaatsvindt tussen provincie en gemeente om op 

een zo goed mogelijke manier de rijksbezuinigingen op te kunnen vangen; 
- ook overleg tussen de provincie Groningen en de gemeente Groningen over de provinciale 

bezuinigingen van belang is. 
 
Verzoekt het college: 
- met de provincie in gesprek te gaan en te proberen de procedures naar een nieuwe Cultuurnota van 

provincie en gemeente in tijd op elkaar af te stemmen en ook waar nodig en mogelijk inhoudelijke 
afstemming te zoeken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 6: Duurzame stedenbouw en energiebesparing (GroenLinks, D66) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief. 
 
Constaterende dat: 
- in het kader van de duurzame stedenbouw het behalen van forse energiebesparing een belangrijke 

doelstelling is; 
- gebleken is dat maatregelen op het gebied van energiebesparing bij nieuwbouw en in de particuliere 

woningvoorraad tegenvallen; 
- ook in de sociale huursector in het kader van het NLA 2.0 een belangrijke rol speelt; 
- in de begroting 2011 nog geen concrete doelstellingen zijn geformuleerd voor de te realiseren 

energiebesparing. 
 
Spreekt uit dat: 
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- integrale verslaglegging rond energiebesparing gewenst is. 
 
Verzoekt het college: 
- een jaarlijkse rapportage van het beleid en de resultaten op het gebied van energiebesparing in de 

sociale huur, het particulier woningbezit en in de nieuwbouw van woningen op te stellen; 
- de eerste rapportage voor de begroting 2012 ter kennis te geven aan de raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 7: AMV's (GroenLinks, SP) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief. 
 
Overwegende dat: 
- het project Perspectief van Vluchtelingenwerk al enige jaren ex-AMV's (=ex-AMA's) begeleidt bij 

het verkrijgen van een verblijfsvergunning of bij terugkeer naar hun land van herkomst; 
- het project voor 2011 opnieuw incidenteel gefinancierd is door gemeente en Rijk; 
- door Vluchtelingenwerk is aangegeven dat in 2012 vermoedelijk weer ongeveer dertig jongeren op 

dit project zijn aangewezen om hun toekomst richting te kunnen geven; 
- voor 2012 geen gemeentelijke financiering beschikbaar is en ook de rijksbijdrage na 1 juli 2011 

afgelopen is. 
 
Verzoekt het college: 
- rekening te houden met een vervolg op het project Perspectief in 2012; 
- de financiële consequenties te betrekken bij het opstellen van de begroting voor 2012. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 8: Schuldhulpverlening (GroenLinks, ChristenUnie, SP) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief. 
 
Overwegende dat: 
- met ingang van 2012 de Spekmangelden voor schuldhulpverlening wegvallen; 
- ook de extra rijksmiddelen voor de schuldhulpverlening uit 2009 met ingang van 2012 wegvallen; 
- de economische crisis nog steeds aanhoudt; 
- het risico bestaat dat met de terugloop voor het budget voor schuldhulpverlening opnieuw 

wachtlijsten ontstaan bij de aanpak van schuldhulpverlening; 
- het niet tijdig aanpakken van schulden ook in financiële zin voor betrokkenen en gemeente kan leiden 

tot grotere problemen op lange termijn. 
 
Spreekt uit als zijn mening dat: 
- het ongewenst is dat er wachtlijsten ontstaan voor de schuldhulpverlening. 
 
Verzoekt het college: 
- bij het opstellen van de begroting voor 2012 rekening te houden met deze uitspraak van de raad en de 

eventuele financiële consequenties te betrekken bij het opstellen van de begroting voor 2012. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 9: Ebbingekwartier (GroenLinks, PvdA, D66) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief. 
 
Overwegende dat: 
- college en raad zich de afgelopen jaren sterk hebben gemaakt voor de ontwikkelingen in het 

Ebbingekwartier; 
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- inmiddels blijkt dat deze inspanningen van gemeentebestuur en alle betrokkenen uit het 

Ebbingekwartier succes hebben; 
- er grote bedragen aan subsidies zijn binnengehaald om de diverse activiteiten in het Ebbingekwartier 

te kunnen realiseren; 
- er voor 2011 nog een bedrag van 200.000 euro beschikbaar was via het 'binnenstadsmiljoen'; 
- er in 2009 is afgesproken ten minste tot en met 2011 de ontwikkelingen in het Ebbingekwartier 

financieel te ondersteunen; 
- er desondanks ook geld nodig is voor diverse vormen van ondersteuning om al die ontwikkelingen 

gaande te houden (onderhoud website, aanjagen activiteiten en projecten, publiciteit etc.); 
- hiervoor een bedrag tussen de 25.000 en 50.000 euro voldoende lijkt te zijn. 
 
Is van mening dat: 
- de positieve ontwikkelingen in het Ebbingekwartier niet mogen worden gehinderd door het ontbreken 

van een relatief geringe bijdrage van de gemeente. 
 
Verzoekt het college: 
- na te gaan waarvoor in 2012 nog gemeentelijke financiële ondersteuning nodig is voor het 

Ebbingekwartier (naast de bedragen die bijvoorbeeld al beschikbaar zijn voor winkelmanagement); 
- bij de voorbereiding van de begroting voor 2012 hiermee rekening te houden en een eventueel bedrag 

ter verdere ondersteuning op te nemen in de begroting en/of het uitvoeringsplan G-kracht voor 2012. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 10: Veiligheidsbudget en mensenhandel (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Student en Stad) 
“De gemeenteraad van Groningen, bijeen in de vergadering van 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en het financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Constaterende dat: 
- met het aflopen van de Van Montfransgelden het veiligheidsbudget van de gemeente heftig onder 

druk komt te staan; 
- uit dit veiligheidsbudget belangrijke zaken worden bekostigd, zoals de aanpak van jeugdcriminaliteit, 

huiselijk geweld en mensenhandel; 
- Groningen op de vierde plaats staat in het rijtje van steden met mensenhandel; 
- een groot deel van de vrouwen dat werkt in de raamprostitutie slachtoffer is van mensenhandel; 
- er meer branches zijn waarin mensen onder dwang moeten werken; 
- Groningen het convenant Aanpak mensenhandel heeft ondertekend op 18 oktober 2011; 
- als de huidige aanpak niet wordt bestendigd, er een grotere toename van mensenhandel zal komen. 
 
Overwegende dat: 
- met de huidige middelen er al een knelpunt lijkt te zijn bij de bestrijding van mensenhandel en de 

opvang van slachtoffers van mensenhandel; 
- in het veiligheidsbudget ook andere zaken zijn opgenomen die de raad na aan het hart gaan. 
 
Is van mening dat: 
- verdere beperking van het budget voor de bestrijding van mensenhandel en zorg over slachtoffers van 

mensenhandel uiterst onwenselijk is; 
- het noodzakelijk is een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van de rijksbezuinigingen én van 

de keuzes van het college op kwetsbare groepen, zoals vrouwen in afhankelijkheidssituaties en 
jongeren; 

- uitbuiting in de vorm van mensenhandel anno 2011 niet meer zou moeten/mogen voorkomen en daar 
waar het in de mogelijkheden ligt van de gemeente Groningen, het uiterste zou moeten worden 
gedaan om mensenhandel te voorkomen. 

 
Verzoekt het college: 
- voor de raadsbehandeling van 2012 de consequenties van de bezuinigingen op het veiligheidsbudget, 

met name voor kwetsbare groepen in onze stad, scherp in beeld te brengen én aan te geven wat het 
kost om de huidige inzet voor mensenhandel te behouden en slachtoffers ervan adequaat op te 
vangen. 
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En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties (5, 6, 7, 8, 9 en 10) maken deel uit van de beraadslagingen. Dan gaan we 
nu naar de fractie van de Stadspartij. De heer Offerman heeft het woord. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): De Stadspartij heeft maar drie moties en drie vragen. Dat maakt het 
misschien straks een stuk makkelijker. Wij gaan het niet hebben over het kabinet en wij gaan het niet over 
Amerika hebben. We gaan het over Groningen hebben, want wij zijn een lokale partij en de kiezers weten 
nu tenminste dat ze op ons moeten stemmen. Lokaal centraal. Dit college heeft als enige van de grote 
steden in Nederland nagelaten consequenties te trekken uit de huidige financiële crisis. Overal in 
Nederland heeft men grote projecten afgezegd en onder financiële druk erkend wat luxe en wat noodzaak 
is. In Groningen moeten we hier nog aan beginnen. Het aantal gezinnen is afgenomen. Dit is volkomen in 
strijd met de wensen van de raad en laat volgens de Stadspartij zien dat de leefbaarheid in de stad onder 
druk staat. 
Even naar vorige week. Wat de Stadspartij betreft staan alle signalen op rood en zijn de stormballen 
gehesen. De Stadspartij gaat ervan uit dat de gemeenteraad van Groningen, u dus, niet bestaat uit een 
groep lemmingen, die zichzelf in de financiële afgrond stort. De regenbui waar het college tegenin fietst, 
mevrouw Dekker, blijkt straks een onweersbui te zijn. De bliksem zal inslaan in de paraplu van mevrouw 
Dekker en dan is het over en uit. En uit de kofferbak van mevrouw Jongman komen natuurlijk nog lijken, 
mijnheer van Keulen, dat kan niet anders. Ik heb even een citaat. Denk aan de voorspelbare 
overschrijdingen van de grote projecten. Bas Soetenhorst becijfert in zijn boek over de Nood/Zuidlijn: 
“Uit internationaal onderzoek blijkt dat bij liefst negen van de tien infrastructurele projecten de begroting 
tekortschiet. Bij railprojecten bedraagt de gemiddelde overschrijding 45%.” Dan weten we wat ons te 
wachten staat wanneer we dit college zijn gang laten gaan. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Kan ik uit die opmerking de conclusie trekken dat de Stadspartij vindt dat er 
nooit meer spoorlijnen moeten aangelegd dan wel trams in het hele land? U gaat alleen over de stad, dat 
er in ieder geval geen nieuwe spoorlijnen meer richting Groningen mogen komen? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dat is de verkeerde conclusie, wij zijn voor regionaal spoor. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Hoe zit het dan met die enorme overschrijdingen waar u zo voor 
waarschuwt? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): We komen dadelijk aan de prioriteitstelling, ja echt. 
Het motto van de Stadspartij is bij deze voorjaarsnota keuzes maken en risico’s beheersen. De Stadspartij 
constateert dat dit college op alle fronten besluiten probeert te forceren, opdat er geen weg meer terug 
lijkt. Wat de Stadspartij betreft is die weg terug er wel degelijk. Na de zomer dienen we een 
initiatiefvoorstel in om, analoog aan de provincie, een commissie Grote Projecten in te stellen. 
De stad overeet zich aan te veel grote projecten tegelijkertijd, die gefinancierd worden met rijksgeld. Daar 
gaat het om. Ik zal u een voorbeeld geven. 1600 miljoen euro willen uitgeven terwijl er maar 
1000 miljoen euro RSP-geld is, voor de kijker, dat is het Zuiderzeelijncompensatiegeld. Dat is veel. Is 
1000 miljoen euro weinig geld of zijn we in Groningen de weg kwijtgeraakt? Wanneer gaan we nu 
eindelijk eens keuzes maken? De Stadspartij stelt het college hierover de volgende vragen. De eerste 
vraag wordt namelijk nooit beantwoord en ik wil het nu weten. Welke partijen gaan wanneer keuzes 
maken in de RSP-middelen? Vraag 2 is wanneer en op welke wijze de raad en de Provinciale Staten 
hierbij betrokken worden. 
Nog een citaat van eerdergenoemde Bas Soetenhorst: “Onderschatting van de kosten en overschatting van 
de baten, overal in de wereld komt het voor om draagvlak te creëren voor projecten.” Waarom zou het bij 
ons anders gaan? De Stadspartij is van mening dat de binnenstad van Groningen ook zonder Forum goed 
blijft functioneren, alle doemscenario’s ten spijt. En mijnheer Gijsbertsen, 40 miljoen euro kan ook nog 
op een andere manier worden besteed en wordt niet over de balk gegooid. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Er is al geld uitgegeven in het kader van de voorbereiding van 
besluitvorming over het Forum. Daar gaat het om. Dat geld is ook weg. 
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De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dat geld is niet weg, dat geld is gebruikt om iets aan te kopen. Als 
we nu iets anders gaan doen, dan is dat geld ook nuttig besteed. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Als we gaan verkopen wat we hebben aangekocht, dan krijgen we 
dus minder terug dan we er voor betaald hebben. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): De heer Gijsbertsen heeft het over verkopen, daar heeft de Stadspartij 
het absoluut niet over. 
De speerpunten van de Stadspartij. We lijken wel op verschillende partijen in deze gemeenteraad. Bij de 
Stadspartij gaan mensen voor stenen. Dat wil zeggen, wonen, werk, inkomen en gezondheid gaan bij de 
Stadspartij voor grote projecten. De eigen leefomgeving … 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Even een vraag aan de heer Offerman. Dat klinkt mooi, maar werk moet je 
op een gegeven moment wel mogelijk maken. Dan zullen er toch bedrijven moeten komen en die zul je 
toch moeten kunnen bereiken op een of andere manier. Het klinkt wel stoer, voor stenen, maar hoe gaat u 
dat doen dan? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dat gaan we in ieder geval niet doen door rijksgelden in allemaal 
projecten te investeren die alleen maar voor tijdelijke werkgelegenheid zorgen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dat was mij duidelijk, maar de vraag was wat u dan wel gaat doen. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Zorgen dat er meer middenstanders en ondernemers naar deze stad 
komen. Dat gaan we dan wel doen. En die gaan we ook eens een keer vertroetelen in plaats van pesten. 
We gaan verder. De eigen leefomgeving gaat voor bouwen. Duurzaam beheer en onderhoud gaan voor 
sloop en nieuwbouw. De Stadspartij gaat voor – ja u hoort het goed, mijnheer Gijsbertsen – een duurzame 
en sociale stad. Op basis daarvan stelt de fractie van de Stadspartij haar prioriteiten. 
Cultuur staat zwaar onder druk. De Stadspartij pleit ervoor de wegbezuinigde rijksmiddelen vanuit het 
gemeentelijke budget bij te passen. De Stadspartij dient hierover een motie in. De aangekondigde 
bezuinigingen van de GasUnie laten al zien dat het huidige culturele aanbod van voorzieningen gered 
moet worden. Voor meer is echt geen geld. 
De Zuidelijke Ringweg is voor de economie van stad en Ommeland van onmisbaar belang en vanwege de 
leefbaarheid zal deze weg maximaal overkapt moeten worden. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Even een vraag over die verschrikkelijke overschrijdingen die we altijd 
zagen. Doen die zich ook voor bij de Zuidelijke Ringweg of niet? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Die zullen zich ook bij de Zuidelijke Ringweg voordoen en daarom 
gaan wij prioriteiten stellen. De Stadspartij wil de 300 miljoen euro RSP-geld voor de RegioTram 
besteden aan plan B en – u hoort het goed – de Zuidelijke Ringweg. Geld dat overblijft wordt bestemd 
voor de spoorverbinding Groningen-Heerenveen. Het RSP-geld voor het stationsgebied moet aan het 
stationsgebied worden besteed. Dus niet aan een RegioTram die nooit de regio zal bedienen. Wanneer de 
raad de tramplannen toch wil doorzetten, dan wil de Stadspartij controle op onderhandelingen met 
marktpartijen en keiharde afspraken over het go/no-moment. Meerstad en Blauwe Stad hebben 
aangetoond – en dit is heel erg serieus – dat ambtenaren en externe adviseurs niet geschikt zijn om met 
marktpartijen te onderhandelen. Het zijn gewoon ongelijkwaardige partners en daar moeten we echt 
rekening mee houden. We laten het niet aan de markt over, we controleren het. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik zou graag willen dat de heer Offerman dat wat verduidelijkt. Want als hij 
het niet aan ambtenaren wil overlaten en niet aan externen, hoe wil hij het dan doen? Misschien kunnen 
we dan zelf die richting op gaan, ik wil best een poging wagen, maar ik vraag mij erg af of het echt heel 
veel succes gaat hebben. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Er zijn heel veel deskundigen in dit land die heel veel verstand 
hebben van dit soort zaken. Niet ambtenaren en niet externe adviseurs. Accountants bijvoorbeeld, die zijn 
beëdigd. 
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De heer EIKENAAR (SP): U wilt het niet aan ambtenaren overlaten, u wilt het niet aan externen 
overlaten, maar er zijn wel heel veel deskundigen, die van buitenaf moeten komen om dit te doen. Hoe 
noemt u dat? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dat noem ik financiële deskundigen. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Externe financiële deskundigen. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Externe financiële deskundigen. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Kijk, nu zijn we er! 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Nou ja, over externe en financiële en deskundigen, we kunnen daar 
een heel debat over voeren, we gaan nu verder. 
Dit is wel een belangrijke vraag aan het college. Wanneer is het uiteindelijke tramkeuzemoment in 2012? 
Wij wijzen hierbij op de HSL aanbestedingsprocedure, dat komt ook uit het boek van Bas Soetenhorst. 
Het voornemen deze procedure te stoppen, bleek toen te riskant. Bij de HSL hebben aannemers het Rijk 
via de rechter gedwongen door te gaan met de aanbesteding. Dat mag ons natuurlijk echt nooit 
overkomen. Ik wil graag een antwoord op die vraag. Kan dat? Graag een duidelijk antwoord dat het niet 
kan. 
Dat een discussie over een vorm van herbouw van de historische Grote Markt in Groningen nog niet 
mogelijk is, daar gaat die 40 miljoen euro over, dat betreurt de Stadspartij ten zeerste. Wanneer de Staten 
alsnog beslissen – en de heer Van Keulen lichtte een klein tipje op – geen geld voor de Grote Markt 
beschikbaar te stellen, dan zal eindelijk eens naar de wens van de Groningers geluisterd moeten worden. 
Herbouw ter discussie van een historische Grote Markt. De Stadspartij sluit wat inhuur betreft aan bij wat 
andere partijen hiervan vinden. Te veel, te vaak en te hoog in prijs. 
De plannen voor studentenhuisvesting van Lefier in de Reitdiepzone kunnen niet worden waargemaakt. 
Over illegale kamerverhuur dient de Stadspartij een motie in. De Stadspartij wil net als de VVD zo snel 
mogelijk beginnen met het bouwen van tijdelijke woningen voor jongeren, maar dan wel op het terrein 
van de Suiker Unie. Ook hier dienen wij een motie over in. 
Tot slot constateert de Stadspartij dat daar achter de collegetafel nog steeds wordt geloofd in de maakbare 
samenleving en de compacte stad. Deze vastgeroeste ideologie is niet meer van deze tijd wat de 
Stadspartij betreft. Vernieuwing van bestuur en beleid zijn speerpunten van de Stadspartij. Dank u wel. 
 
De heer EIKENAAR (SP): U zei in uw bijdrage dat u het niet over stenen wilde hebben, maar over 
mensen. En nu heeft u het 99% van de tijd over stenen gehad. Ik neem aan dat u uw tweede termijn 
volledig wijdt aan mensen. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Wij hebben het over prioriteiten gehad, mijnheer Eikenaar. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ja precies. U heeft het alleen over de tra, het Forum en de Ringweg gehad, 
maar niet over mensen. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Het gaat om prioriteiten stellen. Als wij prioriteiten stellen, dan is er 
geld voor mensen. 
 
De VOORZITTER: De Stadspartij heeft drie moties ingediend (11 tot en met 13). 
 
Motie 11: Reparatie cultuurbezuinigingen (Stadspartij) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsnota. 
 
Constaterende dat: 
- door de rijksbezuinigingen op cultuur verschillende instellingen en gezelschappen in onze stad in 

zwaar weer terecht dreigen te komen. 
 
Overwegende dat: 
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- we hierdoor tot keuzes gedwongen worden die verder reiken dan de keuzes voortkomend uit onze 

eigen Cultuurnota; 
- binnen het college van B eb W de bereidheid bestaat uit eigen middelen belangrijke functies te 

behouden getuige de volgende uitspraak van wethouder De Vries in de Groninger Internet Courant 
van 27 juni jl.: ‘Ik vind dat dit kabinet het noorden, net als het zuiden en het oosten een beetje in de 
steek laat. Dat betekent dat we nog meer als al het geval was, moeten uitgaan van onze eigen kracht. 
We moeten en kunnen meer zaken zelf doen.’; 

- we bij het maken van onze keuzes alle cultuuruitgaven tegen het licht moeten houden. 
 
Verzoekt het college: 
- spoedig, maar zeker voor de behandeling van de begroting 2012, de mogelijkheden te onderzoeken 

om met eigen middelen functies te behouden en daarbij ook nadrukkelijk te betrekken de 2,5 miljoen 
euro die jaarlijks naar de Forumorganisatie gaat en de uitkomsten hiervan aan de raad voor te leggen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 12: Eerst bouwen, dan handhaven (Stadspartij) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarnota. 
 
Constaterende dat: 
- het college serieus werk gaat maken van de aanpak van illegale kamerverhuur. 
 
Overwegende dat: 
- handhaven in het algemeen een prima zaak is, maar dat moet worden voorkomen dat er onnodig extra 

druk op de toch al gespannen kamerverhuurmarkt zal ontstaan. 
 
Verzoekt het college: 
- het handhavingtempo in overeenstemming te brengen met het bouwtempo van nieuwe jongeren- en 

studentenhuisvesting, zodat er netto gezien geen terugloop zal plaatsvinden in het aantal 
wooneenheden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 13: Extra haast onderzoek Suikerunieterrein (Stadspartij) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsnota. 
 
Constaterende dat: 
- de raad op 16 februari jl. een motie heeft aangenomen, waarin het college werd verzocht onderzoek te 

verrichten naar de mogelijkheden voor tijdelijke grootschalige jongerenhuisvesting op het Suiker 
Unieterrein; 

- het project van Lefier, om bij het Reitdiep achthonderd wooneenheden voor jongeren te realiseren, 
helaas geen doorgang kan vinden. 

 
Overwegende dat: 
- met het mislukken van bovengenoemd project de doelstellingen voor jongerenhuisvesting verder 

zwaar onder druk komen te staan. 
 
Verzoekt het college: 
- extra haast te maken met het onderzoek naar het Suiker Unieterrein en nog voor de behandeling van 

de begroting 2012 de raad te informeren over de uitkomsten hiervan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties maken deel uit van de beraadslagingen (11, 12, 13). Wij gaan naar de 
laatste fractie voor de koffiepauze, de heer Eikenaar van de SP. 
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De heer EIKENAAR (SP): De VVD begon vorige week haar bijdrage aan de behandeling van de 
rekening door te zeggen dat liberalen optimisten zijn. Wel, SP’ers zijn ook optimisten. Alhoewel het 
kabinet van de heer Van Keulen en zijn kameraden dat optimisme, in ieder geval op korte termijn, aardig 
heeft weten te temperen.  
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik ben blij dat de heer Eikenaar mij blijkbaar een grootse toekomst 
toedicht, maar ik zit niet in het kabinet. Het is geen kabinet van mij, het is hooguit een kabinet van mijn 
partij. En kameraden bewegen zich meer in uw kringen, wij hebben het over coalitiepartners en 
gedoogmakkers. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Goed, waarvan akte. Op dit moment lijkt het er vooral op dat we de schade 
aan het beperken zijn. De schade die de regering door draconische maatregelen aan het veroorzaken is, in 
de cultuur, natuur en milieu, de zorg, de sociale werkvoorziening en niet te vergeten in onze wijken. Toch 
zou ik het op een andere manier willen bekijken. Wij kunnen in Groningen laten zien dat het anders kan. 
Wij kunnen een voorbeeld zijn dat wij ondanks alle tegenslagen en tegenwerking onze stad mooi en 
sociaal kunnen houden. Dat wij ervoor kiezen in de samenleving te investeren in plaats van die af te 
breken. Bijvoorbeeld door integratie hier wel serieus te nemen en de tegenstellingen niet aan te wakkeren, 
zoals dit kabinet met zijn blonde gedoogpartner wel doet. Wij kunnen op een bescheiden manier een 
tegenwicht bieden. Ik vind dat we daar in Groningen expliciet voor moeten kiezen. 
Maar wie wil kiezen moet wel weten wat er te kiezen is. En juist daar ontbreekt het naar ons idee aan. 
Oké, er is een meerjarenbeeld gepresenteerd. Een meerjarenbeeld dat zelfs aanmerkelijk positiever uitvalt 
dan gedacht. Maar het meerjarenbeeld is zo veranderlijk als het weer. Bovendien staan ons ook grote 
verliezen te wachten. Ik noem Meerstad ,,, 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Het meerjarenbeeld is zo veranderlijk als het weer, maar waarom zitten 
we hier dan überhaupt nog? Wat heeft deze discussie dan voor waarde, als u er zo in staat? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik kom er zo op terug waarom wij een helderder financieel overzicht moeten 
hebben. Volgens mij heeft u er zelf ook woorden aan gewijd, dus volgens mij zijn we het op dat punt 
enigszins eens. Ik ben voor het presenteren van een meerjarenbeeld, maar u weet ook dat dit regelmatig 
wijzigt. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Nog een vraag. Vorig jaar bij de begroting hebben wij op basis van een 
meerjarenbeeld een gigantische lastenverzwaring voor deze stad doorgevoerd. Zegt u nu eigenlijk dat u 
niet weet of dat wel nodig was? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Wat ik bedoel is dat meerjarenbeelden wisselen. We weten wel dat er grote 
financiële problemen op ons afkomen, zoveel is duidelijk. Volgens mij moeten we daarom maatregelen 
nemen. Ik zeg dus dat er een positief meerjarenbeeld is, maar daar tegenover staan grote kosten die op ons 
afkomen. Volgens mij bent u dat geheel met mij eens. Dat is wat ik bedoel. Ik noem Meerstad, O2G2, 
Zernike, Europapark, Westpoort en het Parkeerbedrijf. Allemaal opgeteld loopt dat in de tientallen, zoniet 
meer dan 100 miljoen euro. Euro’s die voor onze neus verdampen. Daarbovenop denk ik dat het college 
zich enigszins te rijk rekent door het renteomslagpercentage in te boeken als een voordeel. Want wie zegt 
dat de rente de komende jaren zo laag blijft? Een helder overzicht van de financiële situatie van de 
gemeente ontbreekt op dit moment. Voor een deel is dat logisch, maar tegelijkertijd vind ik dat het 
college te lang wacht met het maken van keuzes of op zijn minst met het helder op een rijtje zetten van 
wat er op ons afkomt en wat er daarna nog allemaal mogelijk is. 
In het collegeprogramma staan mooie ambities opgesomd. Het is echter niet de vraag of we die ambities 
allemaal overeind kunnen houden, de vraag is welke ambities we overeind kunnen houden. Echte keuzes 
zijn vorig jaar niet gemaakt en worden ook in deze voorjaarsbrief niet voorgelegd. In november ontkomt 
het college er niet meer aan die keuzes wél te maken. Het lijkt er nu op alsof dit college die beslissingen 
voor zich uitschuift. 
Van begin af aan heeft de SP duidelijk gemaakt dat wij deelnemen aan dit college met als belangrijkste 
doel het sociaal houden van deze stad. Laten zien dat het kan om sociale keuzes te maken in economisch 
moeilijke tijden met ook nog een rechtse regering. Aan die ambitie houden wij vast, dat moge duidelijk 
zijn. Maar kunnen we dan bijvoorbeeld nog wel doorgaan met de tram? Is die nog betaalbaar? Het 
antwoord op die vraag kan ik u nu niet geven. Daarvoor hebben we een helder financieel overzicht nodig. 
We hebben een vervoersprobleem op te lossen maar als we daarvoor het sociaal beleid moeten kapot 
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bezuinigen of de Wmo moeten uitkleden, dan is het de vraag of de keuze voor zo’n uitgave nog te 
rechtvaardigen is. Het antwoord op die vraag kan ik u wél geven en dat is nee. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Maar stel nu eens dat het alternatief voor de tram vele malen duurder is, wilt 
u die gegevens dan ook bij uw afwegingen betrekken? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Uiteraard, dat spreekt voor zich. Maar u heeft zelf ook gezegd, volgens mij 
enkele maanden geleden, dat we dat in zijn geheel bekijken of al die grote projecten nog door kunnen 
gaan en wat de consequenties zijn als we ze door laten gaan. Wat er dan verloren gaat. Daar hebben we 
dat heldere financiële overzicht voor nodig. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Kent u plan B? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik ken plan B enigszins. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Weet u dat dit veel goedkoper is dan de huidige plannen? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Volgens mij is het niet zo zwart-wit als u dat nu stelt. Maar goed, daar gaan 
we een andere keer een robbertje over vechten. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Wilt u hem betrekken bij de discussie over wat wel en niet nodig is? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Uiteraard, dat spreekt voor zich. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Prima, dank u wel. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Goed, het antwoord op die vraag is dus nee. Maar laat ik het zo zeggen, een 
Groningen zonder goed sociaal beleid kan ik me niet voorstellen, een Groningen zonder tram zou ik me 
wel kunnen voorstellen. 
Wie de Stadsmonitor en de monitor leefbaarheid en veiligheid leest, moet concluderen dat het college er 
goed in is geslaagd de stad leefbaar te houden. Wie zelf een wandeling maakt door de stad weet dat deze 
cijfers niet liegen. Onze wijken zijn goed onderhouden, plezierig om in te wonen en de voorzieningen zijn 
op orde.  
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Misschien is het een beetje flauw, maar u zei net dat u zich een stad 
zonder tram zou kunnen voorstellen. Kunt u zich ook een stad zonder Forum voorstellen? 
 
De heer EIKENAAR (SP): U weet hoe wij over het Forum denken en ik ga u niet nog een keer uitleggen 
hoe dat zit, u zult dat ook begrijpen. Maar wie vervolgens bij Selwerd aankomt, weet ook dat het college 
het daar de afgelopen jaren behoorlijk heeft laten afweten. Terwijl andere buurten er de afgelopen jaren 
op vooruitgingen, bleef Selwerd er verloren bij liggen.  
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik vind dit een mooie zin. Wat vond de SP van al die wijkvernieuwing en al 
die stadsvernieuwing toen ook alweer? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik heb volgens mij de afgelopen jaren niet anders gedaan dan dat gesteund. 
Wat wij niet hebben gesteund jaren geleden – toen zat ik hier nog niet overigens, maar dat doet er verder 
niet toe – dat was massale sloop. Dat is iets anders. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik kan alleen maar vaststellen dat ik blij ben dat u er gekomen bent. 
 
De heer EIKENAAR (SP): In de afgelopen jaren hebben we het beleid gehad om als er gesloopt werd, er 
ook sociale huurwoningen bij te bouwen. Daarvoor was het beleid om heel veel sociale huurwoningen uit 
de voorraad te halen. Dat is iets anders. Wij hebben dat nooit gesteund en volgens mij terecht. De 
kwaliteit van de woonomgeving in Selwerd ging achteruit, maar vooral zijn de bewoners pessimistisch 
over de toekomst. Dat is voor wie wel eens in Selwerd komt geen verrassing, maar het is daardoor niet 
minder zorgwekkend. Het college heeft toegezegd in oktober met een wijkvernieuwingsplan te komen. 
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Mijn vraag is of dat gaat lukken. Eigenlijk zou ik die vraag niet moeten stellen, want eigenlijk moet het 
gewoon lukken, omdat Selwerd het verdient om vooruit te gaan en verbeterd te worden.  
Ik zei het al, wij moeten in Groningen blijven laten zien dat het ook anders kan. De afgelopen jaren 
hebben wij daar al bewijzen voor geleverd. Nergens zijn wijken er zo op vooruitgegaan als in Groningen. 
De leefbaarheid is met sprongen verbeterd. Nu moeten wij dat vasthouden. Dat is een opgave, maar het 
kan. Maar daar is wel wat voor nodig. Inzet, het betrekken van bewoners, maar ook heel simpel: geld. 
Van de regering krijgen we dat geld niet meer. Sterker, die vinden de wijkenaanpak geen succes en 
bezuinigen daarop. Maar die komen dan ook nooit in Groningen.  
Een extra bezuiniging van dit college kan daar niet nog bovenop volgens mij. En wat ik mij dus afvraag is 
of de 10 miljoen euro die dit college voorstelt extra te bezuinigen niet ten koste gaat van de stad die wij 
voor ogen hebben. Dat zou wel eens het geval kunnen zijn.  
Zijn extra bezuinigingen op beheer en onderhoud bijvoorbeeld nog wel mogelijk? Op dit moment is dat 
nog op peil. De Stadjers zijn nog tevreden. Het is van belang dat dit zo blijft. Uit ieder onderzoek blijkt 
dat een schone en hele leefomgeving als heel belangrijk wordt ervaren. Logisch. Het is prettiger om in te 
wonen. Maar een verloederde omgeving lokt ook ongewenst gedrag uit en trekt criminaliteit aan. Ik denk 
dat bezuinigingen daarop niet meer goed mogelijk zijn zonder dat we dat peil van onderhoud en dus onze 
wijken aantasten. 
Tot nu toe is het gelukt om onze stad sociaal te houden. We hebben zelfs de kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen kunnen verruimen. Het verlicht het huishoudboekje van achthonderd inwoners 
van onze stad. Dat is precies zoals wij het graag zien. De stad die duidelijk maakt dat het ook anders kan. 
Tegelijkertijd beseffen wij dat we niet alles kunnen opvangen. De huurtoeslag gaat omlaag. Dat is iets dat 
de gemeente, niet kan, maar ook niet mag compenseren. Het basispakket van de zorg wordt verkleind, 
ook dat kunnen wij niet opvangen. Op de sociale werkvoorziening wordt bezuinigd en flink ook. Wellicht 
kunnen we dat niet helemaal opvangen, maar we kunnen op zijn minst laten blijken in woorden en in 
daden dat de sociale werkvoorziening ons aan het hart gaat. We moeten voorkomen dat onze 
medewerkers in de sociale werkvoorziening zonder perspectief thuis komen te zitten. Armoede werkt 
niet, maar werk werkt wel.  
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dat vind ik een opvallende opmerking van de heer Eikenaar. Hij zegt 
dat we op zijn minst in woorden laten merken dat we de sociale werkvoorziening belangrijk vinden. Wat 
u dus eigenlijk zegt is dat we het allemaal belangrijk vinden, die banen, maar dat we er geen cent voor 
over hebben.  
 
De heer EIKENAAR (SP): Ja, dan had u net iets beter moeten luisteren, want ik zei in woorden en in 
daden. Het spijt me. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Maar hoe gaat het dan verder nu? Want we hebben er gewoon geen geld 
voor om al die banen in stand te houden.  
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik heb daarnet een heel betoog gehouden, u heeft daar blijkbaar niet naar 
geluisterd. We moeten kijken wat we voor die mensen kunnen doen om dat zo goed mogelijk op te 
vangen. Dat heb ik gezegd en volgens mij is dat heel helder. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Eist u daar geld voor of eist u daar geen geld voor? Want op dit moment 
is het een holle frase namelijk. Als u geen boter bij de vis doet, dan weet u zeker dat die gesubsidieerde 
arbeid zwaar het slachtoffer wordt. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Als u vindt dat het holle frasen zijn als ik prioriteiten aangeef voor de 
begroting in november, dan vraag ik me af wat u hier zelf heeft staan doen, eerlijk gezegd. Het kabinet 
verdedigen, hoor ik de heer De Rooij zeggen, daar zit wat in. Maar u hebt hier zelf toch ook een betoog 
gehouden? Niet voor alles in uw betoog dient u een motie in. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Nee dat klopt, integendeel. Ik wil het nog eenmaal vragen aan de heer 
Eikenaar. Hoe hard gaat u ervoor zorgen dat er geld komt voor die gesubsidieerde arbeid als u zegt dat u 
dat zo belangrijk vindt? 
 
De heer EIKENAAR (SP): U kent ons. Wij staan voor die mensen. Wij zullen die mensen verdedigen en 
we zullen erop toezien dat het college op een sociale manier met die mensen omgaat en op een sociale 
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manier probeert die mensen te ondersteunen. Het is wat uw kabinet loopt af te breken. Daar staan wij 
voor en zo is het. Nu wou ik graag verder gaan met mijn betoog. 
Één manier om Groningen sociaal te houden is het Armoedepact. Meer dan 45 organisaties en 
instellingen in de stad sloegen in 2007 de handen ineen om de armoede in onze stad te bestrijden. Met 
succes. Mijn vraag is wel waar het nieuwe Armoedepact blijft. Mijn fractie heeft daar een motie over. 
Ook hebben wij een motie over de AWBZ. De provinciale jeugdzorg en de zorg voor licht verstandelijk 
gehandicapte jeugd gaat overgeheveld worden naar de gemeente. Die belangrijke en zware 
verantwoordelijkheid moeten we op een goede manier op ons nemen en daar hebben wij een motie over. 
 
Het wordt het najaar van de waarheid. Het najaar waarin we definitief moeten kiezen. Dat betekent dat er 
ambities zullen sneuvelen, dat is onvermijdelijk. Maar één ambitie moet wat ons betreft onverkort 
gehandhaafd blijven. Groningen moet een sociale stad blijven. Mensen met een laag inkomen, een 
handicap of mensen die aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening, zij worden onevenredig hard 
gepakt door dit kabinet. Het enige dat wij kunnen doen is tegenwicht bieden. Niet alleen voor hen die dit 
direct raakt, maar voor de Groningse samenleving als geheel. Want Groningen mag nooit verworden tot 
een stad met scherpe tegenstellingen tussen mensen die wel en mensen die niet volwaardig mee kunnen 
doen in de samenleving. Wij zijn geen kille stad en we mogen dat ook nooit worden. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Eikenaar dient twee moties in (14 en 15). 
 
Motie 14: Armoedepact (SP) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Constaterende dat: 
- de gemeente Groningen in september 2007 met 45 organisaties in de stad een pact heeft gesloten met 

een pakket van afspraken om gezamenlijk armoede en sociale uitsluiting te bestrijden; 
- de werkwijze van het Armoedepact, waarin de gemeente meer en meer met anderen grote problemen 

aanpakt, onverminderd waardevol is; 
- in het collegeprogramma is afgesproken dat er in 2011 een nieuw Armoerdepact wordt afgesloten en 

ingevoerd. 
 
Overwegende dat: 
- een Armoedepact nog steeds van groot belang is om stille armoede, het niet-gebruik van 

voorzieningen en schulden tegen te gaan, extra ondersteuning te bieden bij schuldproblemen en 
maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen te stimuleren. 

 
Verzoekt het college: 
- om voor de begroting 2012 een nieuw Armoedepact aan de raad voor te leggen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 15: Vervanging AWBZ met Wmo-voorzieningen (SP) 
“De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
Voorjaarsbrief 2011. 
 
Overwegende dat: 
- de landelijke overheid een proces in gang heeft gezet, waarbij individuele zorgvoorzieningen op basis 

van de AWBZ komen te vervallen en waarbij de gemeenten daarvoor in de plaats voorzieningen in 
het kader van de Wmo moeten aanbieden; 

- de gemeenten hierdoor een belangrijke taak krijgen in het ondersteunen van mensen die het 
zelfstandig niet lukt om een volwaardige plaats in de samenleving te veroveren. 

 
Spreekt uit dat: 
- het zorgvuldig uitvoeren van de hierboven beschreven kanteling in de komende jaren een van de 

belangrijkste opgaven voor de gemeentelijke overheden wordt; 
- de gemeente Groningen zich tot het uiterste moet inspannen om de nieuwe taken zo uit te voeren dat 

niemand buiten de boot valt; 
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- de financiële middelen die het Rijk biedt voor het organiseren van nieuwe Wmo-voorzieningen die in 

plaats komen van AWBZ-zorg, in beginsel volledig ingezet dienen te worden voor het uitvoeren van 
de nieuwe taken. 

 
Verzoekt het college: 

- met voorstellen te komen voor de besteding van de hierboven genoemde middelen; 
- de raad vroegtijdig en nauw te betrekken bij de ontwikkeling van beleid op dit vlak en binnen enkele 

maanden met een voorstel te komen over hoe die betrokkenheid van de raad georganiseerd wordt. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties (14 en 15) maken deel uit van de beraadslagingen. Dan schors ik de 
vergadering voor een koffiepauze. 
 
Schorsing van een kwartier. 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Wij gaan door met de fractie van D66. Voor ons klaar 
staat de heer Luhoff, ga uw gang, twaalf minuten. 
 
De heer LUHOFF (D66): Bestuurslid Ton Selten van woningcorporatie Lefier zei onlangs op RTV 
Noord: “Ik denk dat de ambitie ons zodanig in de weg heeft gezeten dat we de risico’s niet op de juiste 
manier hebben ingeschat.” Ik was onder de indruk van de oprechtheid van die woorden. Deze woorden 
sprak hij uit nadat Lefier bekend had gemaakt dat zij een stuk grond hadden gekocht voor 5 miljoen euro 
waar niet op kon worden gebouwd. Vandaag hebben we een debat over de begroting van 2012 en het 
meerjarenbeeld voor daarna. We hebben het daarbij het over ambities, risico’s, knelpunten en we geven 
richting aan het college voor het opstellen van de begroting 2012. Hoewel ik dus zeer onder de indruk ben 
van de woorden van de heer Selten, hoop ik eerlijk gezegd dat zulke woorden straks niet ook door dit 
college hoeven te worden gesproken. 
De juniraming van het centraal planbureau heeft als ondertitel ‘Het overheidstekort daalt gestaag’ en geeft 
een gunstig beeld van de economische vooruitzichten voor 2011 en 2012 dan eerder gedacht. Uit 
diezelfde juniraming blijkt dat we de recessie nu echt voorbij zijn. Alhoewel onzekerheid over de 
toekomst blijft bestaan door overheidstekorten, de schuldencrisis in Europa en de Arabische Lente, 
blijken ook dit jaar huishoudens en ondernemers weer meer te besteden en te gaan investeren. Maar wij 
hebben vandaag een debat over het verbinden van ambitie met realiteitszin. De economische recessie mag 
dan formeel achter ons liggen, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, en zoals recent weer bleek ook het 
onderwijs, maar ook de overheidsfinanciën, zijn nog lang niet op orde. Ook in Groningen zijn de 
gevolgen van de recessie nog duidelijk merkbaar door verminderde werkgelegenheid, de toename van het 
aantal bijstandgerechtigden, een afname van de woningproductie en een afname in de vraag naar 
bedrijfsterreinen. Voor de gemeente Groningen betekent dat grote risico’s met mogelijk nog grotere 
afboekingen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere risico’s en knelpunten die zich op korte termijn 
voordoen. We kennen allemaal het rijtje al: de wet Buig, iederz, het Parkeerbedrijf, O2G2, de realisatie 
van de bezuinigmaatregelen, enzovoorts. De lijst is jammer genoeg te lang. De vragen die in dit debat aan 
de orde zouden moeten komen, zijn: hoe krijgen we de financiën van de gemeente Groningen op orde 
krijgen en hoe verbinden we ambities met financiële realiteitszin? En hoe werken we tegelijkertijd aan 
een stad voor de toekomst? 
Het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes voor de begroting 2012 en het financiële 
meerjarenbeeld, kan niet zonder een analyse van de huidige situatie. Want, voorzitter, hoe staan wij er op 
dit moment eigenlijk voor als we de risico’s en knelpunten die we nu kunnen zien aankomen 
kwantificeren? Blijft het dan bij de 80 miljoen euro die in de voorjaarsbrief wordt genoemd? En hadden 
we de risico’s met betrekking tot het Parkeerbedrijf niet beter kunnen inschatten? Hadden we de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs niet beter kunnen organiseren en hadden we de financiële 
situatie bij iederz niet daadkrachtiger kunnen oppakken? Antwoorden op deze vragen zijn nodig om 
lessen te kunnen trekken en te werken aan een toekomst gefundeerd door een robuust financieel beleid. 
Ondanks deze financiële tegenvallers moeten wij blijven werken aan de aantrekkelijke stad van de 
toekomst. In het voorjaarsdebat vorig jaar heb ik al aangegeven wat volgens mijn fractie daarbij de 
prioriteiten zijn. Het onderwijs, de kenniseconomie, duurzaamheid, het culturele klimaat en 
burgerparticipatie. En als we kijken naar hoe de stad er op dit moment voorstaat, vallen er veel positieve 
ontwikkelingen waar te nemen. De stad is gegroeid in inwoneraantal, is aantrekkelijker geworden voor 



 

verslag raad 29 juni

99

25 
 
toeristen en is relatief veiliger geworden. Het aantal werkzoekenden neemt af en de stad bruist, zoals ook 
het afgelopen weekend tijdens Swingin' Groningen. En het komende weekend laat Groningen zich zien 
van zijn tolerante en vrijzinnige kant als gastheer van Roze Zaterdag. In de Atlas van Gemeenten staat 
Groningen … 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Burgerparticipatie vind ik een interessant onderwerp wat D66 
aangaat. Ik besloot mijn speech met dat wij heel erg in een oud beleid leven van een maakbare 
samenleving en compacte stad. Mijn vraag aan u is of u niet denkt dat dit type argumenten, die vaak 
gebruikt worden bij burgerparticipatie, burgers erg teleurstelt. 
 
De heer LUHOFF (D66): Nee, ik ben dat niet met u eens. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat er al het 
een en ander in is veranderd. Als we bijvoorbeeld kijken naar de structuurvisie, waar we ook grote 
projecten aan ophangen, daar is ook wel heel duidelijk in opgenomen dat de stad helemaal niet meer zo 
maakbaar is als we soms dachten en dat het juist er veel meer om gaat om samen met mensen, bedrijven 
en instellingen in deze stad die stad te maken. Het is ook niet voor niks dat het zo in het 
collegeprogramma is opgeschreven. Als we het hebben over de compacte stad, dan is dat gewoon een 
thema dat breed gedeeld wordt hier in de raad en waar ook mijn fractie achter staat. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Toch nog een vraag. Als ik naar een aantal projecten kijk die we nu 
aan het doorlichten zijn – Oosterweg/Hofstraat, Zaagmuldersweg – dat zijn allemaal erg teleurgestelde 
burgers die van deze burgerparticipatie heel weinig merken. Wat vind u daarvan? 
 
De heer LUHOFF (D66): Dat ben ik niet met u eens. Natuurlijk gaat er nog een heleboel mis. We zijn er 
ook hard mee aan de slag, ook de burgemeester neemt daarin het voortouw. Er is ruimte voor verbetering. 
We hadden het onlangs over de Oosterhamrikkade en de manier waarop de Professorenbuurt onder 
andere daarbij betrokken is. Er gaat ook verandering in komen. We werken daar hard aan, ook met onze 
eigen voorstellen die de heer Akkermans presenteert. 
Onlangs de financiële tegenvallers moeten wij blijven werken aan een aantrekkelijke stad van de 
toekomst. Ik heb vorig jaar al aangegeven op welke punten we dat willen. In de Atlas van Gemeenten 
staat Groningen dus op een twaalfde plaats in de woonaantrekkelijksheidindex – een positieve score 
gezien de ligging van de stad. Die positieve score wordt mede veroorzaakt door de culturele 
voorzieningen, het brede winkelaanbod en de bruisende studentenpopulatie. De uitdaging is om deze 
punten vast te houden en binnen een sluitend meerjarenbeeld te blijven werken aan de aantrekkelijke stad. 
We maken ons echter wel zorgen over de voorzieningen op het gebied van cultuur en onderwijs. Ik wil 
graag even met het onderwijs beginnen, omdat dat een van de speerpunten van D66 is en blijft. “Het 
Nederlands onderwijs is van hoog niveau, maar de kwaliteit daalt” en “De grootste ruimte voor 
verbetering ligt bij de meest getalenteerde leerlingen”. Dat concludeerde wederom het Central Plan 
Bureau deze maand nog in een onderzoek naar de prestaties van het Nederlands basis- en voorgezet 
onderwijs in de internationale context. Daar moet de City of Talent zich door aangesproken voelen. Want 
hoe zorgen we, ook en juist nu in deze tijden, dat wij als Groningen de juiste randvoorwaarden creëren 
voor het onderwijs in deze stad? Hoe zorgen we voor nieuwe impulsen voor de vensterschool en geven 
we uitvoering aan de motie en de ambitie om Groningen de onderwijsstad van Nederland te maken? Het 
college werkt hard aan deze ambitie en komend halfjaar zullen we daar ook de resultaten van voorstellen 
daarover zien. Wij maken ons echter wel zorgen of deze ambitie wel voldoende financiële ruimte krijgt. 
Daarom dienen wij straks dan ook een motie in om die nieuwe impulsen voor de vensterschool ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren en de organisaties die samenwerken in de vensterschool klaar te 
maken voor de toekomst. Daarnaast vragen wij in een andere motie om de samenwerking tussen 
kinderopvangorganisaties en sportverenigingen te ondersteunen en deze organisaties te helpen bij het 
aanvragen van landelijke subsidies. In dat kader steunen wij ook de motie van de PvdA om de 
onderwijshuisvesting op orde te brengen. 
Goede culturele voorzieningen maken een stad de moeite waard om te bezoeken, te ontdekken, in te leren 
en in te leven. Dat zien we nu terug in het aantal mensen dat ervoor kiest om in Groningen te komen 
wonen. Niet voor niets heeft dit college de ambitie om in de top vijf van culturele steden te blijven. Van 
het kabinet hoeven we het op dit punt niet te verwachten. Sterker nog, de cultuursector staat in deze stad 
juist door de voorgenomen rijksbezuinigingen onder druk. De culturele instellingen vragen onze steun om 
te kunnen anticiperen op een veranderend cultureel landschap. Mijn fractie stelt dan ook in een motie 
voor om de vrijval op het programma Cultuur in 2010 te blijven gebruiken om cultuur en culturele 
instellingen te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe Cultuurnota. 
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Hoewel de recessie voorbij is, zien wij nog steeds een dalende trend in de werkgelegenheid van deze stad. 
Tegelijkertijd zien we dat het aantal werkzoekenden afneemt en de stad zich weet te positioneren op het 
gebeid van Healthy Ageing. Ook laten Delfzijl en omgeving zien, als regio met het best presterende 
bedrijfsleven, dat stad en Ommeland de titel Energyport verdient. Met G-kracht, een innovatiefonds en 
het masterplan om energieneutraal te worden, moeten we als stad in staat zijn duurzame energie blijvend 
op de kaart te zetten. Daarmee werken we aan een duurzame kenniseconomie. En als we het hebben over 
duurzaamheid, dan wil ik graag een zorgpunt met u delen. Gisteren hebben bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, overheden, belangenorganisaties en sportclubs een unieke 
samenwerkingsovereenkomst getekend onder de noemer 'Samen duurzaam aan de top!' Daarmee bundelt 
het noorden de komende jaren zijn krachten om groene energie te promoten bij het brede publiek. 
Tegelijkertijd zien we dat het eigen initiatief van de raad om in Groningen een duurzaamheidscentrum op 
te richten niet het gewenste resultaat oplevert. Ook het college sprak zijn zorgen uit over het 
Duurzaamheidscentrum tijdens de behandeling van de rekening in de commissievergadering van Beheer 
en Verkeer. In een motie, die wij samen met Partij voor de Dieren hebben opgesteld en die ook door 
anderen wordt gesteund, vragen wij straks het college om samen met de partners van het 
Duurzaamheidscentrum op zoek te gaan naar mogelijkheden om dat Duurzaamheidscentrum beter te 
positioneren. 
Het college schrijft: “We zijn ons terdege bewust van de spanning tussen onze ambities, de financiële 
mogelijkheden en de organisatorische spankracht. We nodigen u uit met ons mee te denken en daardoor 
bij te dragen aan de keuzes die wij moeten maken.” Als antwoord op deze uitnodiging wil mijn fractie het 
gegeven paard niet in de bek kijken. Maar misschien kan het college het toch beter eerst zelf de sporen 
geven. Wij willen de gang van zaken omdraaien en het college vragen om het debat over de begroting 
2012 sterker te faciliteren. Dat kan het college doen door goede informatie over het financieel 
meerjarenbeeld, de financiële risico’s en knelpunten op tijd te leveren. 
Die spanning tussen ambities, de financiële mogelijkheden en de organisatorische spankracht voelen wij 
ook. Ook voor D66 geldt dat onze ambities onder druk staan. Wij zijn dan ook bereid in te leveren op 
onze ambities als dat nodig is. Wij delen dus de zorg van het college over de spanning tussen die ambities 
en wij zijn bereid om ook onze ambities te toetsen aan de veranderende realiteit. Want werken aan een 
aantrekkelijke stad begint met ambitie, maar kan niet zonder realiteitszin. 
 
De VOORZITTER: D66 dient vier moties (16 tot en met 19) in. 
 
Motie 16: Extra impulsen voor de vensterschool (D66, Stadspartij) 
“De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 29 juni 2011, besprekende de Voorjaarsbrief 2011. 
 
Constaterende dat: 
- de culturele infrastructuur in Groningen vanwege omstandigheden onder druk staat; 
- het college in zijn collegeprogramma van plan is om de vensterscholen van extra impulsen te 

voorzien; 
- de raad heeft verzocht om een evaluatie en hierbij inmiddels betrokken is geweest. 
 
Overwegende dat: 
- de impulsen voor de vensterschool uiteraard afhankelijk zijn van de uitkomsten van de evaluatie; 
- als de evaluatie inhoudelijke aanleiding geeft tot nieuwe impulsen voor de vensterschool, het 

ontbreken van budget deze impulsen kan blokkeren. 
 
Verzoekt het college: 
- bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2012 ook in financiële zin rekening te houden met de op 

handen zijnde evaluatie van de vensterscholen en de nieuwe impulsen die hier op kunnen volgen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 17: Kinderopvang en sport (D66, GroenLinks, VVD, Student en Stad, CDA) 
“De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 29 juni 2011, besprekende de Voorjaarsbrief 2011. 
 
Overwegende dat: 
- aandacht voor sport en beweging in Groningen hard nodig is in de strijd tegen overgewicht; 
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- om Stadjers aan het sporten en in beweging te krijgen en te houden, al moet worden gestart bij de 

allerkleinsten; 
- sport en kinderopvang om een aantal redenen een interessante combinatie is: 

o om bewegingsarmoede bij kinderen tegen te gaan; 
o om opvang voor kinderen aantrekkelijker te maken; 
o om verenigingen te vitaliseren; 
o vanwege de mogelijke kostenefficiency voor de kinderopvangorganisatie. 

 
Constaterende dat: 
- het college de intentie heeft geuit sport en kinderopvang (meer) te willen combineren; 
- het college heeft aangegeven dat de kinderopvang een belangrijke partner is in het 

sportstimuleringsbeleid; 
- de Sportvisie 2010-2020 er op wijst dat sportvoorzieningen efficiënter gebruikt kunnen worden door 

samenwerking met (onder andere) kinderopvangorganisaties; 
- de organisaties zelf aangeven dat de samenwerking tussen het onderwijs, de buitenschoolse opvang, 

sportverenigingen en de buurt moet worden versterkt; 
- in 2011 een landelijke projectsubsidie beschikbaar is voor private partijen (zoals kinderopvang) voor 

het stimuleren sport en bewegen in de buurt. 
 
Spreekt als zijn mening uit dat: 
- het wenselijk zou zijn als nog meer kinderopvangorganisaties sportactiviteiten aanbieden, eventueel 

in samenwerking met sportverenigingen. 
 
Verzoekt het college: 
- een plan van aanpak op te stellen om: 

o te stimuleren dat nog meer kinderopvangorganisaties sportactiviteiten gaan aanbieden; 
o de samenwerking tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen te ondersteunen; 
o kinderopvangorganisaties te stimuleren gebruik te maken van de projectsubsidie en ondersteunen 

bij de aanvraag hiervan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 18: Extra middelen voor cultuur (D66, Stadspartij, Student en Stad, VVD, PvdA) 
“De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 29 juni 2011, besprekende de Voorjaarsbrief 2011. 
 
Constaterende dat: 
- de culturele infrastructuur in Groningen vanwege omstandigheden onder druk staat; 
- de raad herhaaldelijk het belang van de Groningse culturele infrastructuur heeft onderstreept; 
- uit de gemeenterekening 2010 blijkt dat er in 2010 372.000 euro van het programma Cultuur niet is 

besteed. 
 
Overwegende dat: 
- de cultuursector zelf dringend verzoekt om het beschikbaar stellen van incidentele middelen om snel 

in te kunnen spelen op het veranderde culturele landschap in het noorden. 
 
Verzoekt het college: 
- voor de begroting 2012 extra incidentele middelen te reserveren om de overgang van de Cultuurnota 

2009-2012 naar de Cultuurnota 2013-2016 voor de culturele instellingen te accommoderen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 19: Nieuwe energie voor het duurzaamheidscentrum (D66, Partij voor de Dieren, SP, Student 
en Stad) 
“De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 29 juni 2011, besprekende de Voorjaarsbrief 2011. 
 
Constaterende dat: 
- het Duurzaamheidscentrum niet zo van de grond is gekomen als de raad had gehoopt; 
- het college zorgen heeft geuit over de formule van het Duurzaamheidscentrum Groningen; 
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- het college met nieuwe energie werkt aan zijn duurzaamheidsambities. 
 
Overwegende dat: 
- het Duurzaamheidscentrum Groningen een betere positionering verdient; 
- bij de behandeling van het masterplan Groningen Energieneutraal begin dit jaar de raad naar voren 

heeft gebracht dat burgerparticipatie hierin onvoldoende was uitgewerkt en een motie heeft 
aangenomen met het verzoek hier meer aandacht aan te geven. 

 
Verzoekt het college om: 
- samen met de partners van het Duurzaamheidscentrum Groningen op zoek te gaan naar 

mogelijkheden om de huidige positionering van het Duurzaamheidscentrum te verbeteren; 
- zich met vernieuwde energie met de partners te committeren aan het Duurzaamheidscentrum en een 

koppeling te maken met het masterplan Groningen Energieneutraal; 
- voor de begroting 2012 te komen met een voorstel aan de raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties (16, 17, 18 en 19) maken deel uit van de beraadslagingen. Het woord is 
aan de heer Seton van het CDA. 
 
De heer SETON (CDA): Een bijzondere vergadering vandaag, de voorjaarsnota voor de moeilijkste 
begroting in jaren. Natuurlijk waren de discussies over het Forum historisch, was het debat over DaFinci 
spannend, en de rekeningraad vorige week hartstikke belangrijk, maar ze halen het toch niet bij dit debat, 
waarin we de hoofdlijnen voor 2012 uitzetten en aangeven wat écht telt. De verwachtingen voor de 
voorjaarsbrief zelf waren dus hooggespannen. En terecht, want nu komt het er, ook volgens het college, 
echt op aan. Dus ik heb vol verwachting de brievenbus in de gaten gehouden en heb de envelop van de 
voorjaarsbrief opengescheurd. Ik ben snel aan het lezen geslagen en ook weer snel opgehouden. Want ik 
heb zelden zo’n vlakke voorjaarsbrief gezien. Alleen in het rapport van de commissie-Terlouw stond nog 
minder nieuws. Weg hooggespannen verwachtingen. Waar ik hoopte dat het college ideeën zou 
ontvouwen, oplossingsrichtingen zou aandragen over hoe we de crisis kunnen doorstaan, bleef het bij een 
zakelijke opsomming van de financiële positie van de stad. Plichtmatig werden nog wat behaalde 
successen en wat risico’s genoemd en dan eindigt het al met de uitnodiging mee te denken en bij te 
dragen aan te maken keuzes. 
Stond er dan helemaal niets nieuws in? Ja, goed nieuws zelfs. Namelijk dat als gevolg van het 
bestuursakkoord het meerjarenbeeld er een stuk gunstiger uitziet. En geen kleingeld, want tussen nu en 
2014 61,1 miljoen euro incidenteel en vanaf 2015 31 miljoen euro structureel extra. We gaan wel gewoon 
de trap op en de trap af. Er komt geen generieke korting op het gemeentefonds en ook de 
behoedzaamheidsreserve wordt niet ingevoerd. Kassa! Het bestuursakkoord legt ons dus geen windeieren. 
Dan moet je haast bang worden dat het toch niet doorgaat. Het lijkt me qua risicomanagement gewenst 
hier een voorziening voor te vormen. Maar wacht eens even: de voorjaarsbrief is van 27 mei 2011 en in 
de raad van 25 mei 2011 hebben de linkse fracties het akkoord nog radicaal verketterd. In een ouderwets 
anti-Den Haagdebat werd het bestuursakkoord in alle toonaarden verfoeid, zo van: ‘hoe durven ze 
hiermee te komen!’ En dan blijkt datzelfde duivelse pact de reddende engel te zijn van de stadse 
financiën? En dat vind ik nou zo groots aan dit college: als ze kritiek hebben op het kabinet dan zeggen ze 
het, maar als het kabinet iets goed doet dan komen de complimenten ook. 
Wat is het gevoel van de mensen in de stad? Onzekerheid over recessie en bezuinigingen, ‘ze nemen ons 
alles af’. Mensen zetten zich af, voelen zich ondergewaardeerd en aan de kant gezet. Niet gekend, niet 
erkend, niet gewaardeerd en niet serieus genomen. Ontevredenheid in Paddepoel-Noord en Selwerd gaat 
niet over de wijkvernieuwing, zelfs niet alleen over de tram en studentenhuisvesting zelf. Het gaat erom 
dat ze zich er niet bij betrokken voelen, dat de tram hen overkomt en dat ze bij overlast door 
studentenhuisvesting niet in beeld zijn. Het zoeken is naar betrokkenheid, geborgenheid en 
saamhorigheid. Het gevoel hebben dat je geen onderdaan, maar onderdeel van de stad bent. 
Vrijwilligerswerk, clubs, mantelzorg, scholen, instellingen en buurtcentra. Mensen die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun buren, hun buurt, schoon, heel en veilig in de wijk. Al die zaken 
die niet op geld te zetten en toch zo waardevol zijn. Waar we lintjes voor uitdelen als mensen zich daarin 
onderscheiden. Ja, ik ben trots op al die mooie gebouwen in de stad, maar het sociaal cement, dat moet je 
koesteren. Ja, ik ben trots op ringwegen en fietsvoorzieningen, maar de sociale infrastructuur, het 
kloppend hart van de stad, mag niet worden aangetast. Want ook dat is een vorm van duurzaamheid. 
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De heer DE ROOIJ (PvdA): De heer Seton houdt een gloedvol betoog. Hij noemt een aantal fysieke 
zaken als tram en studentenhuisvesting. Laten we nu de tram eens nemen. Is hij nu van mening dat de 
burgerparticipatie bij de tram en de inspraak niet goed geregeld zijn door het college? Zo ja, wat zou er 
dan anders moeten? Want er is toch wat afgepraat over dat ding. 
 
De heer SETON (CDA): Mijn opmerking gaat iets dieper. Ik heb gezien wat er gebeurd is aan 
burgerparticipatie, ook bij de tram. Maar mijn opmerking gaat over het gevoel bij mensen. Dan kun je 
zeggen dat het gevoel onterecht is, omdat we hartstikke veel hebben geïnvesteerd in erover praten, 
inspraakavonden, informatiebladen en grote foto’s van de wethouder. En toch hebben ze het gevoel dat 
het hen overkomt. Mijn stelling is dat als dat gevoel er is, terecht of niet, dan moet je daar als stad wat 
mee doen. Als je het laat zitten, dan krijgen mensen het gevoel dat we hen in de steek laten. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Mijn vraag aan u is: wat dan? Wat wilt u nog meer? 
 
De heer SETON (CDA): Het is niet altijd meer, het is ook anders. Als ik in de collegebrief lees dat 
Paddepoel-Noord en Selwerd aan het somberen zijn over de toekomst en dat het eraan ligt dat in 
Paddepoel-Noord geen wijkvernieuwing is en in Paddepoel-Zuid wel, dan vind ik dat te plat. Ga dan wat 
dieper kijken wat er speelt in die wijken. Ik denk dat we daarin moeten investeren. Dus dat moet je meer 
doen, je moet nog verder kijken dan dat soort punten die aan de oppervlakte liggen, om erachter te komen 
wat er bij mensen speelt. Nogmaals, niet omdat het terecht of onterecht is, maar omdat wij het belangrijk 
vinden wat er in de stad leeft. 
Ik ga verder met ambitie. Wethouder Dekker schetste het beeld dat ze liever een olietanker was dan een 
zeilscheepje. Opvallend, deze vergelijking, voor een wethouder Duurzaamheid, die vervoer van fossiele 
brandstoffen verkiest boven duurzame windenergie. Maar de financiële strekking is helder: een vaste 
koers, ga niet laveren, laat je niet gek maken. Klinkt geruststellend, maar het is juist deze laconieke 
houding die mij ongerust maakt. Net als die zin aan het eind van de voorjaarsbrief, het lijkt wel een 
bezwerende toverformule: ’onze ambities staan onder druk, maar nog fier overeind’. Deze recessie laat 
zich niet bezweren. Je kunt er nog zoveel politiekcorrect wensdenken tegenaan gooien, maar deze keer 
waait het niet over. We worden er vol door geraakt en als we niet in beweging komen, als de olietanker 
stug doorvaart, ligt schipbreuk op de loer. Natuurlijk is het goed om ambities te hebben, maar bij 
verslechterende omstandigheden moet je ook het lef hebben om ze ter discussie te stellen. Ambitie en 
vernieuwing zijn een mantra van dit college geworden. Hoe lang duurt het nog voordat het college inziet 
dat je bij minder geld niet alles kunt hebben? Hoe lang blijft dit college geforceerd alle ballen tegelijk in 
de lucht houden? Hoe lang duurt het nog voordat we gaan schrappen in plaats van lappen? Interessant is 
wat de PvdA hierover zei. Eerst, vlak voor Terlouw zijn rapport presenteerde, de opmerking dat we toch 
eens goed moeten kijken naar de risico’s van al die grote projecten tegelijkertijd. Ik kreeg tranen in de 
ogen toen ik dat hoorde, eindelijk steun. De olietanker is hier al wat bijgedraaid. En daar bleef het niet bij, 
want vorige week gaf de PvdA aan dat wat haar betreft het extra geld dat we nodig hebben niet wordt 
gezocht in het verhogen van de belastingen. Hoe mooi deze uitspraak ook is, hij stelt ons wel voor een 
probleem, want het geld moet ergens vandaan komen. Nu is de pas afgesneden voor de makkelijkste (en 
ook de te makkelijke) optie, die van belastingverhoging. Waar gaan we dan in snijden?  
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik denk dat de heer Seton hier een paar dingen door elkaar haalt, uitgaven en 
investeringen. Zou het zo kunnen zijn dat de bedragen die wij moeten ophoesten voor die grote projecten 
op termijn juist geld opleveren? En als ze dat doen, moeten we ze dan nalaten? Is dat nu verstandig beleid 
of zouden we daar eerst even over na moeten denken en over moeten praten met elkaar? 
 
De heer SETON (CDA): Ik denk er net zoals u over, ik ben altijd bereid om erover te praten. Maar de 
inschatting van de effecten is anders. Natuurlijk, ik snap dat er bij grote projecten eerst investeringen 
moeten komen en dat je daarna de lusten daarvan krijgt. Ik zeg dat ook van de tram bijvoorbeeld. Maar ik 
heb het over verslechterende omstandigheden, ook richting D66. Als blijkt dat het echt anders is dan we 
toen dachten, dan moet je ook durven overwegen dat we die investeringen niet doen, ook al snap je dat er 
later wel iets beters van komt. Dat geld hebben we niet. We willen de risico’s niet verder verhogen. Je 
hebt een beperkt risicoprofiel en je kunt niet alles hebben. 
Ik heb net aangegeven wat volgens ons in ieder geval overeind moet blijven: de sociale infrastructuur van 
de stad. Voorzieningen vasthouden, initiatieven stimuleren en gezinnen binnenboord houden. Al het 
andere staat in principe ter discussie, ook de grote projecten. Dat betekent ook dat wij nog voor de 
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begroting precies willen weten wat de kosten zijn van uitstel of afstel van de grote projecten. En speciaal 
voor wethouder De Vries: ik kom graag naar de alv van de PvdA om uw persoonlijke inschatting te 
horen, dan weet ik het wat sneller. 
 
Wethouder DE VRIES: Ze zijn bij ons openbaar, u bent van harte welkom. 
 
De heer SETON (CDA): Dank u wel. En voor de tram betekent dat bijvoorbeeld dat we een actualisering 
van de inschatting van de reizigersaantallen willen hebben. Het CDA is bereid om ook eigen wensen te 
beperken, te versoberen, te faseren, uit te stellen of zelfs te schrappen, omdat wij andere dingen nog liever 
overeind willen houden. En dat geldt ook voor duurzaamheid, bereikbaarheid, beheer en onderhoud en de 
gemeentelijke organisatie. Om echt te kunnen bezuinigen moet je bereid zijn om je ambities te temperen. 
Gebruik die ijskast. Vandaar ook dat wij die 10 miljoen euro gewoon willen laten staan. Nu streng zijn, 
dan kun je later eventueel wat loslaten. 
Ik sluit af. Ik begon met kritiek op een vlakke voorjaarsbrief. Het college houdt de kaarten op de borst. Ik 
reken op een hete zomer met als uitkomst een transparant voorstel over mogelijke bezuinigingen in de 
begroting 2012. Niet ‘take it or leave it’, maar op basis van scenario’s, zodat er echt wat valt te kiezen. 
Want alleen als er echt valt te kiezen, wordt duidelijk wat echt telt. 
 
De VOORZITTER: Het CDA dient drie moties (20 tot en met 22) in. 
 
Motie 20: Actualisering inschatting reizigersaantallen RegioTram (CDA, VVD) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Constaterende dat: 
- de noodzaak om tot een RegioTram te komen is gebaseerd op een inschatting van toekomstige 

reizigersaantallen; 
- deze inschatting een aantal jaren geleden is gebaseerd op een verwachte reizigersontwikkeling op 

basis van de toen beschikbare gegevens; 
- de meest recente tellingen van reizigers in het ov een dalende lijn laten zien. 
 
Overwegende dat: 
- de inschatting van de reizigersontwikkeling een cruciaal gegeven is voor het bepalen van de 

levensvatbaarheid van de RegioTram; 
- het in die zin geen overbodige luxe is om een eventueel besluit over het doorgaan van de RegioTram 

te baseren op inschattingen op basis van recente gegevens; 
- deze geactualiseerde inschattingen nog niet beschikbaar zijn. 
 
Verzoekt het college: 
- De raad nog voor de begroting 2012 met het oog op de besluitvorming over de RegioTram een 

actualisering van de inschatting van de ontwikkeling van de reizigersaantallen in het ov in de stad en 
regio toe te zenden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 21: Strooibeleid (CDA, ChristenUnie) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Constaterende dat: 
- er vorige winter uit verschillende hoeken klachten zijn geuit over het gemeentelijke strooibeleid; 
- deze klachten zowel van ouderen (bereikbaarheid flat) als van jongeren (bereikbaarheid school en 

kinderopvang) kwamen; 
- het college vragen hierover zeer terughoudend heeft beantwoord, mede vanwege de kosten. 
 
Overwegende dat: 
- zich zomaar opnieuw een winter met veel sneeuw en ijs kan voordoen; 
- Stadjers een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van strooien en schoonhouden; 
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- de gemeente echter ten aanzien van kwetsbare groepen een eigen taak houdt. 
 
Verzoekt het college: 
- voor de begroting een zodanig strooibeleid te hebben ontwikkeld, dat cruciale voorzieningen voor 

jongeren, ouderen en andere kwetsbare groepen op een verantwoorde manier bereikbaar worden 
gehouden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 22: Bijen (CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Constaterende dat: 
- overal in Nederland bijenpopulaties onder druk staan; 
- het verdwijnen van bijen zowel ecologisch als praktisch tot ongewenste situaties leidt; 
- de gemeente Groningen tot nu toe geen uitgesproken pro-bijenbeleid kent. 
 
Overwegende dat:  
- de gemeente in het kader van haar verantwoordelijkheid voor groenbeheer mogelijkheden heeft om 

gunstige randvoorwaarden voor bijenvolken te scheppen; 
- eerder geopperde mogelijkheden, zoals het inzaaien van tijdelijk niet gebruikte bedrijventerreinen, 

nog niet zijn toegepast; 
- het wenselijk is om met mensen uit het veld op dit gebied ook andere mogelijkheden voor 

stimulerend gemeentelijk beleid te verkennen. 
 
Verzoekt het college: 
- in samenspraak met imkers te kijken naar mogelijkheden voor een meer bijvriendelijk beleid en de 

raad hierover voor de begroting 2012 te rapporteren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties (20, 21 en 23) maken deel uit van de beraadslagingen. Dan is de beurt aan 
mevrouw Jongman van de ChristenUnie. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Kijkend naar de stad Groningen en kijkend naar de politieke 
wensen van de ChristenUnie hebben wij drie weken geleden gekozen voor het thema ‘De aantrekkelijke 
stad’. Ik laat u eerst een plaatje zien, met de vraag wat u ziet. [Laat plaatje zien op scherm.] Veel kennen 
hem al, maar je kunt er zowel een meisje als een oude vrouw in zien. Het oor van het meisje is het oog 
van de vrouw en dan is de halsketting de mond. Het schijnt psychologisch zelfs zo te zijn dat als je 
negatief bent ingesteld, je de oude vrouw ziet en positief het meisje … Maar, los van uw psychische 
gesteldheid is het de vraag hoe het staat met de Stadjers. Vinden de Stadjers en de Ommelanders 
Groningen nog aantrekkelijk genoeg? Zien zij de stad als een oude, heksige vrouw of zien zij de stad als 
een jonge frisse dame? 
Nou gaan wij als gemeente niet over alles, we gaan niet over het weer, hoewel bij mooi weer de stad er 
een stukje vrolijker uitziet. En de bomen reiken niet tot de hemel, want soms moet er helaas zelfs een 
boom gekapt worden. En waar de één Las Vegas als een heel aantrekkelijke stad ziet, moet ik er 
persoonlijk niet aan denken om in een dergelijke glitterglamourstad te moeten wonen. In december 2009 
verscheen het boek ‘De aantrekkelijke stad’ van Gerard Marlet. Amsterdam, Haarlem, Utrecht, 
Maastricht én Groningen zijn de aantrekkelijkste steden van Nederland. Het zijn steden waar mensen 
graag willen wonen vanwege de gunstige ligging, goede voorzieningen als cultuur, veiligheid en de 
kwaliteit van de woningen. Zo’n notering is mooi, maar als je kijkt naar de Elsevier Atlas voor 2010, dan 
staan we op plaats 48 in het algemeen klassement van de 50 hoogst genoteerde gemeenten. Op plaats 2 bij 
de jongeren in de top 25. Op plaats 6 in de top van dinky’s, maar we worden helemaal niet genoemd in de 
top 25 voor senioren en gezinnen. Qua aantrekkelijkheid hebben we dus nog een wereld te winnen voor 
gezinnen en ouderen. En daarom zetten wij een aantal beleidsaccenten. 
Ondanks het feit dat het aantal inwoners is gestegen, zijn er 1300 gezinnen vertrokken uit de stad. 
Blijkbaar vonden zij de stad niet meer aantrekkelijk genoeg en zagen zij de lelijke oude vrouw. De vraag 
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is waarom ze zijn vertrokken. De ChristenUnie denkt dat hier de factor betaalbaar huis met eigen tuin 
meespeelt. Zijn er voldoende prikkels in de besluitvorming voor het bestemmen van grondgebonden 
woningen? In 2008 dienden wij al samen met het CDA een motie in. Het college antwoordde toen dat het 
allemaal wel goed zou komen. We dienen anno 2011 nogmaals een motie in, maar zullen u daar nog veel 
scherper in volgen.  
De afgelopen periode, vooral in de wintertijd, konden Stadjers helemaal niet meer zien of er nou sprake 
was van een oude vrouw of jonge vrouw, omdat de verlichting slecht of helemaal niet werkte. Naar 
aanleiding van onze vragen zijn wij door veel mensen gebeld die het bellen over kapotte straatverlichting 
beu waren. In de beantwoording van onze vragen bevestigt het college het beeld dat er meer aan de hand 
is en dat u de ondergrondse boel gaat inspecteren en gaat kijken wat nodig is voor een 
vervangingsprogramma. Via een motie roepen wij het college op hier volle vaart mee te maken.  
Een ander punt gaat over de ouderen. Ouderen zijn tevreden over de voorzieningen in de stad en vooral 
over de voorzieningen in hun wijk. Te denken valt aan de STIP’s, de huisbezoeken en de zorg en 
aandacht die de gemeente heeft voor mantelzorgers en vrijwilligers. Toch moeten we constateren dat 
huiselijk geweld, eenzaamheid en alcoholgebruik onder ouderen fors is toegenomen. Ik dien een motie in 
om over ouderenbeleid, dat versnipperd is over verschillende beleidskaders, een nota te maken zodat het 
wat meer body krijgt.  
Een ander punt. Mensen gaan elders winkelen, omdat ze het parkeren hier te duur vinden. Toch is er 
desondanks een stijging van bezoekers van buiten de regio en is P+R Haren succesvol. Over het 
Parkeerbedrijf krijgen wij nog een nadere analyse van het college, maar qua parkeren kan Groningen het 
imago van dure en soms wat onbereikbare stad wel wat opvijzelen. 
Het aantal werkzoekenden is minder fors gestegen dan verwacht. De re-integratiemonitor is nog niet 
beschikbaar, maar wij maken ons zorgen met anderen over de groep die meer moeite moet doen om op 
die arbeidsmarkt te komen of te blijven. Deze groep is ook kwetsbaar, daarom is er ook een motie mede 
door ons ingediend over schuldhulpverlening. 
Het aantal overnachtingen is gestegen, maar toeristen blijven hier korter. Zaak dus om blijvend in de 
binnenstad te investeren, ook tijdens de komende grote projecten, en oog te houden voor de kleine 
ondernemers, die het verschil maken in een stad met eenheidsworst of een stad met een diversiteit aan 
winkels. 
En iets anders, wij willen het college vragen om de uitvoering van het hondenbeleid te vervroegen. Een 
aantal paaltjes staat niet op de juiste plek, daar krijgt u klachten over, daar krijgen wij klachten over. De 
vraag aan het college is: wanneer kunt u de uitkomsten van die klachten aan de raad doen toekomen met 
een voorstel voor wijzigingen? 
We willen aantrekkelijk blijven als stad en komen daarom nog even terug op de lessen van Terlouw. Een 
van de opdrachten die daaruit naar voren kwam, was de volgende. De Henken en Ingrids van de stad 
willen in klip en klare taal horen waarom de besluiten die we in het stadhuis nemen, goed zijn voor de 
stad. Dat is in deze tijd een blijvende opdracht, want er wordt gezaagd aan de poten van de 
besluitvorming van dit stadhuis. Overigens is dat zagen naar de mening van de ChristenUnie vaak niet 
terecht. Als je je inzet voor het openbaar bestuur, op welke stoel in deze zaal dan ook, dan doe je dat met 
een gedrevenheid en met de wil om iets te bereiken. Die boodschap wordt vaak niet opgepikt. Als je het 
stadhuis vergelijkt met een zender en de Stadjers met een ontvanger, dan zit er vaak ruis op de lijn. De 
vraag is aan wie dat ligt. Aan de zender? Dan is de boodschap misschien te saai of te onduidelijk. Of ligt 
het aan de ontvanger, die soms hoort wat hij wil horen? Die soms denkt dat wat uit het stadhuis komt, per 
definitie anti-Stadjer is? Toch schijnt het zo te zijn dat het niet overkomen van de boodschap voor 99% 
aan de zender ligt, die heeft immers wat te vertellen en moet dat dan ook met verve doen. In 2001 pleitte 
de commissie-Wallage ervoor communicatie een plaats te geven in het hart van het beleid, omdat 
communicatie een recht van de burger is. Het is onze vraag aan het college wat het in petto heeft om de 
lessen van Terlouw over te nemen. Want naar onze mening is communicatie van cruciaal belang. 
Bijvoorbeeld: We bouwen deze woonwijk, omdat we plaats willen bieden aan onze inwoners. We 
omarmen de ideeën voor groen gas, omdat we een duurzame stad willen zijn. We luisteren naar die 
basisschooldirecteur met een idee over een veiligere straat voor de schoolkinderen. Dat geldt voor ons als 
raad om zo te communiceren, dat geldt voor het college, maar dat geldt ook voor die drieduizend 
ambtenaren, die dag in dag uit voor de stad aan het werk zijn. En hopelijk zien op dat moment al die 
Stadjers in al die contacten de gemeente als een frisse jonge vrouw. 
In de voorjaarsbrief stelt het college dat de ambities onder druk staan door de crisis en tegenvallers, maar 
u stelt tegelijkertijd niet aan schrappen te denken. U vraagt ons hierin mee te denken. Hier hebben wij als 
CU-fractie uitgebreid bij stil gestaan en we stellen de volgende zes punten. Als eerste geeft het financieel 
meerjarenbeeld ruimte. Als tweede. Van gemaakte keuzes in het verleden kunnen wij niet aantonen dat ze 
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niet kloppen. Ten derde. Er zitten gevolgen vast aan gemaakte keuzes, waarvan de informatie met de 
consequenties het meest aan de kant van het college zit. Bijvoorbeeld als je zegt dat wij de RegioTram 
niet doen. Dan zou je dat als Groningen in theorie kunnen roepen, maar we zitten in RegioVisie-verband 
vast aan meer partijen. Zo’n oproep is in die zin dan ook veel te gemakkelijk gesteld. Als vierde is 
consistentie iets waar de ChristenUnie voor staat. Van een zwalkende overheid wordt niemand gelukkig. 
Dus is de oproep aan het college door te gaan, tenzij het niet kan of niet mag. 
 
De heer SETON (CDA): Even een verhelderende vraag. U zegt dat we niet alle kanten op moeten 
springen en door moeten gaan zolang het kan. Maar dan gaat het toch om de vraag wanneer u vindt dat 
het wel of niet kan? Ik kan het wel met u eens zijn, maar het hangt er dan vanaf wanneer u vindt dat het 
goed is of niet. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik was met mijn vijfde punt bezig, want de risicoparagraaf is het 
belangrijkste hoofdstuk van de besluitvorming voor 2012. Dat heeft de accountant geadviseerd. Het gaat 
er dan dus om dat wanneer het echt niet kan, dan moeten we ook gewoon op tijd stoppen. Ik denk dat ik 
daar nog op kom. Als u de vraag straks niet beantwoord vindt, dan hoor ik dat graag. Want het is van 
belang om voorstellen breed te bekijken en te voorzien van alternatieve scenario’s. Dus wanneer het echt 
niet gaat en niet kan, dan moet het college ons laten zien waarom het niet kan doorgaan en we moeten 
stoppen. En op tijd stoppen. Ik herinner aan de verkeerslichtendiscussie van vorige week, bij oranje niet 
doorrijden. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ook aan mevrouw Jongman de vraag of zij bereid is plan B mee te 
nemen in de afwegingen, die nog komen. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): We gaan hier geen commissie Beheer en Verkeer overdoen, want 
plan B is een heel ander plan met een heel ander uitgangspunt dan de RegioTram. Dus in die zin moet ik 
u teleurstellen. Maar ik zeg dat we in brede zin de waarde van projecten moeten bekijken en of het 
financieel kan. Maar wij staan achter de keuze voor de RegioTram en dat is omdat wij een goede en 
bereikbare stad willen zijn. U denkt daar anders over, maar dat is bekend. 
 
De heer SETON (CDA): Dit debat gaat in grote lijnen een beetje over ambitie en realiteitszin. Ik probeer 
te peilen hoe u daar in staat. Wanneer vindt u nou dat we zouden moeten stoppen, omdat het echt niet 
meer kan? Misschien vindt u dat wel eerder of later dan ik. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Wij zouden dat nu kunnen zeggen. Maar meerdere partijen hebben 
ook aangegeven dat we nu niet even een paar zaken zo kunnen schrappen, want de consequenties van 
zo’n uitspraak zitten het meest aan de kant van het college. Ik vind in die zin de oproep die het college 
aan ons gedaan heeft te makkelijk gesteld. Wij kunnen niet zeggen dat we bepaalde projecten dan maar 
even niet doen. Ik kaats de bal nu ook terug en vraag het college ons bij de begroting te vertellen waarom 
we wel of niet door kunnen gaan met meer redenen omkleed. Volgens mij bedoelt u dan hetzelfde. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): We kunnen toch wel inhoudelijk zeggen met welke projecten we het 
inhoudelijk wel of niet eens zijn? Zonder dat we meteen financieel de gevolgen daarvan inzien, kunt u 
toch wel op hoofdlijnen richting geven? Ik vind niet dat u daarvoor weg kunt duiken eigenlijk. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik ben daar ook niet voor weggedoken. Mijn tweede punt, als u 
het goed gehoord hebt, was dat wij van gemaakte keuzes in het verleden niet kunnen aantonen dat ze niet 
kloppen. Dat is ons punt. Ik ga door. 
Een heel ander onderwerp in mijn beeldvorming en dan zie ik de stad als een heel lelijke oude vrouw. Het 
is werkelijk onbegrijpelijk dat in het jaar 2011 in deze stad nog sprake is van een moderne vorm van 
slavernij, namelijk mensenhandel. Dat is een eenrichtingsafhankelijkheid van iemand waarvoor je per dag 
1000 euro moet verdienen om dan zelf aan het einde van de dag 5 euro over te houden. En niet zelf de 
keus te krijgen om een einde te maken aan je afschuwelijke leef- en werkomstandigheden. Als wij zien 
dat er sprake is van een afnemend veiligheidsbudget, dan maken wij ons grote zorgen. Er is al een motie 
ingediend, omdat wij graag willen dat er een voortzetting komt van het huidige beleid met wat ons betreft 
het liefst een Groningse dikke schep erbovenop. 
Ik sluit af. De inzet voor 2012 is er een met veel ambities en projecten. Mijn vraag bij het volgende 
plaatje [toont plaatje] is: hoeveel poten heeft deze olifant? 
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Het is zo getekend dat de poten niet te tellen zijn. Met andere woorden: er staan veel grote projecten op 
stapel en de vraag is of het college bij de beleidsvoorbereiding voor 2012 de olifant is met heel veel 
poten, of dat het geld de gewenste inzet inhaalt. Dan kom ik ook terug op uw vragen. Misschien moet het 
college er een poot afhalen. Wij wensen het college bij het opstellen van de begroting 2012 Gods 
onmisbare zegen toe. 
 
De VOORZITTER: De ChristenUnie dient drie moties in (23 tot en met 26). 
 
Motie 23: Gezinnen (ChristenUnie, CDA) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
Voorjaarsbrief 2011. 
 
Overwegende dat: 
- in 2010 ruim 1300 gezinnen de stad hebben verlaten, wat veel meer is dan het beoogde maximum van 

500; 
- gezinnen van groot belang zijn voor de vitaliteit van de stad en het draagvlak voor haar 

voorzieningen; 
- in het meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen van 2010 de focus ook op behoud van gezinnen 

lag, zonder gewenst resultaat; 
- al in 2008 bij motie aan het college gevraagd is om noodmaatregelen te treffen om het vertrek van 

gezinnen tegen te gaan; 
- wellicht grondgebonden woningen een deel van de oplossing vormen. 
 
Is van mening dat: 
- ondanks eerdere moties van de raad en ondanks toezeggingen van het college het vertrekoverschot 

van gezinnen tot dusver niet ten goede gekeerd is. 
 
Verzoekt het college: 
- voor de begroting van 2012 aan te geven wat beleidsmatig en qua kwaliteit en kwantiteit van de 

woningvoorraad, meer dan nu reeds het geval is, gedaan kan worden om meer gezinnen aan de stad 
Groningen te binden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 24: Licht in de duisternis (ChristenUnie, CDA, VVD) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
Voorjaarsbrief 2011. 
 
Overwegende dat: 
- in de afgelopen periode vaak en op verschillende plaatsen in de stad de openbare verlichting is 

uitgevallen; 
- het college heeft bevestigd dat dit mede wordt veroorzaakt door breuken in een ouder type 

grondkabels, die vooral liggen in oude stadswijken; 
- de problemen met oudere kabels sneller dan verwacht zijn toegenomen; 
- het voor de veiligheid ongewenst is dat de verlichting langdurig uitvalt; 
- het college rekening houdt met een financieel risico van ongeveer 5 miljoen euro. 
 
Is van mening dat: 
- het zaak is om op korte termijn duidelijkheid te hebben over het bedrag en de inzet die nodig zijn 

voor een goed werkende straatverlichting. 
 
Besluit: 
- het college te verzoeken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 oktober 2011, aan te geven wat 

benodigd is voor een goed werkende straatverlichting voordat de winterperiode invalt. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 25: Ouderennota (ChristenUnie, CDA) 
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“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
Voorjaarsbrief 2011. 
 
Overwegende dat: 
- gezien de stijgende levensverwachting er op den duur meer oudere mensen in de stad zullen leven; 
- er op diverse beleidsterreinen en in diverse nota’s aandacht is voor deze groep; 
- er meer problemen zijn op het gebied van alcohol, eenzaamheid en huiselijk geweld; 
- een aantal ouderen liever in een grondgebonden woning woont dan in een appartement. 
 
Is van mening dat: 
- door middel van een nota Ouderenbeleid, in overleg met de ouderenraad, eens specifiek én 

overkoepelend gekeken kan worden wat de gemeente beleidsmatig betekent voor deze doelgroep. 
 
Besluit: 
- het college te verzoeken een nota Ouderenbeleid aan de raad te doen toekomen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties (23, 24 en 25) maken deel uit van de beraadslagingen. Klaar staat 
mevrouw Krüders van Student en Stad, ga uw gang. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Vorige week bij de bespreking van de rekening 2009 sloot ik af 
met de woorden: “Groningen moet een aantrekkelijke, bereikbare en bruisende kennisstad blijven, waar 
mensen graag wonen en verblijven, waar mensen en bedrijven zich willen vestigen, maar ook een stad die 
zijn financiën op orde heeft en waar iedereen een kans krijgt.” Ik maakte de belofte hier vandaag op terug 
te komen. Aan u straks het oordeel of mij dat gelukt is. Omwille van mijn belofte doe ik het dit jaar iets 
anders. In plaats van zoals vorig jaar te beginnen met de stukken die voor ons liggen en daar onze 
accenten neer te leggen – dat is eigenlijk de ruimte die je soms hebt als kleine partij – zal ik dit jaar 
beginnen met onze accenten en daarna pas ingaan op hoe we er nu echt voor staan. Wij hebben als thema 
van onze woordvoering gekozen voor het behoud van mensen in onze stad. We hebben daarbij drie 
gebieden aangemerkt, namelijk werken, wonen en leven. Deze drie gebieden zijn in onze ogen de basis 
van de keuzes die mensen maken om zich te vestigen of te blijven wonen in de stad. 
Ik begin bij werken. Een van de redenen om in de stad te blijven of naar een stad toe te gaan, is het feit 
dat er werk te vinden is. Voor iedereen zou er een geschikte baan moeten zijn. Het is onze taak om ervoor 
te zorgen dat mensen net dat steuntje in de rug krijgen om aan het werk te gaan. Dat steuntje moeten wij 
bieden. Het kan liggen op het gebied van begeleiding en opleiding en dan zoveel mogelijk individueel en 
aangepast op het profiel van het individu. Mensen actief houden is het doel. Niet iedereen kiest ervoor om 
in loondienst te gaan, je kunt ook denken aan vrijwilligerswerk of het starten van je eigen bedrijf. 
Startende ondernemers moeten dan ook de juiste tools krijgen om succesvol te worden. Obstakels moeten 
daar waar het kan zoveel mogelijk worden weggenomen. In de gemeente Groningen liggen nog veel 
kansen, vooral als we kijken naar gebieden zoals het Zernike. Voor dit gebied zien wij inderdaad dan ook 
veel kansen. Bij het masterplan dat we binnenkort zullen gaan bespreken, zullen we hier nog op 
terugkomen over een extraatje wat wij daar graag zouden zien. Ik geef u vast een voorproefje. Het gaat 
om een samenwerking tussen een soort ondernemerstrefpunt, een bedrijvenloket, een incubator, de RUG, 
de Hanze en de gemeente in een. 
Groningen is een echte City of Talent, waar veel mooie projecten van de grond komen. Kennis en 
onderwijs zijn dan ook twee van de grote krachten die wij hebben als stad. Het is dan ook zorgelijk dat de 
scores van de Cito-toets achterwege blijven in een stad die blijft groeien door grote kennisinstellingen. 
Ook de samenwerkingsverbanden, zoals het Akkoord van Groningen en de gekozen speerpunten 
hierbinnen, moeten zorgen voor extra werkgelegenheid. Dat is iets waar we de komende tijd echt mee aan 
de slag moeten gaan. Niet alleen op het gebied van energie, maar uit de rekening, de Stadsmonitor en de 
voortgangsrapportages blijkt ook dat werkgelegenheid op het gebied van de creatieve sector niet 
voldoende van de grond komt. Het lijkt ons een aandachtspuntje voor de komende jaren. Vorige week heb 
ik ook stilgestaan bij onze eigen organisatie, waar wij als aantrekkelijke werkgever te boek moeten 
komen te staan. Vooral voor talentvolle jongeren moeten we openstaan om onze organisatie jong en 
gezond te houden. Wij zijn dan ook benieuwd naar de invulling die het college hieraan wil geven. 
Dan het tweede punt, wonen. Als je een baan hebt gevonden of hard op zoek bent naar een baan, dan is 
een leuke nieuwe woning vinden stap nummer 2. Helaas moeten we constateren dat de slagingskans voor 
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het vinden van een woning voor alle groepen is afgenomen. De slagingskans voor jongeren was al een 
probleem en op ons prioriteitenlijstje staat dit dan ook nog steeds hoog bovenaan, ondanks dat we gestart 
zijn met het Bouwjongproject. Ook al is dit project van start, dit betekent nog niet dat we er zijn. Een punt 
om ons serieus zorgen over maken – wat we misschien al doen, maar nog niet goed genoeg – is de 
hoeveelheid gezinnen die wegtrekt uit onze stad. Naast het verbeteren van de slagingskans voor jongeren, 
zou wat ons betreft de komende jaren meer focus moeten komen op de gezinnen en de starters, zowel in 
het behoud als het aantrekken ervan. Een startersleningen is hier een van de basisprincipes. Er is op dit 
moment een motie in uw bezit die wij ingediend hebben samen met de PvdA. Wij zouden graag de 
kritische noot bij het onderzoek terug willen zien wat de eventuele gevolgen en effecten zijn op ons 
risicoprofiel als wij hiermee aan de slag gaan. De ambities bij wonen moeten aangescherpt worden en 
misschien moeten er ook duidelijker doelen worden gesteld. De moties van CDA en ChristenUnie steunen 
wij dan ook van harte.  
De invloed van groepen als jongeren, starters en gezinnen in onze stad is van groot belang. De 
Stadsmonitor geeft ook aan dat de stad groeit doordat wij zoveel jongeren naar onze stad toe krijgen. 
Eerder heb ik met u stilgestaan bij het financiële belang dat wij als stad hebben bij de komst van deze 
jongeren naar deze stad, maar er is ook het belang dat zij zorgen voor werkgelegenheid. 
Ik had het nu met u over afvalstoffen willen hebben. Ik had een motie voorbereid om een onderzoek te 
doen naar de regeling voor de tegemoetkoming in de lasten van kamerbewoners. Toen wij aan tafel 
gingen, zagen wij ook een brief klaarliggen over de afvalstoffenheffing. Mijn eerste reactie, want ik heb 
de brief snel kunnen bestuderen, richtte zich toch op de principiële reden waarom het college ervoor kiest 
hier niet verder mee te gaan, namelijk dat studenten niet behoren tot het doel van ons minimabeleid. Dit 
was ons natuurlijk al bekend, want we hebben eerder met elkaar een discussie gevoerd over de teruggave 
van de 50 euro. Alleen op dit punt ligt het wezenlijk anders dan een discussie die we eerder met elkaar 
hebben gehad. Op dit moment hebben de jongeren of de kamerbewoners een verkregen recht dat 
afgenomen wordt door een wettelijke regeling. De motie zal ik op dit moment niet gaan indienen, maar de 
brief zal ik zeker agenderen en u kunt rekenen op een stevige discussie. 
Studenten en jongeren zijn belangrijk voor je stad. Het is niet zo maar dat andere steden als Almere zich 
willen gaan profileren als studentenstad. Ik had hier een ludieke motie willen indienen om de raad de 
uitspraak te laten doen dat er maar één echte studentenstad bestaat en dat is Groningen. Maar aangezien 
we dat allemaal al weten, laat ik deze achterwege. 
Het derde punt is leven. Naast het hebben van een baan en een woning wil men ook leven in een stad 
waar wat te beleven valt, waar het aangenaam en veilig is. De Stadsmonitor en de voortgangsrapportages 
laten zien dat het goed gaat op het gebied van veiligheid, maar op sommige gebieden kan het toch nog 
een beetje beter, vooral omdat we vaak niet weten wat er aan de hand is. Daarom hebben we samen met 
GroenLinks en ChristenUnie een motie ingediend om meer duidelijkheid hierover te krijgen. Een 
aantrekkelijke en bruisende stad is een stad waar van alles te doen is en van alles te ontdekken valt. 
Daarbij is het noodzakelijk dat we een goede culturele infrastructuur hebben en dat er voldoende 
evenementen zijn. Het belang dat we hebben bij toerisme mag niet worden onderschat, vooral niet als je 
gaat kijken naar wat voor grote projecten eraan komen die onze stad zullen gaan treffen. Inkomsten die 
gegenereerd worden uit toerisme, zouden dan ook terug moeten vloeien naar toerisme. Een stad wordt 
ook aantrekkelijk door een goed sportbeleid, waarbij voldoende ruimte is voor iedereen om te sporten. 
Het gaat om gewone beweging, maar ook om topsport. Het maakt je stad niet alleen aantrekkelijk, het 
zorgt er ook voor dat de mensen in je stad gezond en fit zijn. Dit kan ook weer besparingen op andere 
gebieden opleveren. Meer mensen laten bewegen moet een doel zijn, maar dat doel moet wel de ruimte 
krijgen – en dan praat ik over sportaccommodaties. Vorig jaar heb ik een motie ingediend voor een 
onderzoek naar de sportaccommodaties. Ik was niet tevreden met het antwoord en bezig met het 
voorbereiden van een motie. Toen ik de motie aan het schrijven was, dacht ik dat het meer een 
initiatiefvoorstel zou worden. Dus ik kom hier later bij u op terug. Een simpele en goedkope manier van 
bewegen, die ook nog eens praktisch is, is de fiets nemen. Hiervoor moeten een aantal voorwaarden in 
orde zijn: fietspaden, wachttijdvoorspellers die werken en natuurlijk ook iets simpels als je fiets ergens 
neer kunnen zetten. Ik kom hiervoor met een motie. 
Ik heb u veel voorwaarden genoemd, die in onze ogen nodig zijn om een aantrekkelijke, bereikbare en 
bruisende kennisstad te zijn. Deze voorwaarden worden gefinancierd uit veel verschillende potjes, maar 
één potje financiert wel veel van deze voorwaarden, namelijk G-kracht. De basis van een goed lopende 
stad is een goed economisch programma. Wij zullen er bij de begroting scherp op zijn dat dit potje, want 
het is nu een potje, een pot wordt, die ondanks de moeilijke tijden waar we in zitten goed gevuld wordt. 
Dan het meerjarenbeeld, de toekomst en onze bezuinigingen. Op het eerste oog lijkt het meerjarenbeeld 
minder negatief te zijn dan verwacht en kun je inderdaad de vraag stellen of we de extra 
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bezuinigingstaakstelling van 10 miljoen euro zouden moeten laten staan. Maar er zit een flinke adder 
onder het gras, ons risicoprofiel. Als we kijken naar de afgelopen tijd, de prognoses en vooral de 
onbekendheid van vele risico’s, kunnen we in ieder geval daaruit de conclusie trekken dat ons 
risicoprofiel is toegenomen en zal gaan toenemen. Meerstad, Zernike, waardering van de gronden, 
reserves, verliesposten, de toenemende risico’s, lagere inkomsten, hogere uitgaven en onzekerheden 
vanuit landelijk beleid en gelden, zij vormen een korte opsomming van de vele ontwikkelingen die ons 
nog te wachten staan. De voorjaarsbrief stelt dat we minimaal 40 miljoen euro nodig zullen hebben. Maar 
als we de ratio van ons weerstandsvermogen op 1 willen krijgen, dan hebben we nog minstens een extra 
30 miljoen euro nodig. Op dit moment zit er dus een verschil tussen het benodigde en het beschikbare 
weerstandsvermogen van 75,5 miljoen euro. En daarbij zijn de risico’s van de grote projecten in onze stad 
nog niet eens goed weergegeven. In onze ogen zouden bij de begroting van 2012 de risico’s en de 
effecten van grote projecten op het weerstandsvermogen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen ook 
moeten worden aangegeven. Op deze manier krijgt de raad een nog duidelijk beeld van wat het 
risicoprofiel van onze stad is. Ik ben benieuwd wat de wethouder en ook andere fracties hiervan vinden. 
Is er dan ruimte voor nieuw beleid? Nee, er is niet of nauwelijks vrij besteedbaar resultaat en we moeten 
in sommige gevallen geld bij gaan leggen als we kijken naar de toekomst. Ik heb het afgelopen jaar al 
gezegd dat we keuzes moeten maken, in eigen vlees moeten snijden en niet meer gaan proberen nog meer 
ballen hoog te houden. Met keuzes maken bedoel ik dat we moeten gaan prioriteren. Wat gaan we als 
eerste doen, wat kan efficiënter, wat kan later en wat zijn de gevolgen? Ik vond de motie die de VVD en 
het CDA indienden om daarnaar te gaan kijken een prachtige en ik had haar zelf kunnen schrijven. Ik 
kom zelf nog met een voorbeeld van hoe ik denk dat soms middelen beter ingezet kunnen worden ten 
aanzien van het Forum. Ook de motie samen met D66 om te kijken hoe we geld voor 
duurzaamheidsbeleid beter kunnen uitgeven, heeft u al in uw bezit. We zijn al bezig met het snijden in 
eigen vlees, we gaan daarmee verder en we zullen er later dit najaar ook nog met elkaar over spreken. 
Dan de nieuwe ballen. Ik had een aantal prachtige plannen over sport, een aantal prachtige plannen over 
ondersteuning van wonen, maar dit jaar ga ik geen wensen op uw bordje leggen die te veel kosten. Ik heb 
een richting aangegeven waar wij heen willen met de begroting van 2012 en ik hoop dat u die punten mee 
zult nemen. Ik concludeerde vorige week en ik concludeer vandaag dat risicomanagement, 
weerstandsvermogen, investeren en bezuinigen alle vier in elkaars verlengde liggen. Ik ben doelbewust 
begonnen met onze eigen visie. Iets waar we ons al lang hard voor maken, is dat we in moeilijke tijden 
vooruit moeten blijven denken en moeten blijven investeren. Maar investeren is de ene kant van de 
medaille en bezuinigen is de andere kant. Ambities zijn goed, maar moeten realistisch zijn. Men kan geen 
geld uitgeven dat men niet heeft. Bij de begroting zullen we keuzes moeten maken, prioriteren en extra 
gaan bezuinigen. Op deze wijze krijgen we die aantrekkelijke, bereikbare en bruisende kennisstad, waar 
mensen inderdaad graag wonen en verblijven, waar mensen en bedrijven zich willen vestigen en een stad 
die zijn financiën op orde heeft en waar iedereen een kans maakt. Ik kan het niet laten om mijn mantra 
toch nog maar weer een keer naar boven te halen, want zo komen we sterker uit de recessie dan dat we 
erin zijn gegaan. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Student en Stad dient twee moties (26 en 27) in. 
 
Motie 26: Versterken Forum (Student en Stad) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
Voorjaarsbrief 2011. 
 
Constaterende dat: 
- het rapport-Terlouw uitspreekt dat ForumImages niet de activiteiten organiseert die gezamenlijk de 

‘proeftuin’ vormen als opmaat voor het Forum; 
- er volgens de commissie-Terlouw te vroeg is begonnen met deze proeftuin; 
- het volgens de commissie-Terlouw de vraag is of het zinvol is om op dezelfde manier door te gaan 

met ForumImages. 
 
Is van mening dat: 
- de projectorganisatie van Forum versterkt zou moeten worden; 
- de activiteiten die worden georganiseerd als opmaat voor het Forum in overeenstemming zouden 

moeten zijn met de activiteiten die in het Forum gaan plaatsvinden; 
- het nog maar de vraag is of dat kan in de huidige vorm; 
- er met deze activiteiten niet vroeg genoeg kan worden begonnen; 
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- er alles aan gedaan moet worden om het Forum tot een succes te maken. 
 
Verzoekt het college: 
- te onderzoeken of het wenselijk is in de huidige vorm met ForumImages door te gaan; 
- te komen met voorstellen om de projectorganisatie van het Forum te versterken; 
- dit terug te koppelen bij de eerstvolgende bespreking van het Forum. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 27: Knelpunten fietsparkeren 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
Voorjaarsbrief 2011. 
 
Constaterende dat: 
- op dit moment knelpunten bestaan op het gebied van fietsparkeren bij bewoners, verenigingen en 

overige organisaties. 
 
Is van mening dat: 
- deze knelpunten aandacht verdienen, eens te meer gezien Groningen dé fietsstad van Nederland 

beoogt te zijn. 
 
Verzoekt het college: 
- de knelpunten op het gebied van fietsparkeren te inventariseren bij bewoners, verenigingen en overige 

organisaties; 
- voor de behandeling van de begroting 2012 met een overzicht te komen van deze knelpunten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties (26 en 27) maken deel uit van de beraadslagingen. Wij gaan naar de 
laatste fractie in eerste termijn, de heer Kelder voor de Partij voor de Dieren. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): De Partij voor de Dieren is blij met de overwinning van 
gisteren. Het gaat er niet alleen om dat er nu een verbod is op onverdoofd ritueel slachten, we zijn ook blij 
dat de discussie hierover zo breed gevoerd is. In die discussie is veelvuldig gepraat over het leven van 
dieren voor de slacht, wat vooral in de vee-industrie miserabel is. De Partij voor de Dieren zal zich altijd 
blijven inzetten om deze misstanden uit de wereld te helpen. In Groningen hebben we voornamelijk 
andere zaken waar we ons op gemeentelijk niveau mee bezig houden. Wij zullen lokaal beleid vanuit 
mondiaal perspectief vormgeven. In deze woordvoering zullen we daarom een aantal aspecten uitlichten, 
waarvan we denken dat die aandacht behoeven. 
De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat in de politiek de financiën zo’n centrale rol spelen. Bij het 
vormgeven van beleid zouden langetermijnbelangen op het gebied van natuurbehoud en welzijn voor 
mens en dier eigenlijk een belangrijkere rol moeten spelen. Geld was oorspronkelijk een hulpmiddel, het 
resultaat van het feit dat mensen behoefte hadden aan een ruilmiddel om producten en diensten tegen 
elkaar te kunnen afwegen. Tegenwoordig heeft geld een allesoverheersende rol gekregen in onze 
maatschappij. Niet alleen sneuvelt natuur en lijden dieren ten gunste van de financiële belangen, ook 
zitten bijvoorbeeld mensen op de bank die graag een rol zouden spelen in de zorg, simpelweg omdat er 
geen geld is om hen te betalen. Wij hebben geen pasklaar plan om dit probleem op te lossen, maar het 
lijkt ons belangrijk het zo nu en dan eens te benoemen. 
In hoeverre is het eigenlijk legitiem of verantwoord te noemen verder te gaan met het leegvissen van de 
oceanen, terwijl steeds meer onderzoeken uitwijzen dat met dit vistempo 80% van alle vissoorten voor 
2050 is uitgestorven? Biodiversiteit, zowel onder water als op het land, is voor mensen van levensbelang. 
Het gaat dan om zaken als de natuurlijke zuiverende functie van water of het evenwicht binnen 
ecosystemen. Een ander fenomeen is dat van de bijensterfte. Einstein zei ooit dat als de bijen zouden 
uitsterven, de mensen binnen vier jaar zouden volgen. Bijen hebben namelijk een zeer belangrijke rol in 
de mondiale voedselproductie. In China zijn er hele stukken waar mensen gewas met de hand moeten 
bestuiven. Mondiale problemen, waar we met ons allen de schouders onder moeten zetten. Het is de 
agrarische monocultuur die veel insecten en bijen parten speelt, naast andere zaken zoals vervuiling. 
Daarom zouden wij graag zien dat op braakliggende terreinen wilde bloemen worden gezaaid. Wij dienen 



 

verslag raad 29 juni

113

39 
 
dan ook samen met GroenLinks een op het initiatief van CDA ontworpen motie in om de omstandigheden 
voor bijen in de gemeente Groningen te verbeteren. 
De Partij voor de Dieren wil bewustwording stimuleren op het gebied van duurzaamheid 
milieuproblematiek en dierenwelzijnaspecten. We vinden het jammer en onwenselijk dat het 
Duurzaamheidscentrum in Groningen niet goed van de grond is gekomen. Al bij de start is er geprobeerd 
andere maatschappelijke organisaties in dit Duurzaamheidscentrum kantoor te laten houden. Dat is helaas 
niet gelukt. Alhoewel de huidige locatie niet zo slecht is, is het eigenlijk wat te klein om echt tot leven te 
komen en weinig meer dan een vergaarbak van folders over met name duurzaam bouwen en voor de hand 
liggende – alhoewel nuttige – vormen van energiebesparing. Een niet-lopend, onderbemand en 
ondergefinancierd Duurzaamheidscentrum in de duurzaamste stad van Nederland? Dat kan natuurlijk 
niet. Daarom heeft de Partij voor de Dieren een oplossing bedacht. In januari is het masterplan Groningen 
Energieneutraal door de raad geaccordeerd. In dit ambitieuze plan is een grote rol voor marktpartijen 
weggelegd. De gemeente speelt hoofdzakelijk de rol van aanjager, de meeste investeringen zijn voor de 
markt. Bedrijven zien terecht toekomst in duurzaamheid, dus dat is niet zo’n gekke gedachte. Bij de 
behandeling van dit masterplan heeft de raad een motie aangenomen, met als strekking dat de rol van 
burgerparticipatie erg klein was in het plan. Maar het meekrijgen van burgers om energieneutraal te 
worden is essentieel. De vraag aan het college is dan: welke stappen zijn ondernomen om het 
participatieproces rondom GEN op gang te brengen? Het is belangrijk zoveel mogelijk maatschappelijke 
organisaties en bedrijven te verbinden aan het Duurzaamheidscentrum, want dat zou een belangrijke rol 
kunnen gaan spelen in het participatieproces van Groningen Energieneutraal. Op die wijze zou het 
Duurzaamheidscentrum een formele rol kunnen gaan spelen. Is het college bereid zich hiervoor in te 
spannen en concrete stappen te zetten om dit tot uitvoer te brengen? Gisteren is naar buiten gekomen dat 
de gemeente twee dagen geleden een intentieverklaring heeft ondertekend met vele andere partijen om het 
brede publiek meer bij duurzaamheid te betrekken. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, 
belangenorganisaties en sportclubs hebben in Groningen een unieke samenwerkingsovereenkomst 
getekend. Onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top’ bundelen zij de komende jaren hun krachten 
om groene energie te promoten bij het brede publiek en om jeugd te enthousiasmeren voor duurzaamheid 
en techniek. Dat is hard nodig gezien de snel stijgende vraag naar kennis, vakmensen en 
energiespecialisten in Noord-Nederland. Deze intentie kan middels het opnieuw leven inblazen van het 
Duurzaamheidscentrum nieuw leven ingeblazen worden. Wij dienen hiertoe een motie in, overlegd met 
D66 en met steun van de SP. 
De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat waar mogelijk bij beleidskeuzes zaken als dierenwelzijn 
en milieu een hoofdrol zouden spelen. Groningen maakt nu met Hoofdstad van de Smaak een duidelijk 
statement voor het belang van eerlijke voeding: natuurlijk, biologisch en regionaal. De Partij voor de 
Dieren zou graag zien dat met al deze aandacht voor goede voeding, ook de duurzaamheid van voedsel 
een rol krijgt toebedeeld. Wij stellen voor dat het college van deze gelegenheid gebruikmaakt en lekker 
eten en duurzaamheid aan elkaar koppelt. Veeteelt is immers de grootste veroorzaker van broeikasgassen. 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het promoten van een Meatless Monday. Gent heeft wereldwijd faam 
verworven door zich als eerste stad op de kaart te zetten met een vleesloze dag: Donderdag Veggiedag. 
Een Groningse Meatfree Monday campagne kan zich onder andere richten op het aanbod van 
vegetarische gerechten in kantines van gemeentelijke diensten en bedrijven; vegetarische officiële diners 
van de gemeente Groningen; afspraken met scholen en universiteiten over het vegetarisch aanbod; 
samenwerking met de horeca; en een specifieke Groningse publiekscampagne. Het gaat er niet om 
mensen een vleesloze dag op te leggen, maar om het feit dat de gemeente het initiatief omarmt en een 
enthousiaste rol speelt in de bewustwording rondom de gevolgen van vleesconsumptie. Dit hoort bij 
duurzaamheid en ook bij fair trade, zoals wij in de toekomst nog vaker zullen betogen. Als fair-
tradegemeente verplicht je ook niet mensen fair trade te laten kopen. Ik zou ook zo’n verband kunnen 
leggen met bijvoorbeeld de Roze Zaterdag. Graag zouden wij ook zien dat het college dit een warm hart 
toedraagt en een voorstel uitwerkt voor een Meatfree Mondaycampagne in Groningen. Wij dienen hiertoe 
een motie in. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dit zijn altijd erg sympathieke voorstellen, die de heer Kelder doet. Je 
kunt ook nauwelijks tegen zijn. Maar als wij een campagne beginnen als gemeente voor Meatfree 
Monday, wat denkt u dan dat de slagers van ons vinden of de supermarkten? Dat zijn allemaal 
bijkomende effecten, waar u volgens mij niet goed over heeft nagedacht. Voordat u dat doet, vind ik wel 
dat dit soort neveneffecten moeten worden uitgezocht. 
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De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Kijk, het gaat ons erom dat de gemeente daar een voorstel voor 
doet, zonder dat wij er nu mee instemmen dat er een Meatfree Monday komt. Maar dat wij het initiatief 
omarmen, zoals andere steden dat ook doen en dat wij bijvoorbeeld ook gaan praten met een slager of hij 
niet kan overwegen een afdeling vegetarisch vlees in te richten. Het gaat erom dat wij de mensen bewust 
willen maken van de mondiale gevolgen van vleesconsumptie. Als je dan een dag in de week geen vlees 
eet, dan zeg je niet dat het moet, maar als je mensen daar bewust van maakt, dan kunnen mensen zelf de 
keus maken het wel of niet te doen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Een soort Postbus 51. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Zoiets. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Maar dat hebben we toch al? 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Nee, maar dan vanuit gemeenteperspectief. Ik ga nu even 
verder met een verhaaltje wat u misschien meer zal aanspreken. Om nogmaals te laten zien dat de Partij 
voor de Dieren er ook een is voor mensen, hebben wij nog een motie voor u die niks met dierenwelzijn te 
maken heeft. Niet alleen bij de VVD zitten fervente kroeglopers, ook bij de Partij voor de Dieren houden 
we van een leuke avond in de kroeg op zijn tijd. Zeker in de afgelopen jaren, waarin het verbod op roken 
bijgedragen heeft aan het genot van het gezellig samenzijn in een horecagelegenheid. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik zou het willen ontkennen, maar ik vrees dat het mijn 
geloofwaardigheid niet ten goede zou komen. Dus gaat u maar verder, mijnheer Kelder. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik dacht ook dat het een compliment voor u was. De Partij 
voor de Dieren is een groot voorstander van het rookverbod in de horeca en openbare ruimtes, maar wij 
merken dat daar de laatste tijd de klad wat in is gekomen. Ook al is het primaire doel van het rookverbod 
in de horeca werknemers de gelegenheid te geven om in een rookvrije ruimte te werken, het is voor veel 
klanten ook een zegen. Klanten van een eenmanscafé hebben soms pech, omdat daar toch gerookt mag 
blijven worden. Er is immers geen personeel. In alle andere delen van de horeca, zoals restaurants, cafés 
met personeel, discotheken en sportkantines, is het rookverbod gewoon van kracht. Maar daar bestaat 
soms onduidelijkheid over bij zowel personeel als klant. De luchtkwaliteit in de rookvrije horeca is 
verbeterd en rokers hebben meer succesvolle stoppogingen ondernomen in de plekken waar het verbod 
werd gehandhaafd, zo blijkt uit onderzoeken in opdracht van het vorige kabinet over de effecten van het 
rookverbod in de horeca. Maar in Groningen wordt het rookverbod eigenlijk niet nageleefd. Dat is 
omwille van volksgezondheid al niet wenselijk, maar dit brengt ook oneerlijke concurrentie teweeg voor 
de horecagelegenheden die zich wel netjes aan de regels houden en dure aanpassingen hebben laten 
aanbrengen in hun gelegenheden. Daarom dienen wij ook hiervoor een motie in. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Wij krijgen twee moties van u (28 en 29). 
 
Motie 28: Meatfree Monday (Partij voor de Dieren) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsnota. 
 
Constaterende dat: 
- de gemeente Groningen kansen wil benutten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de 

uitstoot van broeikasgassen; 
- de productie van vlees een zeer grote bijdrage hieraan levert; 
- volgens een eind november 2009 rapport, Livestock’s long shadow, van de Wereldvoedselorganisatie 

(FAO) van de VN 18% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig is van de veehouderij. 
 
Overwegende dat: 
- de uitstoot van broeikasgassen de belangrijkste oorzaak is van de wereldwijde klimaatverandering; 
- wanneer alle Nederlanders een dag in de week geen vlees zouden consumeren, in een klap alle 

klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zouden zijn; 
- de campagne Meatfree Monday een instrument is om mensen meer bewust te maken van de gevolgen 

van vleesconsumptie op het klimaat; 
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- in verschillende steden in de wereld campagnes zijn gelanceerd voor een wekelijkse vleesloze dag; 
- Groningen als duurzaamste stad een rol heeft te vervullen bij bewustwording over de gevolgen van 

vleesconsumptie; 
- het invoeren van een vleesvrije dag geen kosten met zich meebrengt en dus alleen maar voordelen 

oplevert voor dieren, milieu, klimaat en gezondheid. 
 
Verzoekt het college: 
- een Groningse Meatfree Monday-campagne te starten; 
- een voorstel voor de Groningse Meatfree Monday-campagne voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 29: Handhaving rookverbod (Partij voor de Dieren) 
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsnota. 
 
Constaterende dat: 
- het doel van het rookverbod in de horeca is werknemers de gelegenheid te geven om in een rookvrije 

ruimte te werken; 
- voor cafés kleiner dan 70 m2 zonder personeel het kabinet-Rutte het rookverbod wil afschaffen. (Het 

ontwerpbesluit ligt bij de Raad van State. Vooruitlopend op de nieuwe regels hoort handhaving van 
het rookverbod in kleine cafés zonder personeel niet meer tot de prioriteiten); 

- met name eigenaren van kleine (eenmans)zaken klachten hadden over het rookverbod, omdat zij geen 
aparte rookruimte konden inrichten; 

- in alle andere delen van de horeca, zoals restaurants, cafés met personeel, discotheken en 
sportkantines, het rookverbod van kracht blijft, maar daar onduidelijkheid over bestaat bij zowel 
personeel als klant. 

 
Overwegende dat: 
- de luchtkwaliteit in de horeca is verbeterd en rokers meer succesvolle stoppogingen hebben 

ondernomen op plekken waar het verbod werd gehandhaafd, zo blijkt uit onderzoeken in opdracht 
van het vorige kabinet naar de effecten van het rookverbod in de horeca; 

- er momenteel niet of nauwelijks wordt toegezien op het verbod in Groningen en daardoor het 
rookverbod veelvuldig wordt overtreden; 

- dit oneerlijke concurrentie teweegbrengt voor die horecagelegenheden die zich wel netjes aan de 
regels houden en dure aanpassingen hebben laten aanbrengen in hun gelegenheden. 

 
Verzoekt het college: 
- de handhaving van het rookverbod in de gemeente strikter uit te voeren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De moties (28 en 29) maken deel uit van de beraadslagingen. Daarmee zijn we aan 
het eind van de eerste termijn en hebben wij tot 18.00 uur een koffie- en overlegpauze. Ik schors de 
vergadering. 
 
Schorsing 
 
[Burgemeester Rehwinkel is inmiddels aanwezig en neemt het voorzitterschap over van mevrouw 
Postma.] 
 
Tweede termijn raad 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik dank mevrouw Postma voor het feit dat ze ook nog wat 
langer dan de bedoeling was heeft willen voorzitten. We zijn toe aan de tweede termijn van de kant van 
de raad. Het woord is opnieuw aan de heer De Rooij van de PvdA-fractie. 
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De heer DE ROOIJ (PvdA): De tweede termijn begin ik eerst maar even door mijn excuses te maken aan 
Student en Stad. Als je een verhaal voorleest en je gaat er doorheen improviseren, dan noem je nog wel 
eens een naam verkeerd. Mijn excuses daarvoor. Opvallend aan de eerste termijn vond ik dat een aantal 
partijen een onderscheid maakte tussen ambitie en realiteitszin. Een nogal fatalistische benadering, want 
volgens mij hoeven ambitie en realiteitszin elkaar absoluut niet te bijten, maar ik kreeg de indruk van een 
aantal partijen van wel. Verder viel ons op dat iedereen erg veel waarde hecht aan werkgelegenheid. Alle 
partijen waren van mening dat het hebben van werk van heel groot belang is voor je persoonlijke 
ontplooiing. Vroeger is dat wel eens anders geweest, dus dat zien wij ook als winst. Ook zijn alle partijen 
van mening dat de gemeente daar wat voor moet doen. Een aantal partijen vindt dat de wereld niet 
maakbaar is. Het is opvallend dat deze partijen dan toch vinden dat de gemeente daar wat aan moet doen, 
maar ik vind het verder prima. 
Wat mij verder opviel en deels ook wel teleurstelde, was dat CDA en VVD het kabinetsbeleid in 
gloedvolle bewoordingen verdedigden. Ik vind dat aan de ene kant heel logisch, dat is loyaal. Aan de 
andere kant vind ik het een beetje jammer dat de fractievoorzitter van het CDA het college wat zuur 
bejegent als het gaat over de complimenten die het kabinet misschien wel verdiend had met het akkoord. 
Inderdaad, trap op en trap af, er zaten heel veel positieve elementen in. Maar de elementen die negatief 
zijn voor deze staat, met name wat er bij de sociale werkplaatsen gaat gebeuren, bekritiseerden deze 
partijen niet. Ik vind dat jammer en het viel mij een beetje tegen, maar misschien komt dat in de tweede 
termijn. 
 
De heer SETON (CDA): Ik heb in mijn eerste termijn er juist op gelet dat ik het kabinetsbeleid niet wil 
verdedigen, want dan kom je in een discussie zoals deze, waar je heel weinig te zoeken hebt. Ik noemde 
het bestuursakkoord juist in reactie op onder andere uw opstelling bij het vorige debat, waarin u eenzijdig 
negatief was over het bestuursakkoord. Het enige wat ik gedaan heb, is de positieve kant ervan benoemen. 
Als u dat dan zuur vindt of het kabinet verdedigen, dan vind ik dat jammer, want ik doe mijn best om de 
balans te laten zien. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik reageerde op uw opmerking richting het college dat het toch wel aardig 
was geweest als er complimenten waren, de exacte woorden weet ik niet meer. Ik begrijp die reactie wel, 
maar je moet niet de ene partij alleen negatief gedrag verwijten, terwijl je het zelf ook doet. Maar goed, 
laten we inderdaad dit debat maar even stoppen. 
 
De heer SETON (CDA): Het verwijt wat ik het college en vooral ook de coalitiefracties maakte, was juist 
daarom. U gaf toen alleen maar aan hoe slecht het bestuursakkoord was. Nu blijkt een paar dagen na dat 
debat dat er ook positieve kanten aan zitten. Daar heb ik u niet over gehoord en daar hoor ik u nu ook niet 
over. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dan moet ik u toch echt even terechtwijzen, want bij het VNG-congres, maar 
ook daarvoor, hebben wij allemaal gezegd dat er wel wat positiefs in zit. Alleen met name de sociale 
werkplaatsen … Wij waren dat niet alleen, dat was bijna een compleet congres. En misschien is dat wel 
een feit. Ik had gehoopt toen premier Rutte aantrad en zei een hand uit te steken, bruggen te slaan en 
verbindingen te zoeken, dat hij in ieder geval naar de VNG geluisterd had. Het is niet gebeurd, jammer. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Nu ga ik ook de heer De Rooij even terechtwijzen. Hij beweert dat ik 
alleen maar het kabinetsbeleid heb verdedigd, dat heb ik zeker niet gedaan. Sterker nog, ik meen mij zelfs 
te herinneren dat ik heb gezegd dat ik de manier waarop er met de culturele bezuinigingen wordt 
omgegaan, onevenredig en te hard vindt. Ik snap dus niet waar deze bewering vandaan komt en ik zou 
haar ook graag wat genuanceerd zien. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Die bewering komt bij zin 2 van dat onderdeel vandaan. Uw partijgenoot zei 
‘Keuzes, keuzes, keuzes’. Deze diepzinnige analyse was voor u reden genoeg om te zeggen dat het niet 
anders is. Dat is het punt. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik erger mij een beetje aan al dit gedoe over landelijke politiek. Dit 
gaat over de PvdA, het CDA en de VVD. Wij zijn in Groningen, we hebben het over Groningse 
problemen en niet over het landelijke beleid en niet over de Tweede Kamer. 
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De heer DE ROOIJ (PvdA): Je kunt veel van de heer Offerman zeggen, maar niet dat hij geen bruggetjes 
kan bouwen, want daar komt het. De Stadspartij ziet de stad als een eiland. Aan de ene kant zegt hij dat 
we niet te veel over rijksgeld mogen praten, tegelijkertijd blijft het inderdaad wel allemaal heel erg klein. 
Wat moeten we dan doen? We moeten veel dingen doen en goed in de wijken luisteren. We moeten dat 
doen met minder ambtenaren en minder externen. Ik voorzie een groot probleem met de uitvoerbaarheid 
daarvan, maar de tweede termijn van de heer Offerman wacht ik in spanning af. 
Wat ook vastgesteld is, ik heb de heer Seton daar ook op geïnterrumpeerd en ik vind het jammer dat het 
wordt gezegd, is dat er niet voldoende geluisterd zou worden naar de bevolking. De heer Seton heeft dat 
genuanceerd hoor, die laag daaronder. Ik stel vast dat de cultuurverandering haar vruchten afwerpt. Ik ben 
het met iedereen eens dat het nog niet perfect gaat. Ik stel toch vast dat ze in de stad goed werkt, in dit 
huis hebben wij daar nog meer voor nodig. Ik dien zo meteen dan ook namens tien partijen in deze raad 
een motie in. 
De discussie over het Duurzaamheidscentrum vinden wij mooi. We willen daar best over praten, maar we 
hebben ook nog natuur- en duurzaamheidseducatie. Ik zou het college willen oproepen dat met beide 
analyses die er gaan komen, de stad niet kapot te bezuinigen. Kijk waar je gaat snijden als je snijden 
moet, maar richt geen onherstelbare schade aan omdat het toevallig op dit moment even goed uitkomt. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De PvdA dient een motie (30) in. 
 
Motie 30: Strategische langetermijnagenda (PvdA, Student en Stad, SP, ChristenUnie, VVD, D66, 
Stadspartij, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
Voorjaarsbrief 2011. 
 
Overwegende dat: 
- in discussie is gebleken dat de raad behoefte heeft aan een strategische langetermijnagenda; 
- in dit kader in de commissie Cultuurverandering de notitie-Gijsbertsen besproken is; 
- die notitie een goede onderlegger kan zijn voor het opstellen van een strategische agenda. 
 
Verzoekt het college: 
- een strategische agenda op te stellen in lijn met de uitkomsten van de raadsdiscussie van 24 mei 2011 

in Newscafe; 
- daarbij de uitgangspunten van de notitie-Gijsbertsen mee te nemen; 
- de raad daarover in het najaar van 2011 een voorstel te doen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De motie (30) is door alle fracties ingediend en maakt deel uit van de 
beraadslagingen. Dan is het woord aan de heer Van Keulen, VVD-fractie. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik heb mijn eerste termijn afgerond met de mededeling dat ik nog niet 
klaar was met mijn eerste termijn, dus ik ga er nog maar even mee verder. Ik was bezig met het noemen 
van de algemene uitgangspunten, waarvan de VVD vindt dat die moeten worden meegenomen bij de 
herijking van de ambities. Ik was geëindigd bij het Forum en kom bij punt 6. Vorige week spraken we 
over het beperken van de risico’s die we lopen en de heer De Rooij had het in zijn eerste termijn ook over 
de interne huishouding. Wij willen dat er een veel sterkere rol komt voor concerncontrol. Het college 
beweert dat het niet nodig is, maar daar zetten wij onze vraagtekens bij. En wij hebben ook weinig reden 
om aan te nemen dat het college wel in control is. Die discussie hebben we de afgelopen weken uitgebreid 
gevoerd. 
Het volgende uitgangspunt is dat rijksbezuinigingen alleen worden gecompenseerd waar zij onze stad 
onevenredig hard treffen. De nieuwe economische en politieke realiteit kan niet aan Groningen 
voorbijgaan. Het zou een beetje raar zijn om na een dergelijk betoog met een fors aantal wensen en leuke 
dingen voor de stad te komen, want dat kunnen we ons op dit moment gewoon niet permitteren. Ik heb 
wel een verzoek aan het college en ik ben erg benieuwd naar de reactie daarop. Groningen is een grote 
stad. Daar bestaat volgens mij wel consensus over. We zijn ook de enige grote stad waar we niet op goed 
niveau hockeyen. Wij vinden dit erg zonde, u snapt dat. Het is een gemiste kans. Daarom verzoeken wij 



 

verslag raad 29 juni

118

44 
 
het college om te kijken of we hier wat meer aan kunnen doen, bijvoorbeeld door te beginnen met GHBS 
van fatsoenlijke kleedruimtes te voorzien. Graag een reactie. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik zou de heer Van Keulen er graag op willen wijzen dat de 
raad, die vorige week heeft meegedaan aan het JOVD-hockeytoernooi, de vijfde plek heeft behaald. Dus 
volgens mij doen we het best aardig. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik heb op geen enkele manier uw hockeykwaliteiten in twijfel willen 
trekken, mevrouw Krüders. Ik wens het college namens mijn fractie veel wijsheid toe bij de moeilijke 
keuzes die gemaakt worden en hoop spoedig te horen welke dat volgens het college zouden moeten zijn. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik geloof dat het GHBS ook wel iets is wat ons aan het hart gaat. Maar als 
we nu zulke bezuinigingen moeten doen, de rijksbezuinigingen komen eraan en onze interne huishouding, 
het is allemaal prachtig. Waarom houdt u nu deze ene eruit? Waarom roept u niet iets over korfballen in 
Noorddijk of basketballen in Selwerd? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Wij roepen dit al jaren, het is ook al jaren een probleem. Er zit nog geen 
voortgang in. Dus we vinden nu echt dat het tijd wordt om dit op te lossen. We dienen er geen motie over 
in, omdat we graag willen weten hoe het college hier tegenover staat. We vinden het ook ongepast om op 
dit moment met extra verzoeken om meer geld te komen. 
Wat mij opviel in de eerste termijn van verschillende fracties was dat er wel degelijk een bepaalde 
urgentie gevoeld wordt bij een groot aantal fracties. Ik vond het jammer, die opmerking is ook vaker 
gemaakt, dat wij blijkbaar niet over de juiste gegevens beschikken om daadwerkelijk serieus in discussie 
te gaan met dit college over de te maken keuzes. Ik heb daar in eerste termijn al een motie over ingediend. 
Complimenten voor de woordvoering van GroenLinks. Dat is altijd erg mooi, het is hoogdravend en ze 
proberen daar altijd allerlei mondiale problemen op te lossen. Hartstikke goed, maar ik vraag me af of dat 
realistisch is in deze periode. Het verhaal van de PvdA vond ik opvallend kritisch, ga zo door. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dat had u ook moeten doen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dank u wel. De SP bevestigt keurig het verhaal dat ik hield dat we geen 
gegevens hebben voor het herijken. Dank u wel. Ik vind het nog steeds heel moeilijk dat u aan de ene kant 
zegt de stad sociaal te willen houden, terwijl er aan de andere kant niet iets concreets komt wat we nu 
gaan doen met die gesubsidieerde arbeid. Steunt u nu daadwerkelijk de lijn van het college of niet? Ook 
een vraag aan de SP. U had het over de wijkvernieuwing, woningbouw is erg belangrijk. U heeft de eis op 
tafel gelegd dat Meerstad 30% sociale woningen zou moeten kennen. Ik zie dat niet gebeuren, misschien 
kunt u daar in tweede termijn op reageren. En ik had de heer De Rooij gevraagd naar de benen-op-
tafelsessie, misschien dat hij daar nog even wat over kan zeggen. Tot zover, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Gijsbertsen van GroenLinks. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ik sta nog een beetje na te knipperen over die opmerking van de 
heer Van Keulen van zojuist. U liet me echt een beetje in verwarring achter. Wat gebeurt hier? Wat ik 
juist zo opvallend vond is dat ik volgens mij in mijn verhaal heel veel problemen in de stad heb genoemd, 
die mij aan het hart gaan. Dingen die voor mijn fractie van belang zijn om te handhaven, juist nu het 
moeilijk is. Terwijl ik in uw woordvoering überhaupt niks heb gehoord over mensen die in deze stad 
wonen. Eigenlijk überhaupt niet. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Geef je een keer een compliment, krijg je dit. Over zuur gesproken. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Als u zegt dat het niet realistisch is, dan vraag ik me wel af of u 
wel goed geluisterd hebt. Want volgens mij hebben wij ook heel duidelijk de urgentie aangegeven van de 
problemen waar deze stad voor staat. Maar het verschil tussen uw fractie en de mijne is dat ik graag naar 
de toekomst wil blijven kijken en graag een langetermijnpolitiek voer. Dat maakt het misschien 
hoogdravend in uw ogen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Het verschil tussen mijn fractie en de uwe is dat ik u allerlei wensen zie 
indienen en allerlei mooie, prachtige en heel ambitieuze doelen zie presenteren, zonder dat daar 
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daadwerkelijk geld voor is op dit moment. In die zin zeg ik dat u volgens mij een gebrek aan realiteitszin 
heeft. Maar nogmaals, complimenten voor uw fraaie betoog. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ik dank de heer Van Keulen hartelijk voor zijn complimenten. Ik 
voeg daaraan toe dat wij volgens mij met onze moties aangegeven hebben precies waar dit debat voor 
bedoeld is, namelijk wat wij van het college verwachten als hij zo meteen de begroting aanlevert in 
november als we die gaan bespreken. Het is van belang dat wij aangeven wat echt voor ons overeind moet 
blijven. Dat geef ik aan in dit debat, juist omdat mijn fractie weet wat voor een moeilijke situatie wij 
hebben hier in de stad. Ik ben blij met andere fracties die ook hebben gesproken over het belang van 
sociale voorzieningen en duurzaamheid. Ik heb in elk geval SP en CDA veel over sociaal beleid gehoord 
en duurzaamheid hoorde ik bij D66 en de Stadspartij nota bene nog duidelijk terugkomen. Ik gaf net de 
kritiek aan een aantal oppositiepartijen dat ze wat weinig op de inhoud zaten en ik voelde mij wat meer 
thuis bij de woordvoering van de ChristenUnie. Ik zou ook in de richting van mevrouw Jongman willen 
zeggen dat wij haar in alle opzichten zien als een jonge vrouw, bij dezen die complimenten aan mevrouw 
Jongman. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik denk dat ik namens een aantal oppositiepartijen spreek als ik u 
bedank dat u ons vanuit uw brede ervaring van oppositie voeren denkt te kunnen vertellen hoe wij onze 
woordvoering moeten doen. Dank daarvoor. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Complimenten moet ik in ontvangst nemen. Ik wil ook nog iets 
zeggen over de inhoud van de bijdrage van mevrouw Jongman. Want wat ik ook goed vond in haar 
betoog, waar ik het mee eens was, is dat zij de consistentie van het beleid benadrukte en het belang van 
een aantrekkelijke stad. Ik vond het wat apart dat in het debat af en toe het verwijt ging richting de 
coalitie en richting het college dat er wat laconiek werd omgegaan met de financiële situatie. Ik herken 
mij totaal niet in dat beeld. Volgens mij hebben ook alle coalitiepartijen en het college in het verleden 
duidelijk aangegeven dat die financiële situatie onze belangstelling heeft. Vervolgens gaat het er wel om 
hoe je daarmee omgaat. Ga je in een keer, voordat het echt noodzakelijk is, allerlei heel doordringende 
beslissingen nemen? Of zeg je dat je goed overwogen robuuste beslissingen wilt nemen? Dat is volgens 
mij die olietanker die wethouder Dekker wel eens heeft genoemd. 
 
De heer SETON (CDA): Misschien is het ook een definitiekwestie wat u inhoudelijk noemt en ik niet. Ik 
was het eens met mevrouw Jongman dat je op een gegeven moment moet stoppen, maar dat je zolang dat 
niet nodig is vooral door moet gaan. Mijn vraag aan haar was wanneer je dan stopt en daar begint de 
inhoud gewoon volgens mij. Als u het goed vindt dat een partij aangeeft dat je een keer moet stoppen, 
zonder inhoud daaraan te geven, dan vind ik dat nog niet inhoudelijk. Vindt u dat wel? 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Volgens mij hebben alle fracties in dit huis in eerste termijn 
aangegeven dat we nu in juni onmogelijk definitieve knopen kunnen doorhakken. Volgens mij moeten we 
dat bij de begrotingsbehandeling in november doen. Dan moet je ook alle opties daarbij betrekken. Het 
punt is dat het ook het moment is om het te doen en dat het ook niet raar is dat we de informatie tot die 
tijd verzamelen en dan een definitief oordeel vellen. Ik vind dat niet een laconieke opstelling, ik vind dat 
gewoon een zorgvuldige benadering van de problemen. 
 
De heer SETON (CDA): Dat begrijp ik. Mijn opmerking ging niet over dat u het niet laconiek vond, maar 
eerder dat u zei sommige partijen te weinig inhoudelijk te vinden. Wat bedoelt u dan met inhoudelijk? 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): In dat verband heb ik mij wat ongelukkig uitgedrukt denk ik, 
want ik doelde nog op wat ik eerder zei over de woordvoering van de VVD bijvoorbeeld. Ik vond dat het 
zo weinig over mensen ging en vooral over de financiële situatie en kabinetsbeleid. Tot slot wil ik nog 
even reageren op de woordvoering van Student en Stad over de kwijtschelding afvalstoffenheffing voor 
kamerbewoners, omdat hier geen motie over komt. Ik heb de collegebrief die ons is uitgedeeld inmiddels 
gezien. Ik moet zeggen dat ik door het college nog niet ben overtuigd, dus ik kijk uit naar de discussie in 
de commissie met u. 
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Offerman van de Stadspartij. 
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De heer OFFERMAN (Stadspartij): Allereerst wil ik even wat duidelijkheid scheppen over de verwarring 
die ontstond over inhuur, financiële inhuur, deskundigen en dergelijke. De Stadspartij trekt op geen 
enkele wijze de deskundigheid van mensen die voor de stad werken in twijfel. Het gaat er alleen om dat 
sommige mensen op projecten of opdrachten worden gezet, waar zij gewoon niet voor opgeleid zijn. Je 
moet geen deskundige van verkeer of ruimtelijke ordening laten onderhandelen met een marktpartij. 
Onderhandelen met marktpartijen vraagt absoluut een speciale en specialistische deskundigheid. Dat is 
wat wij hebben willen betogen. Het is dus geen enkel verwijt aan mensen die hun best doen voor onze 
stad, dat wilden we eventjes duidelijk maken. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dan komt toch even een vraag bij mij op. Als mensen binnen het 
gemeentelijk apparaat daar niet voor opgeleid zijn en we mogen geen externen meer inhuren, hoe gaan we 
die onderhandelingen dan voeren? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Kijk, mijnheer De Rooij, er zijn zoveel deskundigen in zo’n 
gemeente. Het is een kwestie van de juiste man op de juiste plaats. Dat is ook al heel vaak en herhaald 
hier aan de orde geweest. Dus we hebben gewoon best deskundige ambtenaren die op een deskundige 
klus gezet kunnen worden, alleen matching. Gewoon matching jongens, doen. De goede man op de goede 
plek, dat is het antwoord. Mijnheer De Rooij, ik blijf even bij u. De indruk bestaat toch heel erg dat de 
PvdA werk zoekt voor mensen van geld wat niet van deze stad is. U heeft het over rijksgeld. We hebben 
een groot probleem. We hebben een overvolle pot met rijksgeld en we hebben een heel krappe pot met 
gemeentegeld. Je moet daar op een of andere manier iets mee. Rijksgeld te veel, te veel wensen en 
ambities ook en te weinig eigen geld. Hoe ga je daarmee om? Uw oplossing is dan te kiezen voor de grote 
pot rijksgeld, daar gaan we van bouwen en openbreken en van alles mee doen. En dan hebben we werk. 
Ik zeg dan: dat is dan drie jaar werk en dan? Dan hebben we dus een heleboel beheer- en 
onderhoudskosten, exploitatiekosten en ga zo maar door. Dus dat is niet de oplossing die de Stadspartij 
kiest. We moeten duurzaam werkgelegenheid ontwikkelen voor deze stad. Er moet blijvend werk zijn 
voor mensen die aan deze stad gebonden zijn. Dat is de stelling van de Stadspartij. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Maar zou het kunnen zijn dat bereikbaarheid bijvoorbeeld van belang is voor 
die duurzame werkgelegenheid. En wat ik van uw verhaal begrijp, is dat u die enorme bak met geld terug 
wilt geven aan het kabinet. Die zijn er dolgelukkig mee, maar voor mij hoeft het niet. Ik heb het liever 
hier in de stad. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): U hoort mij niet zeggen dat wij geld moeten teruggeven aan het 
kabinet. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Dan verwijt u ons wat wij niet moeten vinden. Dat is uw goed recht, we zijn 
lid van verschillende politieke partijen. Maar ik wil graag weten wat u wel vindt, wat moet er dan gedaan 
worden met dat geld? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Plan B, dat heb ik al gezegd. En ik heb al steun van de SP in deze 
discussie. Ik hoop dat meer partijen in deze discussie mee gaan doen. Plan B is een absoluut redelijk 
alternatief voor het tramplan. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Volgens mij ontstaat hier enig misverstand. Ik schijn steun te hebben gegeven 
aan plan B? Heb ik dat goed begrepen? 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Klopt, mijnheer Eikenaar. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Om het te betrekken in de discussie. Op het moment dat er gegevens op tafel 
liggen, dan betrek ik die altijd bij een discussie. Zo heb ik dat bedoeld. Dus volgens mij moet u er niet 
meer van maken dan ik erover gezegd heb. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik heb aan u gevraagd of u bereid bent bij heroverwegingen plan B 
mee te nemen in uw overwegingen en daar hebt u ja op gezegd. Daar ben ik blij om. 
 
De heer EIKENAAR(SP): Uiteraard als er gegevens op tafel komen, dan kijk ik er altijd naar. Ik weet niet 
hoe u dat doet, volgens mij is dat nog wel een probleem, maar goed, dat terzijde. 
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De heer OFFERMAN (Stadpartij): Wij doen dat deskundig, mijnheer Eikenaar. Compliment voor de heer 
Gijsbertsen dat hij onze duurzame doelstellingen heeft opgepikt, dat is heel mooi. Volgens de Stadspartij 
is de VVD een beetje apart bezig. Naar ons gevoel valt de VVD partijen aan in deze raad, die opkomen 
voor de sociale belangen van onze Stadjers. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? De VVD komt toch ook 
op voor de belangen van de Stadjers in sociaal opzicht, hoop ik? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ja. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dank u wel. Maar dan is het toch zo dat de VVD niet meer zo 
partijen aan moet vallen die daar nadrukkelijk voor opkomen? 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Nog iemand die ons denkt te vertellen wat we wel en niet moeten 
zeggen. Het moet niet gekker worden hier, mijnheer Offerman. Dit niveau ben ik niet van u gewend. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Hahaha, dank u. Ik geef de heer Van Keulen een advies om toch even 
iets meer rekening te houden met partijen die opkomen voor de belangen van de Stadjers. Dat is het 
verhaal. Verder vinden wij dat het college alleen maar aan het uitstellen is. Nu gaan we weer uitstellen tot 
november, dan gaan we pas keuzes maken. Volgens mij weet het college al heel lang en heel goed waar 
de schoen wringt en wij hadden dus eigenlijk nu keuzes verwacht. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Eikenaar van de SP-fractie. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Het voorjaarsdebat vind ik tot nu toe enigszins tam. Volgens mij komt dat 
doordat die financiële gegevens en overzichten niet helder op tafel liggen. Daardoor hebben partijen 
moeite om onderling discussie te voeren en richten zij zich heel sterk op het college. Dat zag je bij mijzelf 
ook, maar bij andere partijen ook, het vragen naar financiële overzichten zodat we die keuzes konden 
maken. Dit debat is namelijk vooral bedoeld om die keuzes te maken en die richting aan te geven. Nu 
kunnen we wel algemeen een richting aangeven, maar heel specifiek kun je niet zijn en dat is jammer. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Is het ook niet zo dat we het nu nog niet weten? Wij kunnen niet 
in de hoofden van het college kijken. U kunt het misschien wat beter, want u heeft wat vaker contact. 
Maar dat we nog niet weten over wat voor keuzes u nadenkt en wat daar dan de financiële gevolgen van 
zijn. Ik zal het anders zeggen. Ik weet niet – en ik denk meerdere raadsleden met mij – waar op dit 
moment aan gedacht wordt wat we niet moeten gaan doen en wat we uit moeten gaan stellen. Misschien 
weet het college dat ook nog niet, maar dat maakt de discussie heel lastig. Want als je dat nog niet weet, 
kun je natuurlijk ook nog niet het financiële plaatje rond hebben. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Nee, dat klopt. Maar wij zijn niet afhankelijk van het college voor onze eigen 
standpunten. Waar we wel van afhankelijk zijn, is dat wij een goed overzicht hebben van hoeveel geld er 
beschikbaar is en zal zijn in de toekomst. Dat is nodig om die keuzes te kunnen maken en die richting aan 
te geven en om niet heel vaag te blijven. Dat is mijn idee daarachter. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Heeft het college deze gegevens wel denkt u? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik denk het niet, want anders zouden ze die wel gegeven hebben, ga ik van uit. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Daar ga ik ook van uit. Hoe moet dat dan vervolgens? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ja, hoe moet dat? Op een rijtje zetten, zou ik zeggen. Tellen, optellen, 
aftrekken, dat soort dingen, vermenigvuldigen en dan kom je er wel uit. Eerlijk delen is ook heel 
belangrijk. Dan sociale cohesie. Dat werd door meerdere partijen genoemd en dat spreekt mij aan. CDA 
noemde dat onder andere. Wijken met sociale cohesie waar mensen naar elkaar omkijken en u weet dat de 
SP daar ook voor staat. Het geldt trouwens ook voor de PvdA en GroenLinks, die duidelijk maakten dat 
wat hen betreft de keuzes die gemaakt moeten worden bij de begroting, sociale keuzes moeten zijn, zodat 
deze stad een sociale stad blijft. Dan de Stadspartij. Per interruptie bij de Stadspartij – toen u begon met 
het verhaal dat u niet over stenen, maar over mensen in de stad praat – zei ik dat ik ervan uitging dat u in 
de tweede termijn zou spreken over mensen. Nog geen woord, helemaal geen woord. En dat voor de partij 
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die zegt voor de Stadjers op te komen. Ik hoor alleen maar over ringwegen, over trams, ik hoor van alles, 
behalve mensen. En als het dan over mensen gaat, dan verbaast het mij nogal, ondanks dat u er geen 
woorden aan heeft gewijd, dat u een motie heeft die heet ‘Eerst bouwen, dan handhaven’. Daarin wordt 
gezegd dat we maar eens het handhaven van studentenpanden met problemen moeten temporiseren. 
Volgens mij is dat juist een van de dingen die in de wijken enorm leven en die wilt u niet verder 
aanpakken, omdat u bang bent dat het aantal wooneenheden terugloopt. Opmerkelijk. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): De heer Eikenaar luistert ook graag half, zoals sommigen dat graag 
doen. Maar ik heb gezegd als wij dus prioriteiten stellen en keuzes maken, dan blijft er meer dan 
voldoende geld over om het te hebben over mensen. Alleen moeten we eerst die keuzes maken en die 
worden alsmaar vooruitgeschoven en de ambtelijke organisatie dendert door. We komen niet toe aan het 
maken van die keuzes. Dat wilt u zelf ook. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Dat klopt inderdaad. Maar ik zeg er wel bij wat mijn prioriteiten zijn en die 
geeft u niet. U zegt alleen dat u geen tram wilt, maar niet wat u ervoor in de plaats wilt. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Plan B bijvoorbeeld, dit is weer zo’n stenen verhaal. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik heb het niet over plan B. U wilt de tram niet, onder andere omdat die te 
duur is volgens u en omdat er te veel geld aan uit wordt gegeven. Dan houdt u dus geld over en dat gaat u 
dus ergens anders aan besteden. Maar ik heb u niet gehoord over welke geweldige plannen er dan bij de 
Stadspartij vandaan komen om deze stad tot een geweldig glorieuze stad te maken. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Maatschappelijke functies en cultuur. Bent u daar tevreden mee? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Nou, het is opmerkelijk dat u mijn woordvoering ervoor nodig heeft om dit te 
zeggen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Voordat hier een nieuwe liefde ontstaat, ik heb u ook gevraagd over 
Meerstad en sociale woningbouw. Gaat u daar zo ook nog even op in alstublieft? 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ja, daar wordt 10% gebouwd, dat is althans de bedoeling. En er staat 
inderdaad 30% in ons verkiezingsprogramma. Goed, je haalt niet alles binnen volgens mij. Dan de VVD, 
wat zullen we daar eens van zeggen? Mevrouw Jongman van de ChristenUnie presenteerde hier een 
prachtig plaatje van die oude vrouw en die jonge vrouw. Het was maar net hoe je ernaar keek wat je zag, 
die jonge of die oude vrouw. En de heer Van Keulen merkte toen op, toen hij daar zat, dat het niet te 
maken had met welke mindset u keek, maar vanuit welke richting u keek. U moet even goed opletten 
vanuit welke kant u daarnaar keek. U zag de oude vrouw, de negatieve kant en u keek vanaf rechts. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): U zult zelf kunnen zien dat ik vanaf links kijk. Maar ik ben die kant 
even opgelopen om te verifiëren of ik gelijk had met mijn kijkhoekverhaal. Het klopt. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Dan nog een ding. Ik had met de VVD een korte discussie over de 
kerntakendiscussie, die er maar niet van komt. Toen zei de heer Van Keulen tegen mij dat de rest van de 
raad daar niet op te wachten zit. Wat wil nu het opmerkelijke feit dat er vorig jaar een motie is ingediend 
om de VVD op te roepen de kerntakendiscussie nu eindelijk eens te beginnen. Dus u moet het er niet over 
hebben dat andere partijen u niet steunen om die discussie te voeren. Ik voer die discussie met alle liefde. 
Wat de uitkomst ervan zal zijn, is misschien een heel andere dan wat u wil. Maar de discussie zal ik heel 
graag willen voeren. Ik ontkom er niet aan om de motie nog een keer in te dienen ook namens de PvdA en 
dan ziet u dat u alle steun heeft om die discussie te voeren.  
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Heel fijn, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De SP dient een motie (31) in. 
 
Motie 31: Verzoek VVD initiatiefvoorstel kerntakendiscussie (SP, PvdA) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
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Overwegende dat: 
- de VVD bij herhaling oproept tot een discussie over de kerntaken van de gemeente; 
- de VVD tot die discussie gevoerd is, zichzelf niet bij machte acht een standpunt te formuleren; 
- dit onwenselijk is, omdat de VVD als grootste oppositiepartij een mening hoort te hebben. 
 
Spreekt uit dat: 
- aan deze situatie een eind moet komen. 
 
Verzoekt de VVD: 
- nu eindelijk eens met een initiatiefvoorstel te komen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De VOORZITTER: De motie (31) maakt deel uit van de beraadslagingen. Dan is het woord aan de heer 
Luhoff, D66. 
 
De heer LUHOFF (D66): Ik vraag me af in hoeverre dit debat het college heeft geholpen om straks 
keuzes te maken. Want eigenlijk heeft iedereen het gehad over ambities en realiteitszin en konden de 
overige fracties net als mijn eigen fractie niet echt concreet worden. Waar had dat nu mee te maken? De 
heer Gijsbertsen gaf in tweede termijn aan dat het proces om keuzes te maken zorgvuldig moet worden 
voorbereid. Nu kunnen we daar wel mee wachten tot de begroting om daarmee bezig te gaan, maar toch 
zullen er misschien een aantal stevige keuzes worden gemaakt als ik een aantal fracties zo beluister. Het 
zijn keuzes die je niet even hier bij een begrotingsbehandeling maakt, maar dat zijn keuzes waarvoor je 
draagvlak verwerft. Draagvlak hier in de stad, draagvlak bij partners en organisaties in de stad waarmee je 
samenwerkt en uiteraard draagvlak hier in de raad. De PvdA gaf in tweede termijn nog eens aan bij 
andere partijen een verschil te zien tussen ambities en realiteitszin en dat het heel ver uit elkaar lag. Ik 
denk dat dit hetzelfde euvel is, dat de informatie uit deze voorjaarsbrief die link nog te weinig maakt, 
waardoor op dit moment fracties dat nog uit elkaar trekken. Er wordt gezegd dat de bezuinigingen van 
10 miljoen euro wellicht nog nodig zijn, die staan nu nog op de plank en zijn nog niet uitgewerkt. Er 
wordt gesproken over mogelijke knelpunten. Maar erg veel duidelijkheid is er nog niet. Datzelfde geldt 
ook voor projecten, waar uiteindelijk ook een deel van die keuzes wellicht moet worden gemaakt. Mijn 
fractie wil duidelijkheid over uitstel of afstel van die grote projecten. Andere fracties hebben daar ook al 
om gevraagd. Ik vind het wel van belang om dan niet alleen te weten wat dat eventueel financieel zou 
kunnen opleveren, maar ook wat dat politiek-bestuurlijk betekent, hoe het met andere partners zit en wat 
de gevolgen zijn voor ambities. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): De heer Luhoff wil duidelijkheid wat het gaat worden, uitstel of afstel. Zou 
het ook denkbaar zijn dat bepaalde projecten gewoon doorgaan? Deels omdat we het kunnen betalen en 
gewoon graag willen, deels omdat het afblazen veel meer geld gaat kosten dan iets anders. Die bussen 
waren volgens mij 8 miljoen euro. Maar dat noemt u niet. 
 
De heer LUHOFF (D66): Uiteraard. Daarom geef ik ook aan om niet alleen te kijken wat het in financiële 
of organisatorische zin zou opleveren voor de gemeente, maar ook te kijken wat de gevolgen zijn voor de 
politiek-bestuurlijke samenwerking met partners in de stad en voor de eigen ambities. Dat moet je ook 
meewegen in zo’n lijstje. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): U bent dus gewoon een woord vergeten. Doorgaan, uitstellen, afstellen. 
 
De heer LUHOFF (D66): Uiteraard. Maar van de meeste projecten weten we wel wat er gebeurt als we 
doorgaan. We zoeken nu informatie wat er gebeurt als we dat niet meer doen. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Wie moet deze stukken voorbereiden? 
 
De heer LUHOFF (D66): Het college heeft de prachtige taak altijd om de discussie in de raad voor te 
bereiden, dus ik wil die opdracht ook aan het college meegeven. Ik heb dat overigens ook al gedaan. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Dan kent u de uitkomst toch al? 
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De heer LUHOFF (D66): Nee, anders zou ik het niet vragen. Ik wil nog een ander punt aanroeren wat ik 
bij veel fracties heb gezien en wat mij deugd doet. Dat is het inzetten op die aantrekkelijke stad. Het 
mooiste vond ik nog dat mevrouw Jongman sprak over Gerard Marlet van de Universiteit Utrecht, die ik 
vorig jaar aanhaalde over de aantrekkelijke stad en wat dat voor waarde betekent en wat die ambities 
zouden moeten inhouden. Dan nog een punt, de woordvoering van zowel het CDA als de VVD over het 
kabinetsbeleid. Ik vond dat er te veel en onterecht een scheiding werd gezocht tussen oppositie en coalitie 
als het gaat om kabinetsbeleid. Ik voelde me niet aangesproken om direct te reageren, bijvoorbeeld in de 
woordvoering van de heer Seton, omdat hij het had over linkse partijen. Maar toch vind ik het wel goed 
om te benadrukken – en dat is in de discussie goed naar voren gekomen – dat we heel zorgvuldig hebben 
afgewogen en ook de pluspunten daarvan hebben gezien. Wij waren blij en volgens mij was u ook niet 
ontevreden, met de brief die het college heeft gestuurd over het bestuursakkoord. 
 
De heer SETON (CDA): Als de heer Luhoff het over kritiek heeft, dan zult u zien dat mijn kritiek ging 
over de coalitie en niet over het college. 
 
De heer LUHOFF (D66): Het ging over coalitie, later zei u linkse partijen. 
 
De heer SETON (CDA): Ja, maar niet college. 
 
De heer LUHOFF (D66): Precies, laten we het houden bij linkse partijen dan. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): D66 is nu geen linkse partij meer? 
 
De heer LUHOFF (D66): Nee, niet, we krijgen nu een heel rare discussie. Ik voelde me in ieder geval niet 
aangesproken door de woorden van de heer Seton dat linkse partijen tegen het kabinetsbeleid waren. Ik 
voelde me niet geroepen daarop te reageren, maar nu wel. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Seton, CDA-fractie. 
 
De heer SETON (CDA): Ik kan me grotendeels aansluiten bij de analyse van de heer Luhoff over dit 
debat zelf. Als het gaat om de discussie met de PvdA, dan sluit ik niet uit dat wij veel dichter bij elkaar 
zitten dan het soms lijkt. Wat u ambitieus noemt, dat noemen wij dan kop in het zand of laconiek. Wat wij 
realistisch noemen, dat noemt u fatalistisch. Maar het kan best zijn dat die twee dingen bij de begroting 
straks toch weer bij elkaar gaan komen. Ik wil daar in ieder geval wel mijn best voor doen. Ik zie ook 
inhoudelijke aanknopingspunten, want ik ben blij dat u zich zorgen maakt over veiligheid en ook het 
pleidooi over onderwijshuisvesting is ons uit het hart gegrepen. Ik kan niet alle partijen langsgaan, maar 
wat ik bijvoorbeeld opvallend vond in de woordvoering van de SP is dat ze behoorlijk kritisch was. We 
hebben een aantal noten gekraakt, het college rekent zich rijk via het ROP, je moet het sociaal beleid niet 
kapot bezuinigen, ook niet voor een tram, dat soort dingen. Nou dat zijn zaken die ons ook aanspreken en 
ik vind het dapper dat de SP dat ook gewoon vast zegt, dat geeft ook richting voor de 
begrotingsbehandeling straks in november. D66, ja je moet oppassen dat je niet iedereen over een kam 
scheert. Ik weet eigenlijk niet of u nu een linkse of een rechtse partij bent en ik doe mijn best om dat per 
keer maar apart te bekijken. Wat maakt het ook uit, het gaat om de inhoud. Mevrouw Jongman komt met 
een oude vrouw, maar op zich is het beeld van een oude vrouw niet per se negatiever dan dat van een 
jonge vrouw. Zeg ik het zo netjes? En dat bedoelt u vast ook niet, want wij staan samen op een motie om 
ons best te doen voor ouderen. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik zei oude heksige vrouw, dus dat is echt een heel gemene vrouw. 
 
De heer SETON (CDA): Ja, als het over heksen gaat, dan komen we op een heel ander gebied. Daar waag 
ik me maar even niet aan. In de woordvoering van de heer Kelder viel mij vooral de motie op over roken 
en handhaving. De teksten daarvan sluiten precies aan bij wat wij eerder hebben gezegd, toen de 
uitzondering er nog niet was. Wij zullen die motie dan ook van harte ondersteunen. We hopen ook dat die 
opvatting over handhaving bij andere projecten ook doorgang vindt, want daar zijn zij in ieder geval wel 
van. Ten slotte nog twee moties. We dienen samen met Partij voor de Dieren, VVD, de Stadspartij en 
Student en Stad een motie in over commercieel groen. Een punt in ons verkiezingsprogramma, waarin we 
zeggen dat gezien de bezuinigingen onderzocht moet worden of het mogelijk is dat ook bedrijven de 
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mogelijkheid krijgen om een deel van het groen te onderhouden in ruil voor reclame. Ik zal iets langer 
stilstaan bij de tweede motie over het Forum. Het sluit eigenlijk wel aardig aan bij de gedachtegang van 
Student en Stad over het kijken naar het Forumgeld, de 2,5 miljoen euro per jaar die tot nu toe naar 
Images gaat totdat het Forum wordt geopend. Wij dienen samen met VVD en ook weer Partij voor de 
Dieren een motie in om dat te herzien, omdat er ook inhoudelijk reden is om weer opnieuw te kijken naar 
dat geld. Kijk maar naar de kritiek uit de commissie-Terlouw. Maar ook vanuit de bezuinigingen is er 
reden naar dat geld te kijken, want het is nu eenmaal geld. Vandaar dat wij voorstellen met een nieuw 
plan van aanpak te komen met betrekking tot de activiteiten van Forum, waarbij ten minste 1 miljoen euro 
– ik zit niet vast aan dat bedrag, het gaat mij uiteindelijk vooral om de beweging – beschikbaar komt voor 
de brede heroverweging in het kader van de begroting 2012. Wij stellen dus voor om daar wat af te halen, 
omdat we hartstikke hard geld nodig hebben om de begroting van 2012 rond te krijgen. 
 
De VOORZITTER: Het CDA dient twee moties (32 en 33) in. 
 
Motie 32: Anders inzetten Forumgeld (CDA, VVD, Partij voor de Dieren) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en het financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Constaterende dat: 
- hoewel nog onzeker, niet uit te sluiten is dat het Groninger Forum doorgaat; 
- er tot de opening van het Forum jaarlijks 2,5 miljoen euro naar ForumImages gaat; 
- de commissie-Terlouw heeft aangegeven dat de activiteiten van ForumImages te weinig relatie 

hebben met het Forum in zijn uiteindelijke vorm. 
 
Overwegende dat: 
- er inhoudelijk gezien reden is om de inzet van de 2,5 miljoen euro te herzien; 
- gezien het vorige punt in tijden van krapte een heroverweging van inzet van dit geld gewenst is; 
- hierbij ook breder dan alleen het Forum kan worden gekeken. 
 
Verzoekt het college: 
- in het geval het Forum doorgaat, tijdig met een nieuw plan van aanpak met betrekking tot de 

activiteiten van ForumImages te komen, waarbij ten minste 1 miljoen euro beschikbaar komt voor de 
brede heroverweging in het kader van de begroting 2012. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
Motie 33: Commercieel groen (CDA, Partij voor de Dieren, VVD, Stadspartij, Student en Stad) 
“De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 juni 2011, besprekende de 
voorjaarsbrief en het financieel meerjarenbeeld 2012-2015. 
 
Constaterende dat: 
- het college zich in zijn programma ten doel heeft gesteld om Stadjers en bedrijven meer zeggenschap 

te geven over het groen in hun omgeving en hen meer te betrekken bij het onderhoud en beheer 
daarvan; 

- uit de BORG-rapportage blijkt dat we op het onderdeel groen achteruit zijn gegaan. 
 
Overwegende dat: 
- meer groen in de stad een positieve bijdrage kan leveren aan het straatbeeld en het woonklimaat; 
- een periode van economische krapte noopt tot creatief denken. 
 
Verzoekt het college: 
- te kijken naar de mogelijkheid om tuincentra en hoveniers in het oog springende locaties aan te 

bieden (bijvoorbeeld rotondes) om te beplanten en te onderhouden in ruil voor 
reclamemogelijkheden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
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De VOORZITTER: De moties (32 en 33) maken deel uit van de beraadslagingen. Dan is het woord aan 
mevrouw Jongman van de ChristenUnie. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Leuk dat het beeld van de vrouw zo aanspreekt. Hoe je er ook naar 
kijkt, de heer Seton heeft ook terecht woorden over ‘hebt eerbied voor grijze haren’, dat is een van de 
Bijbelteksten. Ik kan me daar ook bij aansluiten. De PvdA heeft het over de sterkste schouders die de 
zwaarste lasten dragen. Dat is een thema dat ons ook zeer aanspreekt en motie 3 is goed en leuk bedacht, 
een quickscan wat alles betekent voor mensen die het wat minder gaat. De VVD gebruikt heel veel 
woorden en zegt dat er op de Grote Markt een geldboom staat. Volgens mij staat er niet alleen een 
geldboom, er zijn handtekeningen gezet en overeenkomsten gesloten. Die onbeperkt plukbare geldboom 
doet me denken aan een sprookje, waar dat inderdaad zo is, maar het is geen sprookje, het is ook zwart op 
wit bij een aantal zaken. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): De geldboom was niet mijn woord, dat was een citaat. Natuurlijk, 
afspraken zijn er om nagekomen te worden, maar u kunt zich toch wel ergens voorstellen in deze tijd dat 
het buitengewoon noodzakelijk is dat we nu eens een keer gaan kiezen en dat we in ieder geval inzicht 
krijgen in wat de gevolgen van die keuzes zijn. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik snap wat u bedoelt en ik ben dat met u eens. Ik wou net de 
volgende zin zeggen, u wilt wel inhoud. U zegt een uitnodiging gedaan te hebben aan alle 
fractievoorzitters voor een benen-op-tafelsessie, maar ik heb helaas geen uitnodiging gehad. Ik doe graag 
mee. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik heb letterlijk gezegd dat ik hiervoor een aantal collega’s heb 
benaderd. Dat is wat anders dan dat ik alle fractievoorzitters heb benaderd. Ik wil u een op een best een 
keer vertellen hoe dat precies gegaan is, maar ik vind het wat vervelend om dat nu te doen. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Jammer dat u mij niet gevraagd hebt, want ik had graag 
meegedaan. GroenLinks, cultuur heeft ook onze zorgen. Dank voor het compliment dat u maakte. We 
hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, naar onze ChristenUnie-broeders en -zusters, met 
zorgen over de effecten voor het noorden wat betreft cultuur. De Stadspartij zegt dat de leefbaarheid 
onder druk staat, maar die komt wat ons betreft ook onder druk als je niets doet aan de bereikbaarheid of 
aan de binnenstad. Ook het Forum is positief voor stenen, maar ook voor mensen. De SP, we zijn het eens 
met het maken van een keuze. U zegt daarbij dat u wel wilt weten wat er te kiezen valt. U vond ons daarin 
aan uw zijde, want wij hebben betoogd dat de consequenties van die keuzes niet door ons te achterhalen 
zijn. 
 
De heer SETON (CDA): Mevrouw Jongman noemt de voordelen van het Forum, dat zien de meeste wel, 
niet iedereen. Maar het gaat natuurlijk om de afweging tussen inhoudelijke voordelen en de kosten die we 
ervoor gaan maken. Dus als u alleen maar opnoemt wat het doet, dan heeft u altijd gelijk, ook bij de tram. 
Het gaat erom wat we daarvoor moeten betalen bij de begroting in november. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dat ben ik met u eens, maar ik ging in op het betoog van de 
Stadspartij over onder druk staande leefbaarheid. Ik betoogde juist dat dit bijdraagt aan die leefbaarheid, 
maar ik ben het met u eens. Ik heb gezegd dat de risicoparagraaf hoofdstuk nummer 1 is voor 2012. Dus 
daarin vindt u mij aan uw zijde. D66 zegt dat analyse van de huidige situatie nodig is en dat er voorstellen 
moeten komen voor prioriteiten en keuzes in de begroting. Dat was eigenlijk mijn vergelijking van de 
olifant over welke poot weg moet en waarom. In die zin vindt u ons ook aan uw zijde. Ik ben het eens met 
de opmerking van het CDA over het sociaal cement. Zonder mensen en ook zonder mensen die elkaar 
opzoeken, ontmoeten, dingen voor elkaar doen en dingen voor elkaar proberen te krijgen, kun je geen stad 
vormen, dan blijft het echt een lege huls. Student en Stad zegt heel duidelijk dat er geen ruimte voor 
nieuw beleid is en zij heeft bewust geen extra wensen ingeleverd. Ik vind het wel mooi hoe u dat 
formuleert. U wil aandacht voor risicomanagement behouden en dat is ook een goed punt. Partij voor de 
Dieren, net als het CDA vinden wij wat betreft roken en handhaving dat als je regels hebt, je ze ook na 
moet komen. Uw punten over eten en duurzaamheid vindt ik een leuk thema. Misschien nog de suggestie 
om dat eens te koppelen aan volkstuintjes, want daar wordt ook heel veel duurzaam eten gemaakt. Dat is 
iets wat ik u mee zou willen geven. 
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De VOORZITTER: Dan is het woord aan mevrouw Krüders, Student en Stad. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik zal eerst even kort stilstaan bij vier partijen waar ik een 
reactie op wil geven. Ik begin met GroenLinks. Ik ben blij dat u graag met mij de bres op wilt gaan wat 
betreft afvalstoffenheffing, dus ik kijk uit naar de discussie die we zullen hebben. CDA, ik vond het 
prachtig hoe u uw woordvoering in eerste termijn begon over de initiële verbazing over de voorjaarsbrief. 
Hoge verwachtingen en dan is het een briefje van vijf pagina’s. Dat gevoel herken ik uitermate goed. Dan 
de SP, die heeft een aantal toeslagen en een aantal processen genoemd, waardoor wij lokaal wellicht 
landelijke regelingen moeten gaan compenseren. Het enige wat ik daarop zou willen zeggen is: kijkt u 
met deze bril ook maar eens naar andere wettelijke regelingen. De SP weet denk ik zelf wel waarover dat 
dan gaat. Als laatste de VVD en tophockey. Er is natuurlijk ook een ambitie geweest bij de RUG om 
hiermee aan de slag te gaan. Ik weet dat toevallig, omdat ik daar zelf een keer een plan voor heb 
geschreven en ermee de bres op ben gegaan. Wellicht dat de gemeente samen met de RUG hier verder 
naar zou kunnen kijken en over in gesprek zou kunnen gaan. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dat klinkt als een heel erg sympathiek voorstel, mevrouw Krüders, dank 
u wel. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Luisterend naar de andere partijen vielen mij toch wel twee 
zaken op. Het eerste punt is de verhouding tussen landelijk en lokaal en hoe partijen hiermee omgaan in 
hun woordvoeringen. Mijn mening blijft dat je moet roeien met de riemen die je hebt en je kunt wel met 
het vingertje naar elkaar gaan wijzen, maar dat heeft heel erg weinig zin. We weten nog steeds niet zeker 
wat er precies onze kant op komt, maar wat we wel zeker weten is dat we het er uiteindelijk maar mee 
moeten doen. Een onderzoek naar mogelijke effecten over beleid wat nog steeds niet duidelijk is … 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik vind dat deze opmerking van mevrouw Krüders hout zou snijden als er 
geen VNG-congres was geweest, waar onze gemeente wel degelijk wel wat mag zeggen. Op dat moment 
worden de landelijke politieke verschillen misschien wel relevant. Ik vind de Stoa prachtig, maar het moet 
geen fatalisme worden. Dus een beetje strijdbaarheid, kom. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Dat ben ik met u eens. Als we aangesloten zijn bij een 
vereniging, dan kunnen we daar invloed op hebben. Maar op een gegeven moment komt het beleid onze 
kant op en dan moeten we het er maar mee doen. We krijgen uiteindelijk niet meer geld als we nog harder 
gaan huilen. Het onderzoek dan naar de effecten van beleid, wat nog steeds niet duidelijk is, ik vind dat 
dan ook erg moeilijk, maar niet onmogelijk op dit moment. Maar als je het dan gaat doen, dan moet je 
ook zorgen dat je iedereen meeneemt die het moeilijk kan hebben en dus ook bijvoorbeeld 
kamerbewoners of mensen waarvan je denkt dat ze in eerste instantie niet bij je beleid passen. Het tweede 
punt is dat er veel gesproken wordt over de uitstel van grote projecten. Ik zou het gezegde ‘van uitstel 
komt afstel’ eigenlijk niet goed in mijn mond durven nemen, maar het is wel opvallend dat sommige 
partijen over bepaalde projecten het nu misschien toch maar even niet willen gaan doen. Ik ben bang dat 
sommige partijen uiteindelijk zeggen dat als we het nu niet doen, we het straks ook niet hoeven te doen. 
De scheidslijn tussen durf en risico is natuurlijk heel dun … 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Komt de partij Student en Stad alle missers en tekorten aanvullen? 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Nee. Ik heb heel duidelijk gevraagd om een overzicht van wat de 
gevolgen zijn als we een project gaan uitstellen. Niet alleen wat het ons nu gaat opleveren, maar vooral 
ook wat het gevolg is voor de toekomst van de stad als we een project gaan uitstellen. Zitten we dan over 
vijf jaar niet met een veel groter probleem, omdat het ons veel meer gaat kosten? Hoe nu verder richting 
de begroting? Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden, maar er zijn een aantal voorzetjes gedaan hoe 
we het geld dat we hebben beter kunnen gaan inzetten. Ik noem mijn motie over het Forum, de motie over 
het Duurzaamheidscentrum en de motie van het CDA. Zo zijn er toch wel kleine ideetjes over tafel 
gekomen hoe wij denken dat het anders kan. Ik heb geprobeerd met mijn visie in eerste termijn aan te 
geven wat wij van belang vinden en ik hoop dat het college daar ook serieus naar zal gaan kijken en mee 
aan de slag zal gaan. Ik hoop dan wel dat zij uiteindelijk met duidelijke voorstellen naar ons toekomen, 
waar ook duidelijke consequenties aan vastzitten. Samenvattend komt het er eigenlijk op neer dat 
duidelijk moet zijn wat de gevolgen zijn voor een project, voor ons risicoprofiel, voor ons 
weerstandsvermogen en het belangrijkste: wat het gevolg is voor de stad als we iets wel of niet gaan doen. 
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De VOORZITTER: Dan is het woord als laatste in deze termijn voor de raad aan de heer Kelder van de 
Partij voor de Dieren. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik hoor al die hongerige magen al: schiet nou op, dan kunnen 
we eten. Ik houd het kort, ik heb een half A4’tje. We kregen de meeste respons van de VVD op onze 
woordvoering, dus ik zal in tweede termijn daar even op reageren. De heer Van Keulen vroeg zich af wat 
slagers en supermarkten ervan zouden vinden als de gemeente een Meatfree Monday-campagne zou 
opstarten. Ten eerste is het natuurlijk zo dat als mensen minder vlees eten, zij meer groenten of 
vleesvervangers gaan eten. Slagers kunnen dus ook in vleesvervangers gaan investeren. Bovenal is dat 
tegenwoordig ook best hip om je vlees te verminderen. Toen Gent haar campagne startte van donderdag 
Veggiedag, was het resultaat wereldwijde publiciteit met waarschijnlijk als extra gevolg bezoekers van 
buiten de stad. We denken dat het de naam van onze duurzaamste stad alleen maar siert als we ons 
verbinden aan een vegetarische dag. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Heeft de heer Kelder gevraagd aan slagers en supermarkten wat zij 
ervan vinden? Want u beweert hier allerlei dingen en ik weet niet of u dat hard kunt maken nogmaals. Ik 
heb bovendien nog nooit gehoord dat een vleesvrije dag hip zou zijn. Integendeel. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): U begeeft zich in andere kringen dan ik. Hoewel we allebei 
naar de kroeg gaan, komen we elkaar daar inderdaad niet vaak tegen. In mijn kringen hoor ik wel dat het 
hip is. Afgezien daarvan is vermindering van vleesproductie natuurlijk erg belangrijk voor onze planeet. 
Grote delen van het oerwoud verdwijnen elke dag om plaats te maken voor sojaplantages. Dat is niet 
alleen doodzonde vanuit het oogpunt van schoonheid en voor de oorspronkelijke bewoners, zoals dier en 
mens, maar het is ook een bedreiging voor de biodiversiteit. Biodiversiteit is een voorwaarde voor het 
leven op aarde. 
 
De heer SETON (CDA): De heer Kelder begint over sojaplantages, maar waar worden die 
vleesvervangers van gemaakt? 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Die worden heel vaak van soja gemaakt, leuk dat u dat even 
zegt. De meeste vegetariërs kopen Alpro Soya. Alpro Soya is een bedrijf dat sowieso duurzaam en vaak 
ook biologisch sojaproducten maakt. Maar helaas, vegetariërs eten slechts 10% van de soja. Als je kijkt 
naar een koe, die moet ongeveer tien keer zijn eigen gewicht in soja eten. Dus als je 1 kg rundvlees wilt 
hebben, dan heb je 10 kg soja nodig om dat dezelfde eiwitten te krijgen. Dus vegetariërs hebben maar 
10% van die soja nodig ten opzichte van vleeseters. Er is een kleine aanpassing aan de motie, want ik 
werd gewezen op een klein foutje. De bovenste zin: ‘Verzoekt het college een Groningse Meatfree 
Monday-campagne te starten’, die laten we weg. Het gaat alleen om de tweede zin. Het is een beetje 
dubbelop eigenlijk. We willen alleen dat het college de Groningse gemeenteraad een voorstel doet 
hiervoor. Opvallend in het VVD-betoog vonden wij ook de boodschap met betrekking tot de tram. Is het 
werkelijk zo dat de tram nu de regio niet meer in gaat rijden? Als dat echt zo zou zijn – en ik geloof niet 
dat daar nu antwoord op komt – dan zou de Partij voor de Dieren haar steun heroverwegen. We hebben 
verder veel waardering voor het initiatief van ChristenUnie en GroenLinks om het tegengaan van 
mensenhandel mogelijk te willen blijven maken. Wij zullen die motie ook van ganser harte steunen. Tot 
slot heb ik van weinig partijen ferme uitspraken gehoord over ambities voor duurzaamheid, terwijl 
uitputting van hulpstoffen en een noodzakelijke energietransitie als vaststaand gegeven aan de horizon 
opdoemen. Investeren in duurzaamheid dus. Het is ook goed voor de lokale economie, dat blijkt duidelijk 
uit de interesse van marktpartijen om een rol te willen spelen in het masterplan Groningen 
Energieneutraal. Wij ondersteunen de vraag van partijen om grote projecten kritisch tegen het licht te 
houden, Groningen mag zijn sociale en duurzame gezicht niet kwijtraken vanwege investeringen in louter 
stenen, asfalt en beton. Ten slotte nog de motie die het CDA heeft ingediend, waar wij ook onder staan, 
over het groen op openbare plekken. Wij zijn wel eens in Amerika geweest en daar zie je dat bedrijven 
stukken snelweg adopteren. Er staat dan dat dit stuk snelweg is geadopteerd door een bepaald bedrijf. Dat 
bedrijf zorgt er dan ook voor dat dit stuk snelweg er ook heel erg netjes uitziet. Het plan van het CDA zou 
hier ook een bijdrage aan kunnen leveren. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Puntje van orde. 
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De VOORZITTER: Ogenblik alstublieft. Hebben wij het goed van u begrepen, mijnheer Kelder, dat de 
zin op motie 28 bij het eerste streepje van het verzoek over de start van de Meatfree Monday is geschrapt? 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ja, dat is een vergissing geweest. Het gaat alleen om die 
andere zin. 
 
De VOORZITTER: Dan is die motie op die manier gewijzigd. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. 
Dan is het woord aan de heer Van Keulen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik heb een puntje van orde. De socialistische makkers hebben een motie 
ingediend over een initiatiefvoorstel kerntakendiscussie, die wij zouden moeten opleveren. Dat kan ik 
hierbij opleveren. Dus mijn verzoek zou zijn dat het wordt rondgedeeld en dat we daar na de schorsing 
over stemmen, dan weten we meteen hoe de hazen lopen. Kunt u daarmee leven? 
 
De VOORZITTER: Wie wenst het woord over dit voorstel van orde? De heer Eikenaar. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Wat heeft u dan precies liggen? 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik stel vast dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten, dus vooralsnog 
handhaven wij de motie. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Wat u heeft liggen heeft u ook al gehad bij de begrotingbehandeling van 
2011. Dus bij dezen. Ik zou graag willen dat het wordt rondgedeeld. U kunt ernaar kijken en dan kunt u 
straks beslissen of u erover stemt of niet. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Dan handhaven we de motie, duidelijk, helder. 
 
De VOORZITTER: U mag alles inleveren wat u wilt. 
 
Initiatiefvoorstel Kerntakendiscussie (VVD) 
 
“De Groninger gemeenteraad heeft nooit het college willen vragen om een kerntakendiscussie voor te 
bereiden. Een dergelijke discussie hoort wel aan de grondslag te liggen van iedere ingrijpende 
bezuinigingsronde. De keuzes die de raad maakt, hebben immers rechtstreeks gevolgen voor de grootste 
uitgavenpost van de gemeente: het ambtelijk apparaat. Uit deze gekozen taken kan een ideale 
organisatiestructuur voortkomen, die past bij de gemaakte keuzes. 
 
De VVD wil duidelijk maken wat de gemeente wel en niet moet doen. De basis kan bijvoorbeeld zijn dat 
de overheid niet doet wat de markt goed kan. Daarnaast geldt dat de overheid geen geluksmachine is, de 
gemeente kan nooit verantwoordelijk zijn voor het geluk van haar inwoners. Zij kan slechts de 
voorwaarden scheppen voor individuen om dit geluk te vinden. Maar iedereen zal daar zelf naar op zoek 
moeten gaan. 
 
Dat lijkt allemaal erg filosofisch, maar wij zijn op zoek naar een basis waarop duidelijke keuzes te maken 
zijn. 
 
De VVD kiest bijvoorbeeld voor de volgende taken. 
 
Dienstverlening 
- een efficiënte en ‘klantvriendelijke’ dienstverlening aan de stad, waarbij transparante communicatie 

van groot belang is; 
- een gemeente die Stadjers helpt en zoveel mogelijk voorkomt dat er juridische conflicten ontstaan. 
 
Sociale Zaken en Economische Zaken 
- sobere en rechtvaardige uitvoering van de Wwb; 
- activering en re-integratie van bijstandsgerechtigden met een goede balans tussen rechten en plichten; 
- als economisch centrum van Noord-Nederland zorgen voor een uitstekend vestigings- en 

ondernemersklimaat; 
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- uitstekende bereikbaarheid van bedrijventerreinen en binnenstad voor ondernemers, bezoekers en 

bewoners; 
- focus op hoogwaardige digitale infrastructuur en het Nieuwe Werken. 
 
Ruimtelijke Ordening 
- beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de hele stad; 
- vraaggestuurde volkshuisvesting; 
- zorg voor voldoende kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties; 
- zorg voor een prettig en divers woonklimaat; 
- blijvende inzet op wijkvernieuwing. 
 
Onderwijs 
- zorgen voor toegankelijk en goed onderwijs voor iedereen; 
- uitstekende huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde; 
- spreiding over de verschillende stadswijken. 
 
Cultuur 
- een divers en toegankelijk aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten; 
- een uitgebalanceerd evenementenbeleid. 
 
Veiligheid 
- een veilige leefomgeving. 
 
Voorstel 
De gemeenteraad besluit: 
- aan de griffie opdracht te geven om in september 2011 een kerntakendiscussie te faciliteren in overleg 

met het presidium.” 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik hecht er wel aan dat erover gestemd wordt vanavond, daar gaat het 
om. 
 
De VOORZITTER: U zei zelf dat wat er gebeurt met wat u ronddeelt, daar gaan we het straks over 
hebben. Dus ik schors de vergadering tot 20.30 uur. 
 
Schorsing voor maaltijd en overleg tot 20.30 uur. 
 
Reactie college 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Het woord is aan wethouder Dekker. 
 
Wethouder DEKKER: Een deel van de raad is nog niet aanwezig, maar ik zal dan maar beginnen. Het 
college heeft met belangstelling kennisgenomen van het debat dat uw raad gevoerd heeft. Tijdens de 
gedeeltelijk vleesloze maaltijd, die we hebben genuttigd om de Partij voor de Dieren enigszins tegemoet 
te komen, hebben we als college geconstateerd dat we hier wel een gemeenschappelijke noemer hebben 
geformuleerd. Een gemeenschappelijke noemer die je misschien wel zou kunnen typeren met de 
opmerking dat de wereld er een beetje anders uitziet dan we een jaar geleden veronderstelden. De 
economische crisis leek onze stad voorbij te gaan, maar het lijkt nu toch wel echt dat de crisis in de 
haarvaten van de stad terecht is gekomen. Een aantal partijen heeft daar al iets over gezegd. Er is minder 
gronduitgifte, we hebben gesproken over wat we met Meerstad moeten doen en het aantal 
bijstandsgerechtigden. Kortom, we zitten in een andere situatie dan een jaar geleden. En dat geeft ons ook 
wel de opdracht om toch weer met een nieuwe blik te kijken naar wat we als college hebben 
opgeschreven in ons collegeprogramma en waar we met u als raad naar hebben gekeken. Als je kijkt naar 
het financieel meerjarenbeeld, dan lijkt het op het eerste gezicht positief. Er is een incidenteel voordeel de 
komende jaren van ruim 60 miljoen euro en na 2015 lijkt de zon helemaal te gaan schijnen, want dan 
hebben we een voordeel van 30 miljoen euro structureel. Maar tegelijkertijd worden we nu 
geconfronteerd met rijksbezuinigingen op het gebied van veiligheid, cultuur en participatie, die er niet om 
liegen. Tegelijkertijd zien we ook dat we het afgelopen jaar met een aantal risico’s zijn geconfronteerd – 
de PvdA noemt dat in de eigen huishouding – op het gebied van het Parkeerbedrijf en O2G2, waar we 
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gewoon oplossingen voor moeten bedenken. Dat wordt een ware uitdaging deze zomer, kan ik u zeggen. 
De een zegt het wat meer dan de ander, maar in al uw woordvoeringen proef ik eigenlijk de zorg terug 
van wat wij in Groningen noemen ‘de basis op orde’ en de zorg voor de sociale infrastructuur en de 
kwetsbaren. We hebben niet voor niets gezegd als college dat we betrokken en sociaal willen zijn. We 
willen een stad zijn waarin iedereen meedoet. Kunnen we die belangrijke uitgangspunten nog wel 
overeind houden? Eigenlijk moet dat een soort van rode draad zijn in de begroting en het meerjarenbeeld 
van de komende jaren. Dat betekent niet dat je allerlei projecten gaat stopzetten en dat je enorme 
bezuinigingen moet gaan doen. Het betekent wel dat je zorg hebt voor wat uw raad heeft uitgesproken en 
dat je moet proberen een begroting 2012 te maken die in balans is. Een begroting die er enerzijds voor 
zorgt dat je kunt blijven investeren in je toekomst, want zonder die toekomst, bereikbaarheid en innovatie 
blijven we stilstaan. Stilstand is achteruitgang. Tegelijkertijd was het de heer Seton die zei dat het 
kloppend sociale hart van deze stad moet blijven kloppen. We zeggen wel eens dat Groningen de motor is 
van Noord-Nederland, die moet bereikbaar en innovatief zijn, maar de stad is toch ook een beetje het 
kloppend hart op het gebied van sociale infrastructuur. Wij staan erom bekend dat wij de kwetsbaren niet 
in de steek laten en volgens mij moet dat de sociale leidraad zijn voor de komende periode. Dat betekent 
niet dat we elke korting die het Rijk ons oplegt kunnen compenseren. In ons collegeprogramma staat dat 
in principe elke korting wordt doorgegeven. Voor een aantal rijksbezuinigingen lijkt dat wel haast een 
onmogelijke zaak. Als wij nu nog weer 1,5 miljoen euro moeten gaan bezuinigen op veiligheidsbeleid, 
dan krijgen we toch echt wel de effecten in de wijken te zien. Wanneer er wachtlijsten bij 
schuldhulpverlening gaan ontstaan, daar ligt ook een motie over, dan vindt u dat onwenselijk. In die zin 
vindt u dit college aan uw zijde. Tegelijkertijd hebben we een enorm investeringsprogramma. 
 
De heer SETON (CDA): Punt 1 uit de voorjaarsbrief viel mij ook op, waarin het college vrij sterk zegt dat 
het college een landelijke bezuiniging in principe rechtstreeks doorrekent. Ik hoor u dat nu nuanceren, 
maar zo hard staat het nog wel in de voorjaarsbrief. Waarom heeft u dat daar niet al aangegeven? 
 
Wethouder DEKKER: In principe is dat ook het uitgangspunt van het collegeprogramma. In beginsel 
geven wij elke bezuiniging door. Het is ook het beginsel van de besprekingen van het college deze zomer, 
in principe geven we het door. Maar tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de werkelijkheid en 
moeten we wel kijken naar de effecten van het doorzetten van die bezuinigingen. Ik heb een aantal 
effecten al gezien, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Het zijn erg vervelende effecten en ik denk 
dat we daar weinig draagvlak voor zullen vinden in het college en in de raad. Dat laat onverlet dat we de 
discussie beginnen met in principe doorgeven, maar tegelijkertijd meenden wij toch een beetje de 
gemeenschappelijke noemer te ervaren in deze raad: ‘Wat er ook gebeurt, college, u mag best nog eens 
kijken naar die sociale infrastructuur en kijken of u dingen anders kunt doen, beter of efficiënter, maar we 
mogen niet door ons vloertje heen zakken.’ Die boodschap hebben wij goed gehoord en die is goed 
aangekomen. Waarom ook, omdat we daar zelf eigenlijk ook op dezelfde manier in zitten. Dan kom ik 
even terug op waar ik het over had voordat de heer Seton mij interrumpeerde. Tegelijkertijd zitten we met 
die enorme investeringsagenda. De Zuiderzeelijn die niet doorging en waardoor wij ineens als Noord-
Nederland ruim 1 miljard euro kregen, wat we ook nog eens voor 2020 moeten uitgeven. Volgens mij zijn 
we het er ook over eens in deze raad dat het heel erg zonde zou zijn als we delen van dat geld teruggeven 
aan de minister. Tegelijkertijd moet het ook niet als een soort molensteen om onze nek gaan hangen, 
waardoor we helemaal niets anders meer kunnen. Dus het is ook een beetje onze ambitie om te kijken in 
hoeverre we samen met de provincie en de regio wellicht op een andere manier naar die RSP-
investeringsagenda kunnen kijken, waarin we ook een beetje de onderdelen sociale en stedelijke 
infrastructuur bij elkaar kunnen brengen. Wellicht biedt het een oplossing voor een aantal knelpunten op 
korte termijn. Het is een ingewikkelde en we zijn er ook nog niet uit. Dus als u het college vraagt om een 
leidraad en een spoorboekje hoe we dat gaan doen, dan zeg ik u dat we dat nog niet zo goed weten. We 
weten wel dat we de sociale infrastructuur overeind willen houden en we weten ook dat het geld niet 
terug moet naar de minister en dat we de provincie nodig hebben. Dat is zo’n beetje het speelveld, waarin 
we de komende twee maanden het gesprek met elkaar aangaan en waar we proberen om een begroting 
aan te leveren die in balans is. Investeren in de toekomst, stilstand is achteruitgang en tegelijkertijd 
behoud van de sociale infrastructuur. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Wethouder Dekker zegt net dat we met elkaar in gesprek moeten gaan om te 
kijken hoe we dat gaan doen. Ik heb de raad goed gehoord. Ik denk dat de raad vraagt om zo’n gedegen 
aanpak. Maar de vraag die mij nu even te binnen schiet, is met wie u nu precies in gesprek gaat. Blijft dat 
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beperkt tot het college of gaat u ook met de regio en de provincie in gesprek de komende maanden om te 
kijken hoe je dat kunt aanvliegen? 
 
Wethouder DEKKER: Ik kan u zeggen dat wij gisteren een bestuurlijk overleg hadden met de provincie. 
Daar is de eerste afspraak al gemaakt dat we met de provincie, stad en regio gezamenlijk gaan kijken in 
hoeverre de investeringsagenda geherprioriteerd moet worden om een oplossing te bieden aan een stads 
en regionaal probleem. Want ook de provincie en de regio zitten natuurlijk met kortingen. Volgens mij 
wordt het de komende maanden de uitdaging om te zorgen dat we eigenlijk dat beleid proberen op elkaar 
aan te sluiten. Ook dat wij niet gaan compenseren, wat de provincie dan weer gaat bezuinigen. De beide 
portefeuillehouders van cultuur gaan ook om tafel om te kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat je de 
culturele infrastructuur zo optimaal mogelijk kunt behouden. 
 
De heer SETON (CDA): De wethouder had het over de balans tussen de sociale infrastructuur en de grote 
projecten, die we zoveel mogelijk als het enigszins kan in de benen willen houden. Er is nog een andere 
balans. Misschien gaat u het straks nog over weerstandsvermogen hebben, maar ik had verwacht dat u het 
zou hebben over de balans tussen wat we graag willen in de stad en de risico’s die dat oplevert. 
 
Wethouder DEKKER: Ik kom daar nog nader op terug. Geld is belangrijk, maar geld is een middel om 
bepaalde zaken te realiseren. Dus ik wou het in eerste instantie even over de inhoud hebben. De heer 
Seton voorspelde een hete zomer, ik denk dat hij daar gelijk in krijgt. Hij zei ook dat het een wat kale 
voorjaarsbrief was. Het is juist vanwege wat ik u net heb aangegeven waarom die voorjaarsbrief een 
beetje kaal was. We wilden enerzijds u de gelegenheid geven om vanuit uw eigen politieke positie ons 
een beetje te helpen welke kant we op moeten en anderzijds zijn we zelf nog zoekende hoe we het 
probleem moeten oplossen. Meerdere partijen … 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Wat ik nu begrijp van de wethouder, vind ik toch wat merkwaardig. 
In februari heeft u een brief aan de raad geschreven, waarin u aangeeft dat er op dit 
Zuiderzeelijncompensatiegeld prioriteiten gesteld moeten worden. We stellen daar vragen over als 
raadsleden en dan zegt u nog niet helemaal te weten hoe dat moet. We zijn nu volgens mij een halfjaar 
verder. U gaat iets met de regio doen. Welke regio? Is dat Noord-Nederland of alleen de provincie 
Groningen? U gaat iets met de provincie doen. U had toch al honderd keer kunnen bedenken hoe je dit 
moet doen? Wat gaat u nu doen? 
 
Wethouder DEKKER: Volgens mij heb ik dat net gezegd. Meerdere partijen hebben aangegeven bij de 
behandeling van de begroting 2012 inzicht te willen hebben in de effecten wanneer bepaalde projecten 
wel of niet doorgaan. Effecten op het gebied van politiek-bestuurlijk, financieel en samenwerking met 
andere partijen. Ik heb ook begrepen dat daar een motie over ingediend is. Die motie verbaasde ons wat, 
omdat er ook al in de commissie een heel nadrukkelijke toezegging is gedaan. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik zat er even naast in mijn respons op de heer De Rooij. U heeft in de 
commissie toegezegd dat u het de raad zou laten weten wat betreft de tram. Maar het gaat mij om alle 
projecten, vandaar ook deze motie. Ik ga er dan ook van uit dat u deze van harte kunt steunen. Dank u 
wel. 
 
Wethouder DEKKER: Over alle grote projecten. Ik kan u een projectenboek aanleveren over alle grote 
projecten, dan zijn we nog wel even bezig. Volgens mij is de boodschap dat u gewoon inzicht wilt hebben 
wat de schuifmogelijkheden zijn en wat je zou kunnen faseren en wat niet. Die informatie gaan wij u 
gewoon leveren. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): De wethouder begon heel mooi dat het niet alleen om geld ging, maar 
ook om de effecten die daarbij horen. Dat zou ik daar ook graag bij zien. Ik had de indruk dat u nu weer 
een beetje terugging naar alleen het geld. Maar als we de tram uitstellen, wat voor effecten heeft dat dan 
op de verkeersstromen, om het zo maar eens te zeggen? Dat is wat breder dan alleen financieel. 
 
Wethouder DEKKER: Het is niet de bedoeling dat als ik een aanvulling geef op een uitleg, dan de vorige 
uitleg vervalt. Dan komen we op het financieel meerjarenbeeld. Ik weet niet meer welk raadslid het zei, 
maar het is even veranderlijk als het weer. Ik hoop niet dat u het college wilt vergelijken met de 
weermannen die gisteren het weer voorspeld hebben voor Noord-Nederland, die zaten er inderdaad 
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redelijk naast. Ik kan u wel zeggen dat de wijze waarop wij het financieel meerjarenbeeld vaststellen heel 
simpel is. We doen dat op basis van circulaires van het Rijk. In een vorige circulaire van het Rijk zat op 
advies van de VNG onder andere de 1,5 miljard euro bezuinigingen op het gemeentefonds. Het kabinet 
heeft besloten die niet door te laten gaan en dan verandert je meerjarenbeeld ook. Ik zeg dit zo 
nadrukkelijk, omdat er een soort suggestie achter zit die ik even van tafel wil hebben. Wij baseren ons 
meerjarenbeeld gewoon op wat VNG en het Rijk ons adviseren. Als het kabinet andere besluiten heeft, 
dan heeft dat inderdaad zijn invloed op het meerjarenbeeld. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Dat was precies wat ik bedoelde. Er zat niet een zweem achter dat het college 
maar wat deed. Ik bedoel juist dat het verandert doordat de omstandigheden veranderen. 
 
Wethouder DEKKER: U bedoelde dat het kabinet zo nu en dan een beetje wisselt in zijn politieke 
besturing. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Exact. 
 
Wethouder DEKKER: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Het weerstandsvermogen, de heer Seton vroeg 
daar net om. Op dit moment is dat ver onder de maat, laten we dat even hier met zijn allen constateren. 
We hebben daar bij de rekening vorige week uitgebreid over gesproken. We hebben ook in de 
voorjaarsbrief opgeschreven dat een aanvulling met 40 miljoen euro noodzakelijk is om het niveau van 
0,8 te bereiken en daar komt nog eens 30 miljoen euro bovenop als we naar 1,0 willen. Ik kan u zeggen 
dat wij in ons collegeprogramma al hebben afgesproken – en dat hebben we ook met uw raad gedeeld – 
dat voor de korte termijn 0,8 een goed streven was en wellicht voor de langere termijn 1,0. Dat laat 
onverlet dat het van groot belang is dat we in deze collegeperiode het weerstandsvermogen weer op 
niveau brengen. Natuurlijk, mijnheer Seton, is dat ook een belangrijk ijkpunt bij het formuleren van de 
begroting 2012. Ik kan u zeggen, voordat we ook maar welke vorm van nieuw beleid gaan formuleren, 
dat de bovenste regel gevormd wordt door aanvulling weerstandsvermogen. Want het kan niet zo zijn dat 
wat we hier doen leidt tot een begroting die niet op orde is of tot onverantwoordelijk financieel 
begrotingsbeheer. Het is het kader en uitgangspunt voor de begroting 2012. Overigens begreep ik de 
opmerking van de SP over het ROP niet zo goed. Want het ROP is gebaseerd op al bestaande leningen. 
Daar zit nauwelijks renterisico. Er is wel risico als we nieuwe leningen aantrekken en dat risico is redelijk 
beperkt. We hebben het onlangs nog weer laten uitrekenen en het is zo’n 1,5 miljoen euro structureel per 
jaar. Maar wij zullen daar nog nader op terugkomen, want ook de heer Baldew had nog een vraag gesteld 
een paar raden geleden over renterisico’s en het actualiseren van rentevisies. Dus we komen daar nog 
nader bij u op terug. Dan nog het weerstandsvermogen … 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ja, het weerstandsvermogen, u gaat er nog even over door, maar ik had 
de indruk dat u naar uw volgende punt ging. Mijn vraag is of u vasthoudt aan de huidige manier van 
berekenen van het weerstandsvermogen. Vorige week is er wat gesteggel geweest over die 0,8 of 0,9. Ik 
ga ervan uit, uw woorden gehoord hebbende, dat daar niet mee geschoven gaat worden. 
 
Wethouder DEKKER: Nee, maar er zijn twee verschillende cijfers die u niet door elkaar moet halen. 
Enerzijds is er het percentage waar het totale weerstandsvermogen aan moet voldoen. Wij hanteren op dit 
moment 0,8. Anderzijds heb je de waarschijnlijkheidsfactor. Daar is al gedurende enige tijd een discussie 
met delen van uw raad over. We hanteren nu 90% en ik ben van mening dat het overeind moet blijven, 
zeker na de complimenten van mevrouw Krüders vorige week dat wij daar een goed punt in hadden. Dan 
kom ik op Student en Stad en mijn laatste opmerking over het weerstandsvermogen. Opnieuw een 
pleidooi van mevrouw Krüders om de risico’s van de grote projecten mee te nemen in het 
weerstandsvermogen. Ook dit begrijp ik niet helemaal goed, omdat we dat nu ook al doen. Het nieuwe 
van dit collegeprogramma en het nieuwe van de actualisatie van het weerstandsvermogen is dat wij in de 
concrete berekeningen de grondexploitaties meenemen, waartoe de raad al besloten heeft. Maar wij 
maken tegenwoordig ook een aparte paragraaf met toekomstige eventuele grondexploitaties, zodat u op 
dit moment al inzichtelijk heeft als u begint aan een tram of een Zuidelijke Ringweg dat het een 
verzwaring betekent voor uw weerstandsvermogen. Zo heeft u van tevoren al inzichtelijk wat de effecten 
zijn van dergelijke plannen. 
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De heer SETON (CDA): Inderdaad, bij de tram zet u eronder dat als je de tram meerekent, je dan nog 
onder de 0,5 uitkomt. Als we straks als doelstelling hebben dat het 0,8 moet zijn, moet ik dan al die grote 
projecten daarin meerekenen of zegt u dat het 0,8 is en als je de tram meerekent 0,76? 
 
Wethouder DEKKER: De tram wordt daar specifiek in meegenomen en dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
de Zuidelijke Ringweg, een nog veel groter project. Die gaat in de 0,8 op het moment dat de 
besluitvorming in uw raad zo ver gevorderd is. Want tot het go/no go-moment van de tram ergens eind 
2012, is er voor uw raad nog steeds de mogelijkheid om de tram om wat voor reden dan ook niet te doen. 
Dan heeft het ook geen effect op ons weerstandsvermogen. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Bij projecten waar we nog niet de definitieve go geven, lopen 
we toch wel risico doordat we al wel kredieten beschikbaar stellen om te besteden aan het project. Dus in 
dat opzicht heeft het project, nog voordat de uiteindelijk definitieve beslissing genomen is, al wel invloed 
op het weerstandsvermogen, omdat we wel krediet beschikbaar stellen. 
 
Wethouder DEKKER: Maar die verstrekte kredieten zitten natuurlijk al wel in onze totale begroting. En 
die zijn al gevoteerd, dus die betekenen geen negatieve aanslag meer op ons weerstandsvermogen. 
Integendeel, als die kredieten verstrekt zouden zijn en we stoppen het project, dan verstevigt ons 
weerstandsvermogen omdat we dan de vrijval van die kredieten niet meer uitgeven. Ik wou het financiële 
gedeelte hiermee afronden. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik wil op een ding nog terugkomen. Zodra wij een beslissing 
nemen om voorlopig bezig te gaan met een plan, dan lopen we ook erop vooruit dat het project 
uiteindelijk een aanslag wordt op ons weerstandsvermogen. Ik vind het dan realistisch dat we inderdaad 
bij toekomstige projecten gaan aangeven wat de verzwaring voor het weerstandsvermogen is wanneer de 
echte go komt. Maar volgens mij moeten we dat ook doen bij projecten waar we nu al mee bezig zijn. Dat 
u gewoon laat zien dat een project dat nu in de pijlijn zit, uiteindelijk een bepaalde aanslag zal hebben op 
het weerstandsvermogen. Dus dat u gewoon duidelijk weergeeft onder het kopje weerstandsvermogen, 
wat het betekent voor het weerstandsvermogen als we bijvoorbeeld de tram meerekenen. 
 
Wethouder DEKKER: Maar dat doen we op dit moment. Er is precies uitgerekend – ik zie iedereen om u 
heen knikken – als de tram en de Zuidelijke Ringweg meegnomen worden, wat dat zou betekenen voor de 
verzwaring van het weerstandsvermogen. Of we praten langs elkaar heen, maar voor zover ik u begrijp, 
doen we al wat u van ons verlangt. Ik zou hiermee het financiële gedeelte van de begroting willen 
afronden. Er zijn nog een heleboel vragen gesteld over de programma’s. Ik heb al iets gezegd over 
veiligheid. Meerdere partijen hebben aangegeven dat veiligheid van groot belang is en dat je eigenlijk 
moet zorgen dat het overeind blijft. Ik heb aangegeven dat het gaat om het doorgeven van een korting van 
1,5 miljoen euro. We kunnen u op dit moment niet toezeggen dat we die volledige korting kunnen 
wegnemen. Dat geldt ook voor een heleboel moties die u heeft ingediend. Ik kom er zo nog even op terug, 
maar we zouden die willen zien als een nadrukkelijk signaal aan ons college om er rekening mee te 
houden bij de begroting van 2012 en dat we goed uitleggen waarom we bepaalde moties niet honoreren. 
Maar alles honoreren is een moeilijke. Ik heb u goed gehoord, een veilige stad is van belang. Veiligheid is 
de afgelopen jaren toegenomen en het zou erg zonde zijn als we daar de komende jaren weer op moeten 
inleveren. 
Dan dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren heeft daar toch weer een lans voor gebroken en staat daar 
toch een beetje alleen in. Ik denk toch dat het goed is om toch enige vorm van respect terug te geven dat u 
elke keer weer vanuit uw eigen positie dat onderwerp naar voren brengt. Het college is het niet op alle 
onderdelen met u eens en op sommige onderdelen misschien wel helemaal niet. Maar ik ben het met u 
eens dat bepaalde vormen van vleesproductie leiden tot een bepaalde overproductie en overconsumptie, 
maar het is de vraag of wij nu als stad een vleesloze maandag moeten gaan promoten. We hebben daar als 
college toch wel enige aarzeling bij. Dus we zouden dat soort uitspraken ook graag aan het oordeel van 
uw raad willen overlaten. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Bent u zich ervan bewust dat GroenLinks in Amsterdam een 
motie met bijna dezelfde tekst heeft ingediend en dat deze met een grote meerderheid is aangenomen? 
Amsterdam heeft wel het lef gehad om dit te steunen. 
 



 

verslag raad 29 juni

135

61 
 
Wethouder DEKKER: Volgens mij gaat het niet zozeer over lef. Wij onderscheiden ons als Groningen 
misschien wat ten opzichte van Amsterdam. En ik neem er maar even kennis van dat ook GroenLinks 
daarin heeft gezeten. 
Onderwijshuisvesting. De PvdA en andere partijen hebben gezegd dat onze kinderen recht hebben op 
goed onderwijs en vooral in goed onderhouden gebouwen. Er wordt gevraagd om een plan van aanpak en 
dat zullen wij uitvoeren. Alleen is de vraag of we dat voor november 2011 zullen realiseren. Ik kijk naar 
de wethouder, die schudt haar hoofd. Het wordt waarschijnlijk voorjaar 2012. 
Cultuur is toch wel een heftige en dan heb ik het over de rijksbezuinigingen en de intrinsieke waarde van 
cultuur. Ik denk zelf wel eens dat het zonder cultuur toch wel erg moeilijk wordt om een beetje voort te 
leven. Sommige mensen denken daar wat genuanceerder over, maar een dag zonder Bach is volgens mij 
een dag niet geleefd. Andere collegeleden denken daar ook weer anders over. Maar cultuur is in mijn 
ogen van groot belang. Ik heb het dan over klassieke cultuur, maar ook over moderne kunst. Dit kabinet 
denkt daar anders over. Forse bezuinigingen en een forse aderlating in onze stedelijke infrastructuur. Ik 
heb het dan nog niet eens over de economische waarde van cultuur en wat het betekent als 
vestigingsfactor voor bedrijven bijvoorbeeld. Er is ook een motie ingediend om een deel van het 
rekeningresultaat hiervoor te bestemmen. Ook daarvan zou ik zeggen dat we het meenemen als krachtig 
signaal en we komen er bij de begroting op terug of we dat kunnen honoreren. 
Dan wonen, een belangrijk item van ons collegeprogramma. Mensen moeten in deze stad kunnen wonen. 
Iedereen moet in deze stad kunnen wonen: studenten, stellen, gezinnen en jonge kinderen. Er is een soort 
idee ontstaan dat gezinnen massaal de stad uitgaan. Er gaat inderdaad een groep mensen de stad uit, net 
zoals studenten de stad uitgaan. Het saldo is echt positief. Er zitten ook allemaal mensen op de tribune en 
die horen dan dat 1300 gezinnen de stad uitgaan. Ook hier zijn feiten wel even belangrijk. Het waren 
1300 personen in gezinsverband. Dat laat onverlet dat wij daar natuurlijk aandacht voor hebben en dat 
hebben we in de structuurvisie Wonen ook gedaan. De aandacht voor het woningaanbod voor gezinnen is 
daar een belangrijk speerpunt in en dat gaan we de komende tijd ook voortzetten. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): 1300 personen in gezinsverband, maar het gaat om de doelstelling van 
500. Die is fors overschreden, vandaar ook dat ik denk dat er een aantal raadsleden nadrukkelijk op 
gehamerd heeft. Wat gaat u er nu aan doen om dat tegen te gaan? 
 
Wethouder DEKKER: Ja, maar je moet het volgens mij ook in regionaal perspectief zien. Als je kijkt in 
de afgelopen jaren, dan is Groningen echt de groeier van de hele regio Groningen-Assen. Tegelijkertijd 
worden in de structuurvisie Wonen gewoon maatregelen aangekondigd hoe we daar de komende jaren 
energiek mee aan de gang gaan. Ik stel voor dat u op commissieniveau dat met de desbetreffende 
wethouder bespreekt. 
Ik heb nog een heel concrete vraag van de PvdA over de dienst SOZAWE en het onderzoek wat daar 
plaatsvindt, of het alleen maar zou gaan over de reorganisatie of dat het ook over de bedrijfsvoering gaat. 
Ik kan dat laatste bevestigen, het is een onderzoek dat ook over de bedrijfsvoering gaat. 
Dan misschien een wat bijzondere opmerking, maar ik ben toch een beetje geneigd om die te maken. Dat 
gaat toch wel over de opstelling van de VVD. Het is altijd wel prettig dat de fractievoorzitter zijn 
woorden altijd met een glimlach uitspreekt, dat maakt ze altijd ook wel weer prettig om te ontvangen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Is dit een functioneringsgesprek? 
 
Wethouder DEKKER: O, dan wil een aantal partijen meedoen. Nee, maar wij hebben gewoon heel goed 
geluisterd. Naar mijn idee heeft u heel erg met beelden gewerkt. U heeft zich daarmee naar onze mening 
ook een beetje buiten het debat geplaatst door nauwelijks aanknopingspunten te geven welke kant we op 
moeten, door nauwelijks het debat met de raad te zoeken en door ook een manier van beschrijven van het 
college te geven, die ik eigenlijk de VVD onwaardig vindt. Ik heb even uw woordvoering erbij genomen 
en ik zeg het omdat ik u serieus neem. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik vind dit wel wat ver gaan wat de wethouder hier doet. Ik vind het 
prima hoor, het mag. Maar wat zij zegt klopt gewoon niet, want ik heb volgens mij wel degelijk als een 
van de weinigen hier heel nadrukkelijk onze uitgangspunten meegegeven. Ten tweede heb ik niet zozeer 
gewerkt met mijn beelden, maar met de beelden die er in Den Haag leven over deze stad. U kunt mij dat 
verwijten, ik heb dat zelfs expliciet genoemd, u kunt het er niet mee eens zijn, u kunt het oneerlijk of 
onterecht vinden. Ik citeer nu geloof ik bijna uit mijn woordvoering, maar het is wel een feit dat het zo is. 
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Dan kunt u zeggen dat het de VVD onwaardig is. Als het dan de VVD onwaardig is om te vertellen hoe er 
vanuit Den Haag naar Groningen wordt gekeken, dan neem ik dat voor kennisgeving aan. 
 
Wethouder DEKKER: Volgens mij bent u niet alleen een doorgeefluik van Den Haag. Het college is 
gewend om te reageren op wat u als partij stelt. En ik ga ervan uit dat wat u hier zegt ook uw eigen visie 
daarop is. Het college heeft er toch wat moeite mee dat u een beeld neerzet alsof wij geen urgentiebesef 
hebben, niet willen kiezen en zeuren om rijksgeld. Ik zou het schaamtelijk vinden als wij niet naar het 
Rijk zouden gaan om de bezuinigingen op de participatie, cultuur en ISV na 2015 ter discussie te stellen. 
Volgens mij doen we dat onder andere in uw opdracht om ervoor te zorgen dat die sociale infrastructuur 
en de stedelijke voorzieningen overeind kunnen blijven. Het zou heel vreemd zijn als wij als college, met 
dat soort bezuinigingen geconfronteerd, niet onze plicht zouden oppakken en niet naar het Rijk zouden 
gaan om uit te leggen wat de consequenties zijn van die forse bezuinigingen. Dat is niet zeuren om geld, 
maar dat is uitleggen aan het Haagse, dat soms een beetje veraf staat van de werkelijkheid, wat die 
bezuinigingen vanachter het bureau in een stad als Groningen betekenen. Dat is een opgave, dat is een 
plicht en dat is geen gezeur. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik ben blij dat de wethouder goed naar mijn verhaal heeft geluisterd. Ik 
heb ook willen aangeven dat als u echt wat van het Rijk wilt en u vindt dat u volledig in uw recht staat, u 
wellicht zou moeten overwegen om een andere toon aan te slaan. Dat is niet omdat ik denk dat het beter is 
of dat het niet om de inhoud gaat, helemaal niet, maar het gaat er wel om dat je het met elkaar moet doen 
uiteindelijk. Elkaar aanklagen en steeds maar roepen dat het zo slecht is, in opdracht overigens, dat heb ik 
ook gezegd, maar ik denk niet dat dit de juiste manier is. Daardoor ontstaat dus het beeld dat ik heb 
omschreven. Doe ermee wat u wilt, maar dit is mijn welgemeend advies. En goed bedoeld overigens ook. 
 
Wethouder DEKKER: Ik ben heel erg blij met goed bedoelde en welgemeende adviezen. Ik ben wat 
verbaasd over de toonzetting. Want voor zover ik weet zit u niet aan bij de bestuurlijke overleggen met de 
minister. Die toon is heel respectvol en betreft gewoon het uitwisselen van informatie. Waar wij op 
aansloegen is dat de VVD zich in dit debat toch een beetje positioneert door het neerzetten van beelden, 
die in onze ogen onbeargumenteerd zijn en die licht populistisch zijn. Dat is een manier van praten en 
discussiëren die wij wel eens anders hebben gezien en wat ons een beetje teleurgesteld heeft. 
Nog een opmerking. Ik werd al door de pers gevraagd naar de motie De Rouwe. Er is in dit huis wat ruis 
ontstaan dat de motie De Rouwe niet verwerkt zou zijn in het MIT na 2020 en dat het een probleem zou 
zijn voor de financiering van de RegioTram. Wie goed op de hoogte is van de plannen van de RegioTram 
en het debat in de raad heeft gevolgd, die weet dat de motie De Rouwe niets heeft te maken met de 
financiering van de RegioTram tot 2020, maar alles heeft te maken met de mogelijke verdere uitrol na 
2020. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dat klopt, alleen het is toch raar dat de tram er vorig jaar wel in stond en 
dit jaar niet meer?  
 
Wethouder DEKKER: Vorig jaar was er een ander kabinet en blijkbaar heeft dat tot wat andere 
afwegingen geleid. Overigens kan ik u geruststellen of misschien wel teleurstellen dat de stad helemaal 
niet meer terugkomt na 2020. Als wij het hebben over onze fysieke investeringsagenda, bereikbaarheid en 
openbaar vervoer, dan zien we dat dit kabinet zich met name richt op de Randstad en het niet 
noodzakelijk vindt om te investeren in Noord-Nederland. Terwijl we zitten in een situatie van groei in de 
steden en krimp in de regio. Tegelijkertijd wordt het van steeds groter belang dat die stad bereikbaar 
blijft, zodat mensen vanuit die regio naar die stad kunnen komen, niet alleen met de auto, maar ook met 
het openbaar vervoer. Wij worden geconfronteerd met een duivels dilemma hoe we dat moeten realiseren, 
omdat we al dat soort knelpunten met eigen middelen moeten oplossen. 
Misschien nog even naar de Stadspartij. Vorige week of twee weken geleden hebben we een gesprek 
gehad op commissieniveau en toen heb ik de Stadspartij aangeraden om beantwoording van alle vragen 
die ze steeds maar weer stelt op het gebied van infrastructuur, eens gewoon door te lezen. Want het is 
bijna een herhaling wat bij de Stadspartij plaatsvindt. Tegelijkertijd ben ik altijd bereid om u weer te 
woord te staan, want het is ook mijn plicht om u gewoon goed te informeren. U haalt allerlei lessen 
tevoorschijn die in den lande getrokken zijn bij grote projecten, de Noord/Zuidlijn en HSL, maar het 
aardige is nu dat wij al dat soort lessen meenemen in onze planvorming. We zorgen er dus ook al voor dat 
we dat soort fouten niet maken. Zoals u weet, maar ik wil het nog wel eens zeggen, hebben we onder 
andere bij de Zuidelijke Ringweg, maar ook bij de RegioTram een business case en een plafondprijs 
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waarbinnen we het gewoon moeten houden. De aanbestedende partijen weten dat ook. In september 
krijgen we voor het eerst zicht op hoeverre de business case en de plafondprijs reëel zijn en weten we ook 
of we daarmee verder kunnen gaan. 
Ik zou willen afronden met zowel D66 als Student en Stad. Blijven investeren in de toekomst van je stad, 
in cultuur, in kennis en innovatie. Stilstand is achteruitgang, dat is het slechtste wat je kan overkomen. 
Maar de basis moet op orde blijven, de begroting moet sluitend zijn en de sociale infrastructuur is toch 
ook het kloppend hart van deze stad en die hebben we allen lief. 
Ik ga in een straf tempo de moties behandelen, het zijn er dertig. Motie 1, inzake de startersleningen, 
oordeel aan de raad. Maar vooraf een disclaimer, die ik in mijn woordvoering ook al heb genoemd. Er 
zijn een heleboel moties ingediend met wensen van uw raad, terecht, het is uw taak om ons een beetje 
huiswerk mee te geven voor de begroting 2012. Tegelijkertijd zou ik een soort algemene disclaimer op 
alle moties willen toepassen dat het niet betekent dat ze ook daadwerkelijk tot een financiële vertaling 
zullen leiden. In die zin dat we heel goed zullen afwegen wat u wilt en als we het niet overnemen ook 
zullen uitleggen waarom. Maar als u alle moties aanneemt, dan wordt het wel wat moeilijk om die 
begroting sluitend te maken. Dus dat is een soort algemene disclaimer. Tegelijkertijd zit u ervoor om ons 
op pad te sturen met een duidelijk signaal. En wanneer we daar positief over zijn, dan zullen we dat 
signaal ook zorgvuldig betrekken bij onze afweging. 
 
De heer SETON (CDA): Ik las veel van die moties en ik vond ze eigenlijk wel heel genuanceerd. 
Bijvoorbeeld in de motie staat niet dat het zal gebeuren, maar daar staat om herinvoering van de 
starterslening en dekking voor te bereiden. Ik lees het zo dat de raad vraagt om een dekking voor te 
bereiden en dan zien we wel of dat het ook uiteindelijk wordt. In dat geval zou die disclaimer niet eens 
nodig zijn. Ik ben het eens met wat u erover zegt, maar volgens mij zit dat in veel moties al ingebakken. 
 
Wethouder DEKKER: Het is misschien goed om dat nog even te herhalen, want niet iedereen is zo scherp 
als u, mijnheer Seton. Dat was bedoeld als compliment aan de heer Seton en niet als een negatieve 
beoordeling van de rest van uw raad. 
Motie 1, oordeel aan de raad. Motie 2, onderwijshuisvesting op orde, daar heb ik iets over gezegd. 
Oordeel aan de raad, maar november is niet realistisch, dat wordt voorjaar 2012. Motie 3. Hoewel we haar 
wel sympathiek vinden en dat op een aantal onderdelen zoals schuldhulpverlening best in beeld zouden 
kunnen brengen, is de motie nu erg breed geformuleerd. Want dan zouden we een quickscan moeten 
maken van alle gevolgen van alle maatregelen op sociaal kwetsbaren, dat is eigenlijk niet te doen. Dus als 
ik haar zo mag invullen te kijken wat de sociale consequenties zijn van een aantal sociale 
bezuinigingsmaatregelen, dan kan ik haar accorderen. Anders moet ik haar ontraden. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Zo mag u haar lezen, maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel van die 
maatregelen impact hebben. Als je dat optelt, wordt het wel heel veel impact. 
 
Wethouder DEKKER: Maar ik mag haar wel klein interpreteren? 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ja, ga uw gang. 
 
Wethouder DEKKER: Oké, dan laat ik het oordeel aan de raad. Motie 4 is in feite toch overbodig. Er is 
een toezegging gedaan in de commissie en de toezegging is herhaald. Het is volgens mij niet nodig om 
daar een motie over in te dienen. 
 
De VOORZITTER: Die ontraadt u, begrijp ik? 
 
Wethouder DEKKER: Dat heb ik toch gezegd? 
 
De VOORZITTER: Hij is niet nodig, zei u. Ik probeer even de vaste termen elke keer. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Vroeger heette dat: we nemen hem over. 
 
De VOORZITTER: Dat was vroeger, mijnheer Van Keulen. Dus u ontraadt hem volgens mij. 
 
Wethouder DEKKER: Ik ontraad de motie. Motie 5 doen we al, oordeel aan de raad. 
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De heer LUHOFF (D66): De wethouder zegt dat ze motie 4 ontraadt, terwijl ze die toezegging al heeft 
gedaan. Dan is het toch ook niet zo’n probleem? Waarom moet zij dan ontraden worden? 
 
Wethouder DEKKER: Ik heb net volgens mij uitgelegd dat ik het een overbodige motie vond, omdat ik 
de toezegging al twee keer heb gedaan. Dat leidt bij de voorzitter van uw raad tot de kwalificatie 
ontraden. Ik heb niet meer, ontraden of oordeel aan de raad. 
 
De heer LUHOFF (D66): Oké, dus dat was het oordeel van de voorzitter van de raad en niet het oordeel 
van het college. 
 
Wethouder DEKKER: Ik heb maar twee kwalificaties, oordeel aan de raad of ontraden. 
 
De VOORZITTER: Ik probeer voor uw gemak het college een beetje te laten houden aan vaste termen, 
dan weet u ook een beetje hoe u ermee overweg kunt. Dat zijn inderdaad deze vaste termen. De 
wethouder legt volgens mij vrij duidelijk uit dat zij vanuit het college aangeeft dat deze toezegging is 
gedaan en dat daarom vanuit het college de motie wordt ontraden. Dan gaan we naar motie op nummer 5. 
 
Wethouder DEKKER: Oordeel aan de raad. 
 
De heer SETON (CDA): De wethouder probeert een heldere doctrine aan te geven. Maar u zei bij motie 4 
tot tweemaal toe een toezegging te hebben gedaan, dus zij is overbodig. Bij motie 5 zegt u het al te doen, 
dus oordeel aan de raad. Wat is het nu? 
 
Wethouder DEKKER: De heer Seton heeft volgens mij wel een punt. Als ik me aan u doctrine wil 
houden, moet ik de motie nu ontraden. Motie 6, oordeel aan de raad. Motie 7, oordeel aan de raad. Motie 
8, oordeel aan de raad. Motie 9, idem dito. Motie 10, oordeel aan de raad. Motie 11, die gaan wij 
ontraden. Motie 12, dat is toch een beetje een vreemde motie. Wij handhaven altijd, ook als wij niet 
bouwen, dus die ontraden we. Motie 13 is wel een opmerkelijke, juist van een partij die zegt participatie 
hoog in het vaandel te hebben. Zoals u weet zijn we met het Suiker Unieterrein bezig met een brede 
participatieprocedure. Iedereen mag namelijk ideeën aanleveren en het zou slecht zijn als we dat gaan 
doorkruisen, dus wij ontraden de motie. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Er is een motie aangenomen dat er met spoed een onderzoek zou 
worden gedaan naar de mogelijkheden van studentenhuisvesting. Daar wordt omheen gedraaid, nu is er 
een participatietraject. Er moet gewoon nu snel een uitkomst komen van dat onderzoek. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Mijn vraag is of u van mening bent dat als we dit project gaan 
opsnellen, dan de zorgvuldigheid van het hele proces in het geding komt. Ik hoor de wethouder ja zeggen, 
dan weet ik mijn antwoord. 
 
Wethouder DEKKER: Dat heeft u goed gehoord. We hebben een proces gestart en dat maken we gewoon 
zorgvuldig af conform afspraak. Het is geen selectief winkelen. Ik ga naar motie 14. Als we haar zo 
mogen lezen dat we als college eind dit jaar, begin volgend jaar met een actualisering van het 
armoedebeleid komen, dan kunnen we het oordeel aan de raad laten. Motie 15, oordeel aan de raad. Motie 
16 ontraden we, omdat die op dit moment al ingaat op de eventuele financiële effecten van een evaluatie. 
Laten we eerst maar de evaluatie afwachten en op basis daarvan bezien wat voor financiële effecten dat 
heeft. We onderschrijven het belang van de vensterschool, we zijn het eens met de evaluatie. Als daar 
dingen uit voortkomen, dan zal dat zijn proces hebben in dit huis via het college. Maar om nu al te zeggen 
erop te preluderen en er financieel al rekening mee te houden, dat ontraden we gezien de eerdere 
motivatie. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): U ging mij even iets te snel bij motie 14. Daar staat ook de 
constatering dat het al afgesproken is in het collegeprogramma om het ook te gaan doen. Dus is het dan 
eigenlijk niet een overbodige motie in uw ogen? Als u het opgeschreven heeft, u gaat het al doen en dan 
nog een motie? Ik weet dat die partij normaal gesproken namelijk heel kribbig is over overbodige moties, 
dus … 
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Wethouder DEKKER: Ik wil wel weer terug, maar dat wordt wel een beetje chaotisch. Ik heb al een 
oordeel aan de raad uitgesproken, dat ga ik niet meer wijzigen.  
 
De heer LUHOFF (D66): Ik heb nog een vraag over het oordeel van het college over motie 16, extra 
impulsen voor de vensterschool. De evaluatie is wat uitgesteld, nu komt die eind dit jaar of begin volgend 
jaar. Straks lopen we weer een jaar vertraging op als we niet bij de begroting een beetje rekening houden 
met wat er mogelijk uit die evaluatie zou kunnen komen. In de overwegingen is het allemaal heel 
genuanceerd neergezet, dus ik snap het niet. Probeert u nu nieuwe impulsen, die we hebben afgesproken, 
met nog een jaar uit te stellen? 
 
Wethouder DEKKER: Nee hoor, maar volgens mij is de evaluatie vensterscholen eind dit jaar afgerond. 
Zoals u ook weet, vindt nu de voorbereiding van de begroting 2012 plaats, u ontvangt die 1 oktober. In 
het proces is het onmogelijk om daar rekening mee te houden. Het lijkt me wat vreemd om nu maar een 
bedrag te noemen dat we voor de vensterscholen gaan gebruiken, terwijl we dat niet kunnen afwegen 
tegenover andere maatregelen. Dus ik heb u gezegd eerst de evaluatie af te wachten. Misschien is er wel 
helemaal geen extra geld nodig en kun je het op een andere manier organiseren. We wachten eerst de 
evaluatie af en stellen nu op voorhand geen extra middelen ter beschikking. Is het de bedoeling dat we 
over elke motie … Volgens mij moest ik een toelichting geven. 
 
De heer LUHOFF (D66): Nog een vraag over het oordeel van het college over deze motie. Als ik het nu 
goed begrijp, dan vindt u dat er geen middelen moeten worden gereserveerd voor wat er uit de evaluatie 
komt. Dus loopt u dan niet vooruit op de uitkomst van de evaluatie? 
 
Wethouder DEKKER: Ik krijg het blijkbaar niet goed helder. Er staan een heleboel dingen in het 
collegeprogramma. Ik kan u nu al van tevoren zeggen dat we niet alles kunnen realiseren met krimpende 
middelen. We zijn met een evaluatie bezig van de vensterschool en het lijkt me niet opportuun om nu een 
bedrag te ramen voor uitbreiding, ondersteuning en verbetering van de vensterschool, terwijl we nog 
helemaal niet weten waar we het over hebben. Ik zou niet eens weten wat voor bedrag je ervoor zou 
moeten noemen, dat is een gat in de lucht. Ik krijg van u juist iedere keer te horen dat voor elke vorm van 
nieuw beleid ik eigenlijk precies moet weten wat het is, zodat het op 2 januari uitgegeven kan worden. 
Als we het op deze manier doen, dan weet ik dat ik in ieder geval ruzie heb met de heer Baldew, want dan 
weet ik nu wel dat we een vrijval nieuw beleid vensterscholen 2012 hebben. 
 
De VOORZITTER: Ik geloof dat de wethouder met ‘gat in de lucht’ een ‘slag in de lucht’ bedoelt. 
 
De heer LUHOFF (D66): Volgens mij leggen wij de prioriteiten ergens anders. 
 
Wethouder DEKKER: Spreekwoorden zijn niet mijn sterkste kant, maar gelukkig heb ik daar de 
burgemeester voor. Ik ben daar gewoon niet goed in, dat verrast me ook altijd. Waar was ik nu gebleven? 
We gaan aldoor weer terug. Motie 17, oordeel aan de raad. Motie 18 ontraden we. Motie 19, oordeel aan 
de raad. Motie 20 is een lastige. Niet omdat we het niet willen, maar omdat cijfers waarop wij al onze 
vervoerprognoses baseren niet maandelijks of jaarlijks geactualiseerd worden. Ik denk dus niet dat ik u 
dat kan leveren. We hebben het daar bij de commissie Beheer en Verkeer ook al met elkaar over gehad. 
Het NRM is bijvoorbeeld net binnen en dat moeten we allemaal nog gaan vertalen, dat gaat echt maanden 
duren. Ik heb in de commissie ook gezegd dat alle deskundigen om mij heen zeggen dat de daling van de 
mobiliteitscijfers van openbaar vervoer en auto echt een economische dip is en dat zodra de crisis weer 
herstelt, ook die cijfers zullen herstellen. Dit zijn natuurlijk ook met name cijfers die gaan werken vanaf 
2016 en 2020, dus dat maakt het ook nog wel lastig. Het is geen onwil, maar het is ook een beetje 
ingewikkeld om dat al voor de zomer te realiseren. Tegelijkertijd merk ik wel dat het een vraag is die 
speelt, dus ik kom daar na de zomer nog eens op terug hoe ik dan wel aan die vraag tegemoetkom. 
Misschien dat we de motie dan maar moeten aanhouden, maar ik snap wel wat erachter ligt, of we nog 
wel doen waar het voor bedoeld is. Maar zoals de motie nu geformuleerd is, kunnen we het gewoon niet 
leveren. Dus of aanhouden of ontraden. Motie 21 ontraden we. 
 
De heer SETON (CDA): De wethouder doet een soort toezegging dat het niet voor de begroting kan, 
maar dat ze na de zomer erop terugkomt, zodat we er ook over kunnen debatteren. Ik heb er begrip voor 
dat die cijfers niet direct te leveren zijn. Ik ga de motie ook niet intrekken, maar ik zou wel concreter van 
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u willen horen wanneer na de zomer we er dan over gaan praten. Want alleen maar na de zomer kan ook 
volgend jaar pas zijn en dan wordt het pas heel erg laat. 
 
Wethouder DEKKER: Het ingewikkelde is dat ik de cijfers gewoon niet heb. Ik ben afhankelijk van 
rijkscijfers en regionale cijfers. Die zijn niet gebaseerd op een economische dip, maar dat zijn langdurige 
prognoses. Het is niet zo dat u mij cijfers geeft en ik die meteen kan leveren. Ik probeer te zeggen dat ik 
uw vraag van meerdere kanten hoor. Kan het achter de collegetafel wat zachter? Ik kan mezelf nauwelijks 
meer verstaan. Ik begrijp wat u wilt, dus ik ga even denken met de deskundigen hoe ik aan uw vraag 
tegemoet kan komen. 
Dan kom ik op motie 21 over het strooibeleid, die ontraden we. We hebben afgesproken dat we een focus 
hebben op de hoofdroutes en indien er extra zout voorradig is, dan is dat altijd beschikbaar. Dus we 
ontraden het. 
 
De heer SETON (CDA): Dit is voor het eerst dat de afwijzende reactie op onze schriftelijke vragen aan de 
beschikbaarheid van het zout ligt. De reactie van het college was dat we het wel kunnen gaan doen, maar 
dat het extra capaciteit kost die we er niet voor over hebben. Wij vinden dat het wel zou moeten. Nu zegt 
u: als er zout is, doen we het wel. 
 
Wethouder DEKKER: Nee, ik zeg iets anders. U heeft een vraag over dat je eigenlijk het strooibeleid 
moet gaan uitbreiden. Wij zeggen dat we een beleid hebben geformuleerd met een focus op hoofdroutes. 
Particulieren die extra willen, kunnen altijd bij ons zout halen om vervolgens dan extra te strooien. Dus in 
die zin is het gewoon conform beleid. En dat ‘indien voorradig’, was een grapje mijnerzijds, maar dat 
moet ik maar niet doen, want dat kan ik ook niet. Want we hebben wel eens een zouttekort. Niet meer en 
niet minder. 
 
De VOORZITTER: U moet zich met die spreekwoorden niet helemaal wegcijferen hoor. Probeer een 
beetje zelfvertrouwen te houden de rest van de tijd. We moeten ook nog negen moties volgens mij. 
 
Wethouder DEKKER: O ja? Ik ben wel goed in geld, dus dat scheelt. Ook al niet? Pas op voorzitter, want 
zo meteen krijg ik een functioneringsgesprek en daar zit ik niet op te wachten. Mag ik doorgaan? Ik zit bij 
motie 22, het oordeel aan de raad. Motie 23, ik heb in mijn woordvoering al aangegeven dat ik die 
ontraad. Dan zijn we bij motie 24, licht in de duisternis daar ben ik altijd voor. Oordeel aan de raad. 
Motie 25. Volgens mij hebben we met elkaar afgesproken dat we zoveel mogelijk aan integrale 
beleidsvoorbereiding doen. Het ouderenbeleid is daar gewoon een onderdeel van en we komen niet meer 
met een aparte ouderennota, dus die ontraden wij. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Het blijkt ons juist iedere keer weer dat ouderenbeleid een beetje 
een ondergeschoven kindje is. Dat is een tegenstrijdigheid, maar het krijgt niet altijd de aandacht die het 
nodig heeft. Daarom zouden wij graag willen dat wat in al die brokjes beleid zit eens in de volle breedte 
bekeken wordt om ook tegemoet te komen aan al die ouderen in deze stad, die ook hier steeds meer hun 
plaats hebben. 
 
Wethouder DEKKER: Niet doen. Ik snap wat u zegt, maar we gaan dit ook tegenkomen bij 
duurzaamheid, dat merk ik nu al. We hebben gezegd dat we een E-team, een energieteam gaan oprichten, 
dat gaat zich op een aantal grote projecten richten. Investeren in duurzaamheid moet gewoon in de grote 
lijn worden weggezet. Je ziet nu al dat het moeite gaat kosten. Dan kunnen we dat wel weer naar ons toe 
trekken, maar het is juist zaak dat er in de diverse programma’s aandacht besteed wordt aan 
duurzaamheid, ouderen en Wmo en dat alle beleidsmedewerkers integraal werken. We gaan dat niet 
belonen door weer met aparte nota’s te komen. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Als ik hoor dat er dan toch weer een E-team is, dan is het juist 
weer iets om deze motie wel te steunen. 
 
Wethouder DEKKER: Nee. Het E-team is een tijdelijk project om een aantal energieprojecten van de 
grond te trekken, dat is iets anders dan wat u vraagt. Ik ben de toelichting op motie 26 kwijt, kan 
wethouder Schroor die nog even doen? 
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Wethouder SCHROOR: Motie 26 zie ik als een motie die feitelijk volledig wordt beantwoord in de 
Forumvisie, die wij uitvoerig met de raad gaan bediscussiëren. Hij is dus feitelijk overbodig en ik zeg u 
dus gewoon toe dat wij deze drie onderdelen in de Forumvisie mee zullen nemen en ook ter discussie 
zullen inbrengen in het debat wat we daarover met de raad gaan hebben. 
 
Wethouder DEKKER: Ik heb net begrepen dat ik dan ontraden moet zeggen. Motie 27 ontraden we. We 
zijn bezig met het Deltaplan Fiets, met extra stallingen rondom het hoofdstation en met 
jongerenhuisvesting en het in kaart brengen van welke fietsknelpunten dat oplevert. In die zin vinden we 
de motie overbodig en ontraden we haar. Dan komen we op motie 28, Meatfree Monday. Een deel van het 
college heeft zich al aan een vleesloze woensdag gewijd vandaag. We hebben hier met elkaar over 
gesproken en we laten het oordeel aan de raad. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Voor de beraadslagingen van mijn fractie is het wellicht interessant om te 
weten hoeveel zo’n campagne gaat kosten. Kan het college daar een inschatting van geven? 
 
Wethouder DEKKER: Nee, maar dat kun je natuurlijk net zo breed of smal maken als je wilt. Je kunt daar 
de horeca bij betrekken. Als we het al zouden doen, dan zou je het volgens mij met name moeten laten 
doen door de partijen zelf, want daar moet ook het draagvlak zijn. Want wij kunnen wel leuk een 
vleesloze maandag afspreken, maar als die partijen en restaurants het allemaal niet zien zitten, dan is het 
een beetje particulier thuis geen vlees eten en dan heb je geen campagne. Motie nummer 29, volgens mij 
is de handhaving van het rookverbod in de horeca de verantwoordelijkheid van de VWA en niet van de 
gemeente Groningen, dus we ontraden deze motie. Hier staat advies, volgens mij moeten we hier maar het 
oordeel aan de raad laten. Motie 30, strategische langetermijnagenda, daar staan alle partijen onder. Dus 
wij durven die niet te ontraden. Motie 32 ontraden wij. 
 
De VOORZITTER: Nee, motie 31 eerst nog. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Als iemand over motie 31 een mening mag geven, dan zijn wij dat neem 
ik aan. 
 
De VOORZITTER: Nee, eerst het college. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Nee, de motie is tegen mij gericht. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is wel zo. Dat sluit toch niet helemaal uit dat … Nee, u hebt wel gelijk. Ik 
denk dat inderdaad vooral een oproep aan u is. Dus ik kan me voorstellen dat het college zich in dat 
opzicht van een oordeel onthoudt, moet ik dan ook wel weer als raadsvoorzitter zeggen. Dan komen we 
inderdaad bij motie 32. 
 
Wethouder DEKKER: Motie 32 over het anders inzetten van Forumgeld. Deze motie ontraden wij. We 
komen binnenkort, zoals wethouder Schroor net zei, met een Forumvisie en een plan van eisen voor de 
subsidie. De 2,5 miljoen euro is natuurlijk niet alleen voor de programmering en de organisatie, maar ook 
voor de opbouw van het weerstandsvermogen. Het lijkt mij uitermate onverstandig om op voorhand dat 
budget al aan te spreken. Als je iets doet, moet je het volgens mij goed doen. Motie 33, oordeel aan de 
raad. 
 
De VOORZITTER: Hoewel het een initiatiefvoorstel is dat inmiddels is ingediend, maar het is niet 
helemaal ongebruikelijk dat het college daar een opvatting over kan hebben. Het is het initiatiefvoorstel 
over de kerntakendiscussie. Heeft het college behoefte daar nog iets van te vinden? Ik weet niet of we het 
gaan behandelen, maar het is wel verspreid. 
 
Wethouder DEKKER: Ik ken het initiatiefvoorstel niet. Ik zou u in overweging willen geven als wij over 
het voorstel spreken, om de raad en het college eerst in de gelegenheid te stellen om zich daar op voor te 
bereiden. Op dit moment hebben wij geen behoefte daar een inhoudelijk oordeel over te geven. 
 
De VOORZITTER: Het is ook de normale gang van zaken dat als een initiatiefvoorstel wordt ingediend, 
het in de commissie aan de orde kan komen en dat het college in de gelegenheid is om daar een preadvies 
over uit te brengen. Is dat het voorstel dat ik aan u mag doen? 
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De heer VAN KEULEN (VVD): Ik vind het prima. Geen probleem. Mag ik nog wel mijn mening geven 
over motie 31? 
 
De VOORZITTER: Ik wil eerst even dit punt van het initiatiefvoorstel afhandelen. Dan hebben we op dat 
punt de orde bepaald, dat het dus via de commissie wordt geleid en dat het college inderdaad in staat is 
om daar een preadvies over uit te brengen. Dan wilde u nog iets zeggen over motie 31. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik volg in die zin de lijn van het college, we gaan het doen, dus ik 
ontraad de motie. 
 
De VOORZITTER: Ik leg aan u voor hoe wij verder gaan. Normaal gesproken zouden wij overgaan tot 
stemming over de moties. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Ik wil nog even een paar dingen met mijn fractie bespreken. Als we even 
kunnen schorsen? 
 
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering tot 21.45 uur. 
 
Schorsing voor koffiepauze en overleg. 
 
Een-minuutinterventies 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik deel u in de eerste plaats mee dat de heer Kelder de 
motie over de handhaving van het rookverbod heeft gewijzigd als volgt: hij roept nu het college op om 
invloed aan te wenden om de handhaving van het rookverbod in de gemeente strikter uit te voeren. Dus 
die wijziging is aangebracht op motie 29. Dan is rekening gehouden in het presidium met een-minuut 
interventies in een soort derde termijn. Ik ga ervan uit dat u daar nog gebruik van wilt maken. Niet 
iedereen, maar sommigen wel volgens mij. De heer Van Keulen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Wat betreft motie 4, herijking met beleid, de wethouder heeft het twee 
keer toegezegd en ik trek de motie in. Maar ik houd haar wel goed in de gaten en ik wil die overzichten 
wel graag hebben. 
 
De VOORZITTER: De motie op stuk nummer 4 is ingetrokken. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Als we dan toch bezig zijn, ik vond dat de wethouder nogal zware 
woorden gebruikte, dat mag allemaal. Licht populistisch, u mag dat allemaal doen. Ik zeg er wel bij dat ik 
liever buiten de discussie sta dan buiten de realiteit. Daar wou ik het maar bij laten op dit moment. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ik wil motie 5 instemmen, de motie over de afstemming van de 
cultuurnota’s. 
 
De VOORZITTER: De motie op stuk nummer 5 is ingetrokken. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Aangezien het college daar een toezegging over heeft gedaan. Ik 
hecht er wel aan om te benadrukken dat het ons gaat om zowel afstemming van de procedures rond de 
totstandkoming van de cultuurnota’s aan beide zijden van de Grote Markt als ook om inhoudelijke 
afstemming van de cultuurnota’s. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Ik kan wel zeggen dat ik steeds geen antwoorden krijg op mijn 
vragen, dat is niet erg. Ik wil het volgende vaststellen. Wanneer volgend jaar dat bij het uiteindelijke 
besluit van de tram er procedures zullen volgen die het ons onmogelijk maken voor ons om het besluit te 
nemen of te voltrekken, dat dan de wethouder aan de beurt is. En u weet wat ik bedoel. Dat betekent het 
einde van het wethouderschap van mevrouw Dekker. Er wordt niet ingegaan op mijn opmerkingen dat bij 
de HSL … 
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De VOORZITTER: Ik neem aan dat u bedoelt dat u het eind van dat wethouderschap aan de raad zal 
voorleggen in bepaalde in. 
 
De heer OFFERMAN (Stadspartij): Juist, voorzitter, dank u. Dat is de juiste formulering. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Even over onze motie die een oproep is aan de VVD om met een 
initiatiefvoorstel te komen. Ik vind het een leuk stuk wat er ligt, maar ik verwacht bij de discussie – en ik 
zie er zeer naar uit, moet ik zeggen – toch iets meer body in het voorstel, iets meer een mening van de 
VVD en iets meer uitgewerkte voorstellen. Vandaar dat ik de motie ook handhaaf, want wij zien dat als 
een aanmoediging om er toch nog iets meer van te maken. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dit is toch absurd. U vraagt ons niet om een initiatiefvoorstel, maar u 
wilt gewoon weten hoe wij het willen hebben. U wilt er dus niet over praten, u wilt gewoon een stuk van 
ons onderuithalen. Dat is prima, dat kunt u krijgen. Maar dit is wat u krijgt en u gaat er wel of niet mee 
akkoord. En dan hebben we dus inderdaad, zoals ik deze discussie begon vandaag, geen 
kerntakendiscussie. Ik vind het prachtig hoor, wat u wilt. Maar doe nu niet alsof u er wel een wilt, want 
dat is gewoon niet waar dus. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Ik wil die discussie wel degelijk. Kijk, wat de uitkomst is, uw uitkomst is 
misschien niet mijn conclusie. Maar ik zou graag uw visie willen horen. U heeft die al heel lang beloofd 
en dan komt u met zo’n lijstje. Ik had er wat meer van verwacht. Dus ik verwacht dat u in de commissie 
met iets komt wat iets voorstelt. 
 
De heer SETON (CDA): Dank aan het college voor de reactie in zijn termijn. Over het algemeen kon ik 
me heel aardig vinden in de redeneertrant van wethouder Dekker. We zien uit naar hoe dat landt in de 
begroting, want dat zal inderdaad niet makkelijk worden. Vanwege die realistische kijk en het antwoord 
op onze motie Actualisering reizigersaantallen tram (motie 20), trek ik in overleg met mede-indiener 
VVD de motie in. Wij hechten wel aan de discussie in het najaar over de inhoudelijke vraag. 
 
De VOORZITTER: Motie 20 is ingetrokken. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Na de letterlijke toezegging van de wethouder ‘wij nemen die 
drie punten mee in de Forumvisie’, trekken wij motie 26, motie Versterking Forum, in. 
 
De VOORZITTER: Motie 26 is ingetrokken. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Er is nogal wat onduidelijkheid over de motie Meatfree 
Monday. Waar ik heel kort iets over wil zeggen is dat wij absoluut niet een vleesvrije dag willen 
opleggen, of dat nu een maandag of een vrijdag of een woensdag is. Wij willen aangeven dat de gemeente 
het initiatief omarmt, zoals Paul McCartney en andere gemeenten dat ook hebben gedaan. Zij omarmen 
het door bijvoorbeeld op de website er melding van te maken of stickers uit te delen aan restaurants die ze 
op hun deur kunnen plakken, Meatfree Monday-restaurants. Het gaat er ook niet om dat wij tonnen geld 
eraan willen besteden. De vraag is alleen maar aan het college of hij daar ideeën over heeft en of hij dat 
terug wil koppelen, zodat er daarna over gestemd kan worden. Daarbij is ook aangevraagd door 
verschillende partijen om over deze motie hoofdelijk te stemmen. 
 
Stemming over de moties 
 
De VOORZITTER: Dan neem ik aan dat wij over kunnen gaan tot besluitvorming over de moties. Dan 
kom ik allereerst bij motie 1, de starterslening. Stemverklaringen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Wij willen graag ook dat er wordt gekeken naar het effect van die 
startersleningen en wat voor goede bijvangsten daarbij zitten. Als de uitkomsten van het onderzoek 
worden meegenomen bij dit voorstel, dan zullen wij dat van harte steunen. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Wij zijn op zich een voorstander van de starterslening, we zullen ook 
voorstemmen. Maar we zullen het wel bij de begroting geheel opnieuw afwegen, want er zijn ook andere 
keuzes te maken. Dus dan volgt ons definitieve oordeel. 
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De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt motie 1? Dat is de volledige raad, waarmee deze 
motie is aangenomen. 
Motie 2 over onderwijshuisvesting op orde. Stemverklaringen. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Voor zover ons bekend komt de VNG ook nog met een aantal 
normen en wij vragen deze normen mee te nemen. Wij zullen voor deze motie stemmen. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Eigenlijk dezelfde stemverklaring als bij de vorige motie. We zijn er voor dat 
scholen goed zijn en dat ze verbeterd worden, maar ook hier geldt dat wij bij de begroting een definitieve 
afweging maken. 
 
De VOORZITTER: U hoeft dat misschien niet bij alle volgende moties ook te zeggen, het is nu duidelijk. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Dit moeten we nu eindelijk een keer goed gaan regelen. Wij zijn blij dat 
de PvdA met deze motie is gekomen en we zullen haar van harte steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 2? De volledige raad, 
de motie is aangenomen. 
Motie 3, de impact van de economische recessie voor sociaal zwakkeren. 
 
De heer SETON (CDA): We begrijpen de vragen die de PvdA stelt. We begrijpen ook de inperking die 
het college daaraan geeft. Met die restrictie willen we de motie steunen. 
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): Met dezelfde restrictie willen wij ook deze motie steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 3? Dat is de hele raad 
minus D66 en Student en Stad. De motie is aangenomen. 
Motie 4 is ingetrokken. Motie 5 is ook ingetrokken. 
Motie 6, duurzame stedenbouw en energiebesparing. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Wij zijn van weinig dingen helemaal overtuigd, maar wel dat 
rapporteren niet leidt tot meer duurzaamheid. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Wij hebben dezelfde redenering als de VVD overwogen, maar 
dan iets genuanceerder. Vooral de kosten en het jaarlijkse. Ik zie dan liever dat we gewoon duidelijke 
voorwaarden stellen en daarmee aan de slag gaan, in plaats van achteraf meten. 
 
De heer SETON (CDA): Wij hikten ook aan tegen de energie die nodig is om al die rapporten te maken 
en wat je ermee wint. We zullen de motie niet steunen. 
 
Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Ook onze fractie kan deze motie niet steunen. We zien het meer 
als een vorm van werkverschaffing voor iemand om dat allemaal in elkaar te bremmen dan dat het 
werkelijk iets bijdraagt aan duurzame woningbouw. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 6? Dat is de raad minus 
VVD, CDA, Stadspartij en Student en Stad. De motie is aangenomen. 
Motie 7, AMV’s. 
 
De heer SETON (CDA): De vraag vanuit de motie is helder, ook al staat er niet in wat dan de financiering 
zou moeten zijn. Dus we kunnen haar steunen. We zullen bij de begroting uiteindelijk bekijken of we ook 
meegaan in de financiële consequenties. Maar zoals het er nu staat, kunnen we de motie steunen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie op stuk nummer 7? De raad minus VVD en Student en Stad. De 
motie is aangenomen. 
Motie 8 over schuldhulpverlening. Wie steunt de motie op stuk nummer 8? De hele raad, de motie is 
aangenomen. 
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Motie 9 over het Ebbingekwartier. Wie steunt de motie op stuk nummer 9? De hele raad minus de 
Stadspartij. De motie is aangenomen. 
Motie 10 over veiligheidsbudget en mensenhandel. Stemverklaringen. 
 
De heer SETON (CDA): Wij kunnen deze motie steunen, vooral ook omdat er in de overwegingen wordt 
aangegeven dat er meerdere zaken van belang zijn binnen het veiligheidsbudget. Dus het CDA steunt 
motie 10. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 10? Dat is de hele raad, 
de motie is aangenomen. 
Motie 11 over reparatie cultuurbezuinigingen. Wie steunt de motie op stuk nummer 11? VVD en 
Stadspartij. De motie is verworpen. 
Motie 12 over eerst bouwen en dan handhaven. Stemverklaringen? 
 
De heer DE ROOK (D66): Deze motie van de Stadspartij was wel aardig, in die zin dat ze in de motie een 
verband legt tussen de nota Kamerverhuurbeleid en de notitie Bouwjong. Dat verband is er volgens onze 
fractie ook, maar daar spreken wij gelukkig de komende commissievergadering over. Daarom zullen wij 
dan onze woordvoering houden en deze motie niet steunen. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ondanks dat wij ook al hebben aangegeven, volgens mij samen 
met D66, dat we rustig aan willen doen met de handhaving, omdat we eerst haast willen maken met het 
bouwen, is deze motie licht overbodig. Maar toch zullen we de motie steunen, omdat we het doel wel 
inzien. 
 
Mevrouw KUIK (CDA): Wij vinden dit een onbegrijpelijke motie, volgens mij moet je gewoon 
handhaven als er een probleem is. 
 
De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Onze woordvoering is vergelijkbaar met die van D66. Hoewel wij 
ook een verband zien dat er voldoende woonruimte moet blijven voor jongeren, terwijl aan de andere kant 
gehandhaafd wordt, vinden wij net als het CDA dat er gewoon gehandhaafd moet worden. Toch moet er 
ook gezorgd worden voor de bouw van nieuwe jongereneenheden en daarom zullen we deze motie niet 
steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 12? Dat zijn Student en 
Stad en de Stadspartij. De motie is verworpen. 
Motie 13 over extra haast onderzoek Suiker Unieterrein. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): We hebben ook altijd gezegd dat als het kan, je sneller moet 
bouwen. Maar als het onderzoek daardoor onzorgvuldig wordt, dan zullen we dat niet doen. Volgens mij 
komen we in het najaar hierover te spreken. We zullen deze motie niet steunen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik heb even gevraagd aan de wethouder wanneer dat onderzoek klaar is 
en dat rapport zou er in november moeten komen. Wat ons betreft is dat ruim op tijd en daarin worden 
ook al onze wensen meegenomen die we eerder hebben aangegeven voor dit onderzoek. Dus wij zullen 
deze motie niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 13? De Stadspartij. De 
motie is verworpen. 
Motie 14 over het Armoedepact. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Wij lezen het Armoedepact als nieuw armoedebeleid. Als ik de uitleg van het 
college volg, dan kunnen we de motie steunen. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik had in mijn vraag aan het college al aangegeven dat u dit 
volgens mij al gaat doen en van plan bent. Wij zullen deze motie dus niet steunen. 
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): De fractie van de ChristenUnie zal deze motie wel steunen, omdat 
wij denken dat het goed is dat er een vangnet blijft voor de kwetsbare groepen in de stad. 
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De heer LUHOFF (D66): Deze motie is inderdaad overbodig geworden met de uitleg van het college. 
Daarom zullen we haar niet steunen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Het vorige Armoedepact was niet zo’n heel groot succes, dus om dat 
nou nog een keer zo vast te leggen … Wij gaan mee met de lijn van het college en zullen deze motie niet 
steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 14? Partij voor de 
Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie. De motie is aangenomen met 21 stemmen voor. 
De motie op stuk nummer 15, vervanging AWBZ met Wmo-voorzieningen. 
 
Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Wij zullen deze motie steunen, omdat de toevoeging in beginsel erbij 
staat. Uiteraard willen wij ook dat het geld wat we voor dit doel krijgen, daaraan wordt besteed, maar 
mocht er geld overblijven dan is het wat ons betreft geen wet van Meden en Perzen dat er gezocht wordt 
naar een besteding. Dan mag het ook ergens anders heen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): De woordvoering van mevrouw Postma had de mijne kunnen zijn. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 15? Dat is de volledige 
raad minus D66 en Student en Stad. De motie is aangenomen. 
Motie 16, extra impulsen vensterschool. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Wij worstelen wat met deze motie. Ik vind de titel extra impulsen voor de 
vensterschool wel wat. Er komt een evaluatie en die willen wij afwachten. Die evaluatie nemen wij zeer 
serieus, die is er niet voor niets. Of we verder gaan met de vensterscholen, in welke vorm en hoeveel geld 
er dan voor nodig is, dat zal blijken uit die evaluatie. Misschien hebben we frictiekosten nodig, omdat we 
ermee willen stoppen. Misschien hebben we geld nodig, omdat we nog wat extra’s willen. We zullen dat 
bekijken, maar die evaluatie is voor ons zeer zwaarwegend. 
 
Mevrouw POSTMA (GroenLinks): De stemverklaring van de heer De Rooij had de mijne kunnen zijn. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik vond het inderdaad in eerste instantie een heel goede motie, 
maar ik heb een vergelijkbare stemverklaring als de heer De Rooij. 
 
Mevrouw KUIK (CDA): Ik ook. 
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): Ook de fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk om eerst de 
evaluatie af te wachten en dan verder beleid uit te zetten. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Ik sluit me aan bij wat de heer De Rooij zei. 
 
De heer EIKENAAR (SP): En ik ook. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Even voor de goede orde. Wij hebben gezegd dat er waarschijnlijk wel geld 
nodig is op de een of de andere manier. Dus wij steunen de motie wel, maar waarvoor we dat geld nodig 
hebben, dat zien we nog wel. [Hilariteit] 
 
De VOORZITTER: U wordt bedankt, maar we gaan nu stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 
16? De PvdA, de VVD, de Stadspartij en D66. De motie is met 23 stemmen voor aangenomen. 
Motie 17, kinderopvang en sport. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Toen ik even overlegde met de steunfractie, zei een van de 
steunfractieleden dat ze niet wilde dat haar kind van twee verplicht aan sport gaat doen. Wij willen het 
wel steunen, maar met de restrictie dat het voor wat oudere kinderen geldt. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 17? De hele raad. De 
motie is aangenomen. 
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Motie 18, extra middelen voor cultuur. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Wij vinden het een sympathieke motie. Dat zeg je altijd als je daarna tegen 
gaat stemmen volgens mij. Je kunt niet alles repareren wat op ons afkomt, dus vandaar dat wij toch tegen 
zullen stemmen. 
 
Mevrouw KUIK (CDA): Wij wachten eerst de totale afweging af en daarna zien wij hoe wij hierover 
gaan stemmen. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Wij willen deze motie wel steunen, maar niet als het geld dan 
naar het museum of naar het Forum gaat. 
 
De VOORZITTER: Dit kan niet, wat u nu zegt. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik stem dus voor, met die restrictie. 
 
De VOORZITTER: Dat kan niet, u moet voor of tegen zijn. Dus u moet zich erover beraden wat het 
uiteindelijk wordt. 
 
De heer VERHOEF (ChristenUnie): De fractie van de ChristenUnie zal ook tegenstemmen met dezelfde 
redenering als de SP. 
 
Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Wij zullen de motie wel steunen, hoewel we wel het gevoel hebben 
dat we hier wel heel erg ruim op tijd mee zijn. Maar we vinden het signaal erg belangrijk en we denken 
dat we het geld ook goed kunnen gebruiken. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie op stuk nummer 18? De raad minus CDA, SP en ChristenUnie. 
De motie is aangenomen. 
Motie 19 over nieuwe energie voor het Duurzaamheidscentrum. Ik deel mee dat mevrouw Rademaker 
niet aan de stemming deelneemt, omdat zij betrokken is bij het Duurzaamheidscentrum. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Wij zijn niet erg tevreden over wat het Duurzaamheidscentrum op dit 
moment doet. Het is aanbodgericht. Wij vragen ons af of het niet anders kan. Wij zitten eerder te wachten 
op een goede evaluatie om te kijken of we in deze of een andere vorm door willen gaan, of dat we het 
geld elders besteden. In plaats van dat we gaan kijken naar een doorstart voor dit Duurzaamheidscentrum. 
Wij zullen deze motie dus niet steunen. 
 
De heer SETON (CDA): Wij zagen dat Duurzaamheidscentrum in het begin al niet zo zitten en de 
bezoekersaantallen zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Wij zien het niet zitten om hier nog weer 
nieuwe energie in te steken. We zien het als verspilde energie, het geld kan beter aan andere dingen 
worden besteed. Dus we zullen deze motie niet steunen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Met de opmerking dat binnen mijn fractie allerlei creatieve ideeën 
leefden om extra energie juist uit dat Duurzaamheidscentrum te laten, wil ik u meedelen dat ik mij 
aansluit bij de heer De Rooij. We zullen deze motie dan ook niet steunen. 
 
Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Wij zullen deze motie ook niet steunen. Het is wel zo dat het 
Duurzaamheidscentrum eigenlijk op een ideale plek zit bij de bibliotheek. Het is laagdrempelig en in de 
bibliotheek komen 600.000 bezoekers per jaar. Hoe kan het dat er geen bezoekers doorlopen naar het 
Duurzaamheidscentrum? Het belooft ook wat voor de toekomst met het zogenaamde Forum, dat gericht is 
op synergie en waar juist dit soort instellingen moeten samenwerken met de openbare bibliotheek. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Hoewel sympathiek, zullen wij toch tegen deze motie stemmen, 
omdat wij eerst de evaluatie af willen wachten. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie op stuk nummer 19? D66, Student en Stad, SP en GroenLinks. 
De motie is verworpen. 
Motie 20 is ingetrokken. 
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Motie 21 over het strooibeleid. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Deze motie zullen wij niet steunen. Ik vind het ook een taak van buren en 
instellingen zelf om hun stoep schoon te maken voor ouderen. Dus het moet zeker gebeuren, maar ik 
vraag me af of dat per se een taak van de overheid moet zijn, los van het geld wat het nog extra kost en 
dat we ergens anders voor kunnen besteden. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Wij volgen de uitleg van de wethouder en wij zullen deze motie 
niet steunen. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Mede na de uitleg van de wethouder en na overleg, stellen wij 
vast dat strooien toch wel milieutechnische gevolgen heeft. Wij zien liever dat de samenleving zelf 
probeert met elkaar de stoep van oudere mensen aan te vegen om een mooi winters sociaal gevoel te 
krijgen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Wij zullen deze motie wel steunen. Het zou inderdaad mooi zijn als iedereen 
in buurten voor bejaarden, jongeren en mensen die slecht ter been zijn zou zorgen, maar dat is op dit 
moment niet aan de orde. De argumentatie van het college heeft ons niet overtuigd, dus wij steunen de 
motie wel. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ook wij zullen deze motie steunen. Het is wat te makkelijk gezegd dat 
de buren maar lekker moeten strooien voor de wat oudere mensen in de wijken. Los van het feit dat we 
een buitengewoon goed en uitgebalanceerd strooibeleid moeten hebben, denken wij dat er wat meer 
rekening mag worden gehouden met de ouderen. Daarom zullen wij deze motie van harte steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk 21? VVD, CDA, PvdA, 
ChristenUnie en Stadspartij. De motie is aangenomen. 
Motie 22 over bijen. Wie steunt de motie op stuk nummer 22? De raad minus de VVD. De motie is 
aangenomen. 
Motie 23 over gezinnen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Wij hebben consequent het streven uitgedragen dat het wenselijk is dat er 
meer gezinnen in de stad moeten blijven wonen. Dat is een van de redenen dat we Meerstad hebben. Het 
streven is loffelijk, wij steunen deze motie. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie op stuk 23? Dat is de hele raad minus GroenLinks. De motie is 
aangenomen. 
Motie 24 over het licht in de duisternis. Wie steunt de motie op stuk 24? De hele raad, de motie is 
aangenomen. 
Motie 25 over de ouderennota. 
 
Mevrouw POSTMA (GroenLinks): Wij zullen deze motie niet steunen. Onder wethouder Paas hebben we 
destijds besloten dat we geen aparte ouderennota’s meer zouden maken. Wij vinden dat eigenlijk wel een 
goede lijn en we steunen de lijn van het college. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): In onze ogen moet er meer worden gedaan aan integraal beleid. 
Dus als we ons dan hier weer apart op gaan richten, dan doen we daar het integrale beleid volgens mij 
geen goed mee. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik wil me graag van harte aansluiten bij de woorden van mevrouw 
Krüders. We zullen deze motie steunen. Dan heb ik mevrouw Krüders verkeerd begrepen. Ik wil juist dat 
alle verschillende deeltjes van het ouderenbeleid een keer in één nota worden samengevoegd, zodat we 
een goed beeld krijgen. Mijn excuses, ik steun deze motie. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Wij zullen deze motie ook steunen, omdat we het juist wel 
goed vinden dat bepaalde groepen apart beleid krijgen. 
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De heer LUHOFF (D66): Wij volgen de redenering van het college en zullen ook tegen deze motie 
stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk nummer 25? ChristenUnie, 
CDA, Partij voor de Dieren, VVD en Stadspartij. De motie is verworpen. 
Motie 26 is ingetrokken. 
Motie 27 over knelpunten bij het fietsparkeren. Wie steunt de motie op stuk nummer 27? VVD, 
GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, Student en Stad, ChristenUnie en D66. Er zijn negentien 
stemmen voor de motie uitgebracht. We tellen per fractie, er is geen hoofdelijke stemming, laat u zich 
daar niet door in de war brengen. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): Ik weet niet of het uitmaakt, maar volgens mij is de raad ook niet 
helemaal compleet vandaag. 
 
De VOORZITTER: Dat maakt niet uit op het moment dat we niet hoofdelijk stemmen. Er is nu gestemd, 
ik tel per fractie. Het blijkt dat er toch 21 stemmen voor de motie zijn uitgebracht, waarmee de motie is 
aangenomen. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Even een punt van orde. Ik kan me herinneren dat er een tijdje 
terug een motie is ingediend, waarbij iemand van GroenLinks en van het CDA niet aanwezig waren, 
waardoor wij twee stemmen te weinig hadden om een motie aangenomen te krijgen. Dat ging niet om 
hoofdelijke stemming. Het ging om geiten in het Stadspark, kan ik mij herinneren. Het gaat mij om het 
principe. Die motie is toen niet aangenomen, doordat er toen twee mensen niet aanwezig waren. 
 
De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij daar in het presidium dan even op terugkijken. De situatie is 
normaal gesproken zoals ik haar nu schets. Ik ben best bereid met u nog even te kijken naar hoe dat in het 
verleden al dan niet anders is gegaan. Daar kijken we even naar. 
Motie 28 over Meatfree Monday. We hebben hier een hoofdelijke stemming over. Ik begrijp dat er 
behoefte is aan een stemverklaring vooraf. 
 
De heer LUHOFF (D66): Met de uitleg die de heer Kelder aan de motie heeft gegeven, kan zij instemmen 
met deze motie. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Als het nu opgeschreven was zoals het uitgelegd werd, dan 
hadden wij waarschijnlijk wel voor deze motie kunnen stemmen. Maar omdat gedurende de raad de motie 
veranderd is, kan ik niet voor deze motie stemmen zoals die hier geformuleerd is. 
 
Uitslag hoofdelijke stemming: 
 
VOOR: dhr. G.J.D. Offerman (Stadspartij), dhr. J. Spakman (PvdA), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), 
mw. M. Dekker (PvdA), dhr. M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), dhr. K.S.N. van der Veen (GroenLinks), 
dhr. J.H. Luhoff (D66), dhr. G.J. Kelder (Partij voor de Dieren), mw. G.E.J. van der Meulen (D66), dhr. 
P.S. de Rook (D66), dhr. H.J.M. Akkermans (D66), dhr. W.B. Leemhuis (GroenLinks), dhr. R. van der 
Schaaf (PvdA), mw. L.I. van der Vegt (GroenLinks), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. A. de Rooij (PvdA), 
mw. A.M.J. Riemersma (Stadspartij), mw. E. van Lente (PvdA), mw. A. Postma (GroenLinks), mw. 
I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. J. Bolhuis (Stadspartij). 
 
TEGEN: dhr. J. Seton (CDA), dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. A. Kuik (CDA), mw. R.J.A.M. Krüders 
(Student en Stad), dhr. D. Jager (VVD), mw. L.R. van Gijlswijk (SP), dhr. A.C.L. Rutte (VVD), dhr. 
M.D. Blom (VVD), dhr. J.P. Dijk (SP), dhr. B. Baldew (PvdA), dhr. E. Eikenaar (SP), mw. 
H. Rademaker (SP), dhr. R.O. Martens (PvdA), mw. S.A. Koebrugge (VVD), mw. C.E. Bloemhoff 
(PvdA), dhr. J.M. van Keulen (VVD), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij). 
 
De VOORZITTER: Er zijn 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen de motie uitgebracht. De motie is 
aangenomen. 
Motie 29 over handhaving van het rookverbod. 
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De heer SETON (CDA): In eerste instantie waren wij tegen de motie, omdat de gemeente er niet over 
gaat. Maar met de herziene uitleg van de heer Kelder kunnen wij zeker instemmen met deze strekking, 
dus wij zullen voorstemmen. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Omdat hier wel een duidelijke wijziging van de motie is 
gekomen en ondanks dat wij in het verleden wat moeite hebben gehad met dit verbod, kunnen wij toch 
met deze motie instemmen. 
 
De heer VAN KEULEN (VVD): Ik wil mij graag kortheidshalve aansluiten bij de heer Seton. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Dat geldt ook voor mij. 
 
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Wij zullen de motie ook steunen, vooral omdat wij veel ondernemers 
kennen, die een buurman hebben die het rookverbod negeert en roken wel toestaat. Dat is de reden dat wij 
deze motie zullen steunen. 
 
De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Wij sluiten ons ook aan bij de woordvoering van de heer Seton. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie op stuk nummer 29? De hele raad. De motie is aangenomen. 
Motie 30 over de strategische langetermijnagenda. Ik mag aannemen dat u allen deze motie steunt? De 
motie is aangenomen. 
Motie 31 over het verzoek aan de VVD om een initiatiefvoorstel kerntakendiscussie in te dienen. 
 
Mevrouw KRÜDERS (Student en Stad): Hoe hilarisch soms ook misschien de discussies tussen allerlei 
partijen hier in de raad zijn, ik vind niet dat je als gemeenteraad een partij iets kunt opleggen. Wij zullen 
deze motie niet steunen. 
 
De heer SETON (CDA): We hebben moeite met verschillende van de overwegingen en toch zeker met de 
derde, omdat daar wordt gezegd dat de VVD als grootste oppositiepartij een mening hoort te hebben. Ik 
vind dat kleinere oppositiepartijen dat ook moeten hebben. Verder vind ik het niet wenselijk dat de raad 
als geheel een motie gaat aannemen over een partij in het bijzonder. Ik zal daar dus nooit mee instemmen. 
Nu toevallig niet omdat het de VVD is, maar anders ook niet. Dus deze motie steunen wij niet. 
 
De heer LUHOFF (D66): Het is wel een grappige motie, maar met dezelfde overwegingen als het CDA 
zullen wij tegen deze motie stemmen. Ik wil wel aanbieden om de VVD te helpen met de voorbereiding 
van zo’n discussie. 
 
De heer KELDER (Partij voor de Dieren): Ik heb dezelfde overwegingen als de heer Seton. 
 
De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Er mist nog een titel boven deze motie. Wij zouden kunnen denken aan 
de motie Flauw. Wij zullen deze motie ook niet steunen. 
 
De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): In aanvulling op anderen denkt mijn fractie dat er nog erg veel in 
het vat zit. Wij zullen tegen de motie stemmen. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Het is gewoon een grote grap. Maar een grote grap wordt serieus 
als ze wat in moeten dienen. Dus wij zullen de VVD die moeite, misschien een beetje met moeite, 
besparen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie op stuk 31? SP en PvdA. De motie is verworpen. 
Motie 32 over het anders inzetten van Forumgeld. Wie steunt de motie op stuk 32? CDA, Partij voor de 
Dieren en VVD. De motie is verworpen. 
Motie 33 over commercieel groen. 
 
De heer EIKENAAR (SP): Wij zullen deze motie niet steunen. Wat ons betreft is het de uitverkoop van 
de openbare ruimte. Bovendien zien wij niet uit naar een reclamebordenjungle. 
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De heer GIJSBERTSEN (GroenLinks): U begrijpt misschien dat deze motie ons enigszins voor een 
dilemma plaatst, aangezien wij voor groen maar tegen reclame-uitingen in de openbare ruimte zijn. Dus 
dat is wat lastig. Nu is het verzoekpunt om te kijken naar de mogelijkheden, dat willen wij best doen. 
Maar wij zeggen bij voorbaat dat vervuiling van de openbare ruimte met veel reclame wat ons betreft niet 
wenselijk is, zelfs niet als het in het gras staat. 
 
Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Op zich is het een leuk idee, maar we zijn net in Maastricht 
geweest om te kijken hoe de binnenstad wat rustiger kan worden. Dat willen we hier ook graag. Dus laten 
we ook de rotondes wat rustig houden en met een groen aanzicht, dan wel iets hoger groen. 
 
De heer DE ROOIJ (PvdA): Je kunt van alles onderzoeken, maar als de uitkomst bij voorbaat al negatief 
is … De woordvoering van mevrouw Jongman had de mijne kunnen zijn, dit moeten wij maar niet doen. 
 
Mevrouw VAN DER MEULEN (D66): We vinden dit initiatief van het CDA echt heel creatief, we 
omarmen het. We willen gewoon kijken wat de praktijk uitwijst. Is er ontsiering, dan kunnen we het met 
elkaar altijd nog anders oplossen. Groen moet je doen, zeggen wij. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we stemmen. Wie steunt de motie op stuk 33? VVD, CDA, Partij voor de 
Dieren, GroenLinks, Student en Stad, D66 en Stadspartij. De motie is aangenomen. 
 
2.b.: Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2011-I. 
 
De VOORZITTER: Is er behoefte om hierover het woord te voeren? Kunnen we dan tot besluitvorming 
overgaan? Wie steunt het raadsvoorstel? De hele raad. Aldus besloten. 
 

3. Conformstukken 
 
3.a.: Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG) voor de 
griffie. 
 
De VOORZITTER: Hier kan mee worden ingestemd. Aldus besloten. Dan zijn wij aan het eind van het 
openbare deel van de vergadering gekomen. Ik ga zo dadelijk de vergadering sluiten. Ik verzoek iedereen 
op de publieke tribune, na dankzegging voor de belangstelling, om ook zo spoedig mogelijk de publieke 
tribune te willen verlaten. Dan hebben wij dadelijk nog een besloten vergadering. De vergadering is 
gesloten (22.45 uur).  
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 LIJST VAN ONTVANGEN COLLEGEBRIEVEN VOOR DE RAAD VAN 
                 28 september 2011 

 
 
Nr.  Onderwerp 

 
Ontvangen d.d. Advies/afhandeling  

1. Schikking EPZ 21 juli Via cie. F&V 
2.  Stand van zaken Kleur de 

Arbeidsmarkt 
21 juli Via cie. W&I  

3. Cameratoezicht 21 juli Via cie. F&V  
4. Actualisatie business case project 

RegioTram 
21 juli Via cie. B&V 

5. Gronden Peizermade 25 juli Via cie. R&W 
6. Buitengewoon Ambtenaren van de 

Burgerlijke Stand 
4 aug.  Via cie. F&V 

7. Gebruik gif door gemeente 4 aug. Via cie. B&V  
8. Eindrapportage ‘aanpak overmatig 

alcoholgebruik jongeren 2008-
2011’ 

4 aug. Via cie. O&W 

9. Planning gemeentebegroting 2012 4 aug. Via cie. F&V  
10. Uitvoering motie ‘Zwerfafval 

beperken: denken en doen!’ 
12 aug.  Via cie. B&V  

11. Evaluatie vandalismebestendige 
abri’s 

12 aug. Via cie. B&V  

12.  Ontwerp-bestemmingsplan 
Ebbingekwartier 

19 aug. Via cie. R&W  

13. Actualiteiten Erfpacht 19 aug.  Via cie. R&W  
14. Kapvergunning Duinkerkenstraat 

fase 2 
19 aug. Via cie. B&V  

15.  Tropisch Weer Scenario 28 juli Via cie. W&I 
16.  Wijziging beleidsregels computers 

voor kinderen 2009-2012 
29 juli Via cie. W&I  

17.  Verkeerssituatie Brugstraat 29 juli Via cie. B&V  
18 Vervolg op ‘de Campagne’ 29 juli Via cie. R&W  
19 Externe beschouwingen wijkaanpak 29 juli Via cie. R&W  
20 Overlast door handel in drugs 1 aug. Via cie. F&V  
21 Ontwerp bestemmingsplan 

Oosterparkwijk 
26 aug. Via cie. R&W  

22 Update SVZ spoorlijn Groningen-
Heerenveen 

26 aug. Via cie. B&V  

23 Ontwerp bestemmingsplan 
Semmelweisstraat 

26 aug.  Via cie. R&W  

24 Uitzetten NVB (strippenkaart) per 3 
november a.s. 

26 aug.  Via cie. B&V  

25 Vertrouwelijke brief 26 aug. Via cie. R&W, 
Bekrachtiging 
geheimhouding in raad  
28-09-2011 

26 Project-offerte verkeersaanpak en 26 aug. Via cie. B&V  
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verfraaiing plein winkelcentrum 
Beijum-oost 

27 Nieuwe aanwijzingsbesluiten 
hondengebieden  

26 aug. Via cie. B&V  

28 Koninginnedag 2011 26 aug. Via cie. F&V 
29 Brief aan burger inzake overlast 

C.H. Petersstraat 19A 
29 aug. Tkn  

30 Advies voorgestelde 
statutenwijziging O2G2 

1 sept. Via cie. O&W  

31 Oprichten Stichting 
Ondernemerstrefpunt 

1 sept. Via cie. W&I 

32 Het Fonds Ondernemend 
Groningen 

1 sept. Via cie. W&I 

33 Evaluatie verkeersregelaars 
botrotonde Laan Corpus den Hoorn 

1 sept.  Via cie. B&V  

34 LTA: visie Drafbaan en Camping 
Stadspark 

7 sept. Via cie. O&W  

35 Re-integratiemonitor 2010 9 sept. Via cie. W&I  
36 Motie dienstverlening SOZAWE op 

niveau (productie op peil) 
9 sept. Via cie. W&I  

37 Initiatiefvoorstel gratis draagtas 9 sept. Via cie. B&V  
 38 Voortgang terugdringen loze 

meldingen brandmeldinstallatie 
UMCG 

9 sept. Via cie. F&V  

39 Social Return, Hulp bij het 
huishouden en overname TZG 

9 sept. Via cie. O&W 

40 Vertrouwelijke brief  9 sept.  Via cie. R&W  
Bekrachtiging 
geheimhouding in raad  
28-09-2011 

41 Persalarm ontruiming kraakpand 
Contini 

13 sept. Via cie. F&V  

42 Kapvergunning t.b.v. realisering 
VMBO 

14 sept. Via cie. B&V  

43 Wensen en bedenkingen Regionaal 
Risicoprofiel en Regionaal 
Beleidsplan 2011-2014 

15 sept. Via cie. F&V  

44 VSG-congres 2012 in Groningen 15 sept.  Via cie. O&W 
45 Subsidierelaties en 

Balkenendenorm 
16 sept. Via cie. F&V  

46 Aanvulling op raadsvoorstel ‘Stand 
van zaken organisatieontwikkeling 
en cultuurverandering’ 

21 sept. Via cie. cultuurverandering 

47 Motie 21 strooibeleid 29 juni 2011 23 sept. Via cie. B&V  
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LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD  
                                                  VAN 28 september  2011 
 
 
 
Nr.  Afzender  Ontvangen d.d. Advies/afhandeling  
1 Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, verantwoordelijkheid 
gemeenten m.b.t. legionellarisico’s 
van natte koeltorens 

19 juli Tkn  

2 Provincie Groningen, jaarverslag 
2010 interbestuurlijk toezicht 
milieuwethandhaving 

25 juli Tkn 

3 Mw. Hart, uiting zorg omtrent grote 
gemeentelijke projecten 

26 juli Tkn  

4 VNG, sollicitatieplicht en de 
begeleiding van politieke 
ambtsdragers 

27 juli Tkn  

5 Bond Heemschut, reactie op plannen 
Oostwand Grote Markt, Forum en 
achterkant Poelestraat 

27 juli Tkn (= afschrift van brief aan 
college)  

6 Bovak en Nationale Bond van 
kermisbedrijfhouders,  herhaald 
verzoek inzake opgave kosten en 
opbrengsten kermissen  

28 juli Tkn  (= afschrift van brief 
aan college)  

7 Nijestee, reactie op beleidsregels 
parkeernormen 2011 

29 juli  Tkn (= afschrift van brief aan 
college)  

8 Brief van burger, reactie op beleid 
betreffende bouw Forum 

2 aug. Tkn  

9 Dhr. Meuter, zienswijze op 
ontwerpbestemmingsplannen Grote 
Markt Oostzijde  

3 aug. Tkn  

10  Mw. Koopmans, geluidsoverlast 
Vindicat 

18 aug. Tkn (= afschrift van brief aan 
college)  

11 Gem.Ombudsman, rapportage 
werkzaamheden 1e helft 2011 

18 aug. Tkn  

12 Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, aankondiging onderzoek 
waterschapsverkiezingen  

19 aug. Tkn  

13 Dhr. Van Slochteren, impact van de 
kabinetsbezuinigingen voor mensen 
met een beperking  

22 aug. Tkn  

14 Gem. Ombudsman, afschrift rapport 
klachtonderzoek bij SoZaWe 

24 aug. Tkn  

15 Dhr. Boogaard, voorstel om irritatie 
over naheffing parkeren te 
voorkomen  

26 aug. Tkn (ook exemplaar naar 
college ter afhandeling)  

16 Dhr. Heslinga, open brief met 
veelvoud aan onderwerpen + 

30 aug. Tkn  
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afschrift brief aan het college 
17 Dhr. Dalstra, afvalstoffenheffing en 

rioolrechten per 2012 
30 aug. Ter afhandeling naar college  

18  Inspectie Werk en Inkomen, rapport 
categoriale aanvullende 
inkomensvoorziening door 
gemeenten 

30 aug.  Tkn  

19  Gemeentelijke ombudsman, rapport 
klachtonderzoek bij de dienst 
RO/EZ 

31 aug.  Tkn  

20 Oiko Credit, mutatieoverzicht per 
31-07-2011 

5 sept. Tkn   

21 Bedrijvenpark Rengers, jaarrekening 
2010 en begroting 2012  

6 sept. Tkn 

22 Burgerinitiatief Groningen, 
toezending notitie vergelijking 
reizigerswaarde (Plan Beter OV in 
Stad en Ommeland) 

7 sept. Via cie. B&V  

23 Gasunie, alternatief inzet 
verkeersregelaars Laan Corpus den 
Hoorn, gedeeltelijke openstelling 
Concourslaan 

12 sept. Via cie. B&V  

24 Gemeentelijke ombudsman, rapport 
klachtonderzoek bij de Milieudienst 

13 sept. Tkn  

25 Kopie van brief van college aan 
ombudsman, reactie op rapport 
OPHTEC BV inz. verkeers- en 
parkeerproblemen  

15 sept. Tkn  

26 Gemeentelijke ombudsman, rapport 
klachtonderzoek bij RO/EZ 

20 sept. Tkn  
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28 september 2011. 
Nr. 6a. 
Nieuwbouw Haydnschool: vervolgkrediet voor bouw van kinderopvangruimten. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2011 
GR 11.2673117; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. voor de kinderopvangvoorzieningen in nieuwbouw van de dislocatie 

Haydnschool een vervolgkrediet beschikbaar te stellen van 1,339 miljoen 
euro. Het totaal beschikbaar gesteld krediet voor de nieuwbouw van de 
dislocatie Haydnschool komt daarmee op 2,903 miljoen euro; 

II. de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de huuropbrengst;  
III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6b. 
Begrotingswijziging ten behoeve van de opdracht aanbestedingsdocument en begeleiding 
procedure Aanbesteding bodemadviesdiensten 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juli 2011 
GR 11.2689776; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een budget beschikbaar te stellen van € 37.000,-- voor de opdracht 

"aanbestedings-document en begeleiding procedure" ten behoeve van de 
aanbesteding van bodemdiensten; 

II. het restant à € 37.000,-- uit de "reserve bodemsanering" te dekken; 
III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6c. 
Eemskanaalzone 32/32a. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2011 
GR 11.2682427; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een krediet beschikbaar te stellen voor de benodigde investering van € 330.000,-- 

inclusief BTW; 
II. deze kosten te dekken uit de huuropbrengsten die voortvloeien uit de verhuur van 

het pand; 
III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6e. 
Herziening exploitatiebegroting Corporatieve herstructurering Paddepoel Zuid-Oost 
inbreng en uitname van gronden. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2011 
GR 11.2720728; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuid-Oost, inbreng en uitname van 

 gronden in het kader van de corporatieve herstructurering vast te stellen en de 
 totale kosten te bepalen op € 4.895.000,--; 

II. de kosten te dekken uit de grondopbrengsten voor een bedrag van € 4.895.000,--;  
III. voor het project Paddepoel Zuid-Oost, inbreng en uitname van gronden in het 

kader van de corporatieve herstructurering een vervolgkrediet beschikbaar te 
stellen van € 109.000,-- voor de jaren 2011 t/m 2013. Het totaal beschikbaar 
gestelde  uitvoeringskrediet komt daarmee op € 4.895.000,--; 

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6e. 
Herziening exploitatiebegroting Corporatieve herstructurering Paddepoel Zuid-Oost 
inbreng en uitname van gronden. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2011 
GR 11.2720728; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuid-Oost, inbreng en uitname van 

 gronden in het kader van de corporatieve herstructurering vast te stellen en de 
 totale kosten te bepalen op € 4.895.000,--; 

II. de kosten te dekken uit de grondopbrengsten voor een bedrag van € 4.895.000,--;  
III. voor het project Paddepoel Zuid-Oost, inbreng en uitname van gronden in het 

kader van de corporatieve herstructurering een vervolgkrediet beschikbaar te 
stellen van € 109.000,-- voor de jaren 2011 t/m 2013. Het totaal beschikbaar 
gestelde  uitvoeringskrediet komt daarmee op € 4.895.000,--; 

IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6f. 
Vaststelling bestemmingsplan Damsterdiep 269 en 275. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2011 
GR 11.2720862; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de zienswijzen van de bewoner aan het Damsterdiep niet over te nemen; 
II. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en 

het bestemmingsplan Damsterdiep 269 en 275, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP493Dmstd269en275-vg.gml, ongewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te 
stellen; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6h. 
Busbaan P+R Europapark - UMCG. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juli 2011 
GR 11.2689775; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I.  de planontwikkeling van het project busbaan P+R Europapark - UMCG vast te 

stellen; 
II.  voor de planontwikkeling een budget van € 150.000,-- beschikbaar te stellen, 

deze voorfinanciering wordt op termijn ingelost door RSP-middelen, namelijk 
RSP transferia, busstations en HOV infra; 

III. deze te dekken uit activiteitenprogramma Verkeer & Vervoer 2011. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6h. 
Busbaan P+R Europapark - UMCG. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juli 2011 
GR 11.2689775; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I.  de planontwikkeling van het project busbaan P+R Europapark - UMCG vast te 

stellen; 
II.  voor de planontwikkeling een budget van € 150.000,-- beschikbaar te stellen, 

deze  
 voorfinanciering wordt op termijn ingelost door RSP-middelen, namelijk RSP 

transferia, busstations en HOV infra; 
III. deze te dekken uit activiteitenprogramma Verkeer & Vervoer 2011. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6i. 
Aanvullend krediet Noordzeebrug. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juli 2011 
GR 11.2699076; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de herziene investeringsbegroting van het project Noordzeebrug vast te stellen en 

de totale kosten te bepalen op € 3.315.515,--; 
II. de kosten te dekken zoals aangegeven in de financiële paragraaf van dit 

raadsvoorstel;  
III. voor het project Noordzeebrug voor de jaren 2012 en 2013 een  aanvullend 

krediet van € 859.515,-- beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde 
krediet komt daarmee uit op € 3.315.515,--; 

IV. de gemeentebegroting 2011 te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Raadsvoorstel - ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012

252



 

Raadsvoorstel - ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012

253



 

Raadsbesluit - ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012.

254

 
 
 
28 september 2011. 
Nr. 6j. 
ARCG jaarrapport 2010 en begroting 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juli 2011 
GR 11.2699078; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
geen zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG). 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6k. 
Begrotingswijziging ten behoeve van de sanering ter plaatse van het Helperplein. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2011 
GR 11.2708133; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. een bedrag beschikbaar te stellen van € 250.000,-- (exclusief BTW); 
II. het bedrag voor het saneren van de achtertuinen Helperplein 6 t/m 34 te 

dekken uit de "reserve bodemsanering"; 
III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

258



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

259



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

260



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

261



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

262



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

263



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

264



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

265



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

266



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

267



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

268



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

269



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

270



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

271



 

Raadsvoorstel - Nacalculatie containermanagement

272



 

Raadsbesluit - Nacalculatie containermanagement.

273

 
 
 
28 september 2011. 
Nr. 6l. 
Nacalculatie containermanagement. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2011 
GR 11.2708132; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de nacalculatie "Implementatie containermanagement" vast te stellen; 
II. een aanvullend krediet van € 123.527,54 excl. BTW beschikbaar te stellen ten 

behoeve van de meerkosten van het project. Het totaal beschikbaar gestelde 
krediet komt daarmee uit op € 727.952,-- excl. BTW; 

III. de extra kapitaallasten van € 8.387,-- te dekken binnen de reguliere begroting 
(deelprogramma afvalinzameling en verwerking). 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6m. 
Destructieverordening. 
 
 
 
 
DESTRUCTIEVERORDENING  
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 augustus 2011 
GR 11.2710680; 
 
Gelet op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 147 en 148 van de 
Gemeentewet, 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Destructieverordening, welke verordening komt te luiden als volgt; 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
  
Deze verordening verstaat onder: 
 
a. de wet de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren; 
b. aangifteplichtige degene, die als eigenaar of houder van een  
  dood gezelschapsdier ingevolge de Wet verplicht 

is daarvan aangifte te doen; 
c. gezelschapsdieren andere dieren dan slachtdieren, welke niet zijn 

bestemd of worden gehouden voor dierlijke of 
andere productie, en door de mens in of rond het 
huis worden gehouden en verzorgd; 

d. de ondernemer de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie 
of aan welke door onze Minister een erkenning 
als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de EG 
verordening nr. 1774/2002 is verleend; 

e. slachtdieren eenhoevige dieren, runderen, schapen, geiten,    
varkens en pluimvee;  

f. verzamelplaats  een door het college aangewezen plaats waar de 
Dierenambulance en particulieren dode gezel-
schapsdieren naar toe brengen en waar vandaan 
de ondernemer de dode dieren vervoert naar het 
verwerkingsbedrijf. 

 
Artikel 2. Verzamelplaatsen 

 
Het college wijst één of meer verzamelplaatsen aan, waar dode gezelschapsdieren in 
ontvangst worden genomen. 
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Artikel 3. Aangifte en aanbieden van dode gezelschapsdieren 
 
1. De aangifteplichtige doet van het hebben of houden van een dood gezelschapsdier zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop het dier 
is overleden, melding (telefonisch) bij de Dierenambulance. 

 Het is ook toegestaan dat de aangifteplichtige zelf het dode gezelschapsdier op de eerste 
werkdag volgend op de dag waarop het dier is overleden brengt naar de verzamelplaats, 
en daar ter plekke melding doet van het dode gezelschapsdier.  

2. De melding geschiedt onder opgave van de soort en hoeveelheid van  
 de dode gezelschapsdieren, en bij melding aan de Dierenambulance van de plaats waar 

het zich bevindt. 
3. Het is ook toegestaan dat de Dierenambulance dode gezelschapsdieren waarvan geen 

eigenaar of houder bekend is naar de verzamelplaats brengen. 
4. Het college kan nadere regels stellen voor de plaats en wijze van aanbieding en de  uren 

waarbinnen het aanbieden kan geschieden. 
5. Het college kan een tarief vaststellen voor het aanbieden van dode gezelschapsdieren. 
 
Artikel 4. Bedrijf of beroep 
 
Deze verordening is niet van toepassing op dode gezelschapsdieren afkomstig uit een bedrijf 
of beroep. 
 
Artikel 5. Begraven 

 
Het in artikel 3 bepaalde, geldt niet voor zover artikel 81h, vierde lid van de Wet juncto 
artikel 2. 11, eerste lid van de Regeling dierlijke bijproducten 2011 van toepassing is. Dit 
houdt in dat het is toegestaan een dood gezelschapdier te begraven op een terrein dat ter 
beschikking staat van de eigenaar of de houder van het dode gezelschapsdier of op een plaats 
die ingevolge een besluit van het college van burgemeester en wethouders daarvoor is 
toegelaten.  
  
Artikel 6. Bewaren van dode gezelschapsdieren 
 
De aangifteplichtige is gehouden, vermenging van materiaal van het dode gezelschapsdier 
met andere stoffen tegen te gaan. 
 
Artikel 7. Mandaat 
 
1. Het college is bevoegd om nadere regels vast te stellen. 
2. Het college kan deze bevoegdheid mandateren. 
 
Artikel 8. Inwerkingtreding 

 
Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. 
De Destructieverordening 2006 betreffende hetzelfde onderwerp wordt ingetrokken. 
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Artikel 9. Citeertitel 

 
De verordening kan worden aangehaald als de Destructieverordening 2011. 

 
 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.   dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6m 
Destructieverordening. 
 
 
 
AANWIJZINGSBESLUIT EN DE NADERE REGELS EN BESLUITEN 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; 
 
Gelet op artikel 81 h van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 2 en 3 van 
de Destructieverordening (GR 11.2710680); 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen: 
 
I. dat als verzamelplaats van destructiemateriaal de koelcellen van de Milieudienst 

op het terrein van de ARCG aan de Duinkerkenstraat 99 te Groningen, worden 
aangewezen; 

II. de Nadere regels en besluiten inhoudende: 
a. het destructiemateriaal wordt op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 

uur, en op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur aangeboden bij de 
verzamelplaats; 

b. het destructiemateriaal mag niet vermengd worden met ander materiaal. 
indien dit toch gebeurt, kunnen extra kosten die de vermenging met zich 
meebrengt in rekening worden gebracht; 

c. het tarief voor het brengen van destructiemateriaal naar de verzamelplaats door 
particulieren zal € 7,-- bedragen; 

III. dat het besluit tot aanwijzing van de verzamelplaats en de Nadere regels en 
besluiten, als hiervoren genoemd, een dag na bekendmaking in werking treden. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6n. 
Vaststelling bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2011 
GR 11.2725230; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de ingediende zienswijze niet over te nemen; 
II. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig het raadsvoorstel over te nemen 

en het bestemmingsplan Oostelijke Ringweg, Beijum-zuid, digitaal vervat in het 
gml-bestand NL.IMRO.0014.BP500ORingwBeijumZ-vg01.gml en gebruikmakend 
van een ondergrond ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van juli 
2011, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, 
overeenkomstig het raadsvoorstel vast te stellen; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6q. 
Revitalisering Verlengde Hereweg. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juli 2011 
GR 11.2699077; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de kosten voor de totale herinrichting te bepalen op € 555.000,--; 
II. de kosten van € 555.000,-- te dekken uit: 
 - de beschikbare middelen in begroting 2011 voor groot onderhoud van 

Stadsbeheer ter grootte van € 172.000,--; 
 - de geoormerkte ISV-I-middelen voor het EBP/G-Kracht ter grootte van  
 € 383.000,--; 
III. voor de totale herinrichting een krediet van € 555.000,-- beschikbaar te stellen; 
IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 6r. 
Horecanota Groningen 2011-2015. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2011 
GR 11.2731257; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
de Horecanota Groningen 2011 - 2015 vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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28 september 2011. 
Nr. 7a. 
Vaststelling bestemmingsplan Oosterpoort. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2011 
GR 11.2720864; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de zienswijzen van een bewoner van de Kwintlaan, het Koopcentrum Oosterpoort 

(KCO) en het Buurtoverleg Oosterpoort deels over te nemen wat betreft de 
bestemmingsgrens van de bestemming Sport, de bestemming van het speelterrein 
direct achter de woningen aan de westzijde van de Kwintlaan, de afbeelding met 
gebiedsontsluitingswegen in de toelichting en de maximale oppervlakte voor 
detailhandel binnen de bestemmingen Centrum en Gemengd, de zienswijzen voor 
het overige niet over te nemen; 

II. de verantwoording inzake de externe veiligheidsrisico’s voor het bestemmingsplan 
Oosterpoort vast te stellen; 

III. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en 
het bestemmingsplan Oosterpoort, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP480Oosterpoort-vg.gml, gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te 
stellen; 

IV. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Hoornse Meer Hoornse Park en . . .
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Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse park en . . .
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28 september 2011. 
Nr. 7b. 
Vaststelling bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse park en Piccardthof. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2011 
GR 11.2720863; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de ingediende zienswijzen niet over te nemen; 
II. de overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het 

bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof, digitaal vervat in het 
gml-bestand NL.IMRO.0014. BP485HoornseMeerHo-vg01.gml, gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit 
voorstel vast te stellen; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Raadsvoorstel - Kadernota cultuur 2013-2016.
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Raadsvoorstel - Kadernota cultuur 2013-2016.
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Raadsbesluit - Kadernota cultuur 2013-2016.
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28 september 2011. 
Nr. 8a. 
Kadernota cultuur 2013-2016. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juli 2011 
GR 11.2688529; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de kadernota cultuur 2013-2016 Ruimte voor vernieuwing, vernieuwing voor 

ruimte, vast te stellen; 
II. het besluit te publiceren in de Groninger Gezinsbode; 
III. het besluit ter inzage te leggen bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, 

Kreupelstraat te Groningen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 

 



 

Motie 2) van de Stadspartij ‘Grand Theatre’ wordt verworpen (voor Stadspartij).
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Motie 3) van S&S, Stadspartij, ChristenUnie en CDA ‘Genereren vreemd . . .
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Motie 4) van S&S, ChristenUnie, Stadspartij en CDA ‘Keuze binnen cultuur’ . . .
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Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel.

397



 

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel.

398



 

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel.

399



 

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel.
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Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel.
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28 september 2011. 
Nr. 8b. 
Vaststelling bestemmingsplan Trefkoel. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2011 
GR 11.2720729; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de ingediende zienswijze niet over te nemen; 
II. de overwegingen en  motiveringen overeenkomstig het raadsvoorstel over te nemen 

en het bestemmingsplan Trefkoel, digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP501Trefkoel-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond 
ontleend aan het Grootschalig Basis Bestand Groningen van augustus 2011, 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, 
overeenkomstig het raadsvoorstel vast te stellen; 

III. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Motie 5) van GroenLinks, D66, PvdD en ChristenUnie ‘Meer groen in Paddepoel’ . . .
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Raadsbesluit - RegioTram - Voorlopig ontwerp tracédelen 3 en 4, inclusief . . .
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28 september 2011. 
Nr. 8c. 
RegioTram - Voorlopig ontwerp tracédelen 3 en 4, inclusief inspraakrapport en 
aanpassingen tracédelen 1 en 2. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2011 
GR 11.2738917; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. in te stemmen met het Voorlopig ontwerp van de tracédelen 3 en 4; 
II. in te stemmen met de uitwerkingspunten van het Voorlopig ontwerp van de 

tracédelen 1 en 2. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Motie 6) van CDA, VVD, Stadspartij en ChristenUnie ‘Zonnelaan’ wordt . . .
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Motie 7) van de Stadspartij ‘Spoorlijn Groningen-Heerenveen’ wordt verworpen . . .

469



 

Motie 8) van de Stadspartij ‘Regiotram en aanlanding op spoort 1b’ wordt . . .
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Motie 9) van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA ‘Verplaatsing taxistandplaats . . .
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Raadsbesluit - Ruimte voor de Binnenstad (conceptprogramma Binnenstad).
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28 september 2011. 
Nr. 8d. 
Ruimte voor de Binnenstad (conceptprogramma Binnenstad). 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2011 
GR 11.2680281; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. het conceptprogramma "Ruimte voor de Binnenstad" vast te stellen als vertrekpunt 

voor de campagne "Ruimte voor de Binnenstad"; 
II. ten behoeve van de campagne "Ruimte voor de Binnenstad" een krediet van  

€ 200.000,-- ter beschikking te stellen, te dekken uit de middelen die gereserveerd 
waren voor de Diepenring (nieuw beleid 2009, incidenteel); 

III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Amendement 10) van SP, ChristenUnie en CDA ‘Ruimte voor de binnenstad’ . . .
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Motie 11) van de Stadspartij ‘Oosterstraat terug op de kaart’ wordt aangenomen . . .
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Raadsbesluit - Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg (fase 1).
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28 september 2011. 
Nr. 8e. 
Evaluatie doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg (fase 1). 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2011 
GR 11.2732319; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. in te stemmen met de maatregel 2. Verbeteren doorstroming rotonde 

Boerhaavelaan; 
II. in te stemmen met maatregel 4. Realisatie haltevoorzieningen bij botrotonde Laan 

Corpus den Hoorn; 
III. in te stemmen met maatregel 11. Handhaven en beperkt aanpassen op- en afrit 

Oostzijde Europaplein; 
IV. de kosten van deze maatregelen vast te stellen op € 745.000,-- en deze voor  

€ 552.500,-- te dekken uit de post onvoorzien binnen de lopende exploitatie 
Langman (Zuidelijke Ringweg Groningen fase 1), een bijdrage van Rijkswaterstaat 
(€ 95.000,--) en een bijdrage van de Regio Groningen-Assen (€ 97.500,--). 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



 

Collegebrief - Actualiteiten erfpacht.
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Motie 12) van D66, CDA, VVD, ChristenUnie, Stadspartij, PvdD en S&S . . .
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