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Agenda van de gemeenteraad van
30 september 2015

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

Datum: woensdag 30 september 2015
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: Burgemeester P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst
Documenten: Bijlage - Besluitenlijst raad 30 september 2015 (pdf)

Bijlage - stemresultaten raad 30 september 2015 (pdf)

16.30 uur: Let’s Gro presentatie
Bijlage - Let’s gro presentatie (pdf)

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslagen

Vaststelling verslagen van 24 juni en 1 juli 2015
Bijlage - 24 06 15 Groningen Raad Index (pdf)
Bijlage - 24 06 15 Groningen Raad (pdf)
Bijlage - 01 07 15 Groningen Raad Index (pdf)
Bijlage - 01 07 15 Groningen Raad (pdf)

2. Benoemingen

a. Installatie de heer D. Brandenbarg als tijdelijke vervanger van raadslid mevr.
C. van Dijk

b. Benoeming van dhr. H.G. Warmelink als (extern) lid in de Rekenkamercom-
missie (raadsvoorstel 18-9-2015, 5260403)
Raadsvoorstel - Benoeming extern lid Rekenkamercommissie (pdf)
Raadsbesluit - Benoeming extern lid Rekenkamercommissie (pdf)

c. O2G2: vacatures Raad van Toezicht (raadsvoorstel 1 juli 2015, 5113368)
Raadsvoorstel - O2G2 vacatures Raad van Toezicht (pdf)
Raadsbesluit - O2G2 vacatures Raad van Toezicht (pdf)

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

5. Ingekomen stukken

a. Lijst van ingekomen collegebrieven
+ bekrachtiging geheimhouding brieven nr. 17 + nr. 63
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Bijlage - voor raad 30 september 2015 (pdf)
Raadsbesluit - bekrachtiging geheimhouding collegebrief nr. 17 (pdf)
Raadsbesluit - bekrachtiging geheimhouding collegebrief nr. 63 (pdf)

b. Lijst van overige ingekomen stukken
Bijlage - voor raad 30 september (pdf)

6. Conformstukken

a. Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune Esserberg (raadsvoorstel 25 juni
2015, 5103420)
Raadsvoorstel - Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune sportpark
Esserberg (pdf)
Raadsbesluit - Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune sportpark
Esserberg (pdf)

b. Herbestemming gebouw Reggestraat en aankoop en aanpassing gymzaal Mun-
tinghlaan (raadsvoorstel 2 juli 2015, 5116959)
Raadsvoorstel - Herbestemming gebouw Reggestraat en aankoop en aan-
passing gymzaal Muntinghlaan (pdf)
Raadsbesluit - Herbestemming gebouw Reggestraat en aankoop en aanpas-
sing gymzaal Muntinghlaan (pdf)

c. Vaststelling bestemmingsplan ‘Fabriekslaan suikersiloterrein’
(raadsvoorstel 28-8-2015, 5225950)
Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloter-
rein (pdf)
Bijlage - toel. en regels rv Fabriekslaan suikersiloterrein (pdf)
Bijlage - verbeelding rv Fabriekslaan suikersiloterrein (pdf)
Raadsbesluit - Vaststelling bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloter-
rein (pdf)

d. Europese aanbesteding accountantscontrole: vaststelling Programma van eisen
en Offerteaanvraag
(raadsvoorstel 28 augustus 2015, 5225315)
Raadsvoorstel - Europese aanbesteding accountantscontrole vaststelling
Programma van eisen en Offerteaanvraag (pdf)
Ingekomen stukken - Besluitpunten AC-bijeenkomst 24 juni 2015 (pdf)
Bijlage - verslag auditcommittee juni 2015 (pdf)
Raadsbesluit - Europese aanbesteding accountantscontrole vaststelling Pro-
gramma van eisen en Offerteaanvraag (pdf)

e. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015
(raadsvoorstel 28 augustus 2015, 5224201)
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Raadsvoorstel - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Participatiewet 2015 (pdf)
Raadsbesluit - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Par-
ticipatiewet 2015 (pdf)
Raadsbesluit - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Par-
ticipatiewet 2015.1 (pdf)

7. 1-minuut interventies

7a. Wordt discussiepunt 8c

b. Parttime ondernemen in de bijstand
(collegebrief 28 augustus 2015)
Op verzoek van het CDA (M. Bolle)
Collegebrief - Parttime ondernemen in de bijstand (pdf)
Motie 1 parttime ondernemen in de bijstand (CDA, SP, ChristenUnie,
Stadspartij, VVD, D66) Voor 35, Tegen 3 aangenomen. (pdf)

8. Discussiestukken

a. Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum ontwikkeling Derden gebouw
(raadsvoorstel 28-8-2015, 5224202)+ (collegebrief 25-9-2015)
Raadsvoorstel - Transitie maatschappelijk vastgoed Beijum ontwikkeling
derdengebouw (pdf)
Collegebrief - Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum ontwikkeling
Derdengebouw (pdf)
Raadsbesluit - Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum ontwikkeling
Derdengebouw (pdf)

b. Aanvullende informatie VZN gebouwenbeveiliging
(collegebrief 24-9-2015)
Collegebrief - Aanvullende informatie VZN (Veiligheidszorg Noord) ge-
bouwenbeveiliging (pdf)
Collegebrief - Voorgenomen besluit samenwerking met VZN na 1 maart
2016 (pdf)
Collegebrief - Aanvullende informatie over VZN - i.v.m. voornemen beëin-
diging samenwerking per 1 maart 2016 (pdf)
Bijlage - HANDOUTS presentatie commissie FenV - 1 september 2015 (pdf)

c. Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein
(raadsvoorstel 28-8-2015, 5224200)
Raadsvoorstel - Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein (pdf)
Collegebrief - Aanvullende informatie n.a.v. commissie Ruimte en Wonen
9 september 2015 (pdf)
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Bijlage 1 Aanvullende informatie n a v commissie Ruimte en Wonen 9 sep-
tember (pdf)
Raadsbesluit - Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein (pdf)

9. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ tegen TTIP van de partijen PvdD en SP.
Motie vreemd aan de orde van de dag van SP en PvdD, NEE tegen TTIP. voor 7,
tegen 31, verworpen (pdf)

Voorafgaand aan de agendapunten 6a en 6b bestaat de mogelijkheid maxi-
maal 3 minuten in te spreken

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de ver-
gadering, telefoon 050 – 3677727 (secretaris raad: dhr. P.A. Kommerij). De
agenda is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de vergade-
ring vastgesteld.

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

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 30 september 2015, 16.30-19.25 uur  
Afwezig: dhr. Van der Meide (PvdA).  

 

 ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN 

STEMRESULTATEN: ZIE BIJLAGE  
0. Presentatie Let’s Gro   

1.  Opening, mededelingen en 

vaststelling verslagen 

  

a. Vaststelling verslag van 24 juni 

en 1 juli 2015  
vastgesteld   

2.  Benoemingen 

 

  

a. Installatie dhr. D. Brandenbarg 

als tijdelijke vervanger van 

mevr. C. van Dijk (SP) 

geïnstalleerd   

b. Benoeming dhr. H.G. 

Warmelink als extern lid 

Rekenkamercommissie 

benoemd  

c.  Benoeming tot leden Raad van 

Toezicht O2G2: dhr. Boumans, 

mevr. Donkervoort, mevr. 

Halman  

benoemd  

3. Mondelinge vragen en 

interpellaties 

  

 n.v.t.   

4. Initiatiefvoorstellen 

 

  

 n.v.t.   

5. Ingekomen stukken 

 

  

a. Lijst van ingekomen 

collegebrieven 

Bekrachtiging geheimhouding 

van de bijlage van brief nr. 17 

en van de brief nr. 63 

 

 

bekrachtigd  

Verzoek van de fractie van GroenLinks om brief nr. 

31, Beantwoording motie ‘fietser heeft voorrang’ te 

agenderen voor de raadscommissie B&V (Correctie 

achteraf: bedoeld wordt brief nr. 70, de informerende 

brief over ‘De eerlijke brommer’)  

b. Lijst van ingekomen overige 

stukken 

 Geen opmerkingen  

6. Conformstukken 

 

  

a. Voorstel ophalen aanvullend 

krediet renovatie tribune 

Esserberg 

(raadsvoorstel 25 juni 2015) 

aangenomen   

b. Voorstel herbestemming gebouw 

Reggestraat en aankoop en 

aanpassing gymzaal 

Muntinghlaan 

(raadsvoorstel 2 juli 2015) 

 

aangenomen   
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c. Voorstel vaststelling 

bestemmingsplan ‘Fabriekslaan 

suikersiloterrein’ 

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 

aangenomen  

d. Voorstel Europese aanbesteding 

accountantscontrole: vaststelling 

Programma van eisen en 

Offerteaanvraag  

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 

aangenomen  

e. Voorstel verordening 

verrekening bestuurlijke boete 

bij recidive Participatiewet 2015 

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 
 

aangenomen  

7. 1-minuut interventies   

a. Wordt discussiepunt 8c.   

b. Parttime ondernemen in de 

bijstand  

(collegebrief 28 augustus 2015) 

 

n.v.t. Motie 1 parttime ondernemen in de bijstand (CDA, 

SP, ChristenUnie, Stadspartij, VVD, D66)  

Voor: 35 Tegen: 3 aangenomen  

 

8. Discussiestukken   

a. Transitie maatschappelijk 

vastgoed Beijum ontwikkeling 

Derden gebouw 

(raadsvoorstel 28 augustus 2015) 

aangenomen Voor: 38 Tegen: 0 

 

 

Toezeggingen weth. V.d. Schaaf: 

- Wanneer er eventueel in andere wijken ook voor een 

gezamenlijk gebouw wordt gekozen voor het 

wijkteam, zal dit niet ten laste van het zorgbudget 

gaan. De raad ontvangt nog voor de begroting een 

overzicht van de stand van zaken voor de andere 

wijken. 

- Evaluatie naar hoe het loopt en of er echt sprake is 

van meerwaarde van het samenbrengen van de sociale 

teams op één locatie in de wijk zal na enige tijd 

plaatsvinden.  

 

b. Aanvullende informatie VZN 

(Veiligheidszorg Noord) 

gebouwenbeveiliging 

(collegebrief 24 september 

2015) 

 

n.v.t. Toezegging burgemeester Den Oudsten: 

Het college van B&W respecteert het standpunt van de 

meerderheid van de raad. Dat standpunt houdt in dat 

de 12 fte gebouwenbeveiligers van VZN in 

gemeentelijke dienst dienen te worden genomen.  

c. Krediet Zeefgebouw 

Suikerunieterrein (raadsvoorstel 

28 augustus 2015) 

aangenomen Voor: 26 Tegen: 12 

 

9. Motie vreemd aan de orde van 

de dag van SP en PvdD: NEE 

tegen TTIP 

 

 

 

verworpen Voor: 7 Tegen: 31 
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 Sluiting  
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Raad 30 sept ‘15

Let’s Gro 2015
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• Let’s Gro

• Stand 2015/preview

• Gemeenteraad

- Raad 27 maart 2013

- Ideeënfestival

- Toekomst van de stad

- Gemeente faciliteert

- Van en voor de stad
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Opbrengst

… als beleidsinstrument

• Wordcloud

• Conclusie: omarmd door B&W en raad
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2015

Evaluatie 2014: 

- Professionaliseren

- Zichtbaarheid 

vergroten

2015

• Aftrap op Noorderzon

• Deadline 25 september 2015

• ± 120 programmaonderdelen

• Timetable/ communicatie

• 19/11, 20/11 en 21/11
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Programma ‘under construction’

De 10 van de G1000
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Gebaren Challenge

Warenmarkt 350 jaar



 

Bijlage - Let’s gro presentatie

21

1-10-2015

12

Healthhack050 Oogstfeest

Professoren RuG
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Let’s Groen

Shop of the Future
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Voor je buurt

Francine Houben Gil Penalosa
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Leefstraten

Gamers
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Let’s Klets

Schommels Grote Markt
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Plattegrond
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Pump Track
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Spiegeltent kop Vismarkt

Next City: Sketch
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Communicatie

• Poster ‘Leefstad’

• App

• Nieuwe website

• Gericht leiden door programma

Gemeenteraad

• Brengen en halen

• Vrijwilliger zijn

• Ontmoetingsborrels

• Netwerk 

• Save the date!

• Na afloop?
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19/20/21 november 2015
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INDEX VERGADERING 24 JUNI 2015

AGENDA INDEX
Nummer Onderwerp Pagina
1. Opening, mededelingen en vaststelling verslagen 1
1.a Vaststelling verslag raadsvergadering 27 mei 2015 1
1.b Vaststelling verslag raadsvergadering 22 april 2015 en het verslag van het actualiteitendebat van 

29 april
1

2. Benoemingen 2
2.a Installatie de heer D. Brandenbarg als tijdelijke vervanger van mevr. C. van Dijk 2
3. Mondelinge vragen en interpellaties 3
4. Initiatiefvoorstellen (n.v.t.) 3
5. Ingekomen stukken 3
5.a Lijst van ingekomen collegebrieven

Bekrachtiging geheimhouding van de bijlage van brief nr. 21 en van de brief nr. 28
3

5.b Lijst van ingekomen overige stukken 5
6. Conformstukken 7
6.a Conceptbegroting 2016 gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark Rengers

(raadsvoorstel 5 juni 2015
7

6.b Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling VRG
(raadsvoorstel 4 juni 2015)

7

6.c Begrotingswijzigingen eerste kwartaal 2015
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

7

6.d Wijziging APVG door invoering Digitaal Opkopers Register i.v.m. helingbestrijding
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

7

6.e Wijziging Financiële verordening gemeente Groningen
(raadsvoorstel 30 april 2015)

7

6.f Zienswijze conceptbegroting 2016 Veiligheidsregio Groningen
(raadsvoorstel 12 juni 2015)

7

6.g Jaarkrediet 2015-2016 GrESCo
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

7

6.h Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2016
(raadsvoorstel 18 mei 2015)

7

6.i Herziene grondexploitatie revitalisering bedrijventerreinen ZO
(raadsvoorstel 18-5-2015)

8

6.j Vaststelling bestemmingsplan Station Europapark
(raadsvoorstel 30-4-2015)

8

6.k Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond
(raadsvoorstel 30-4-2015)

8

6.l Nacalculatie nieuwbouw gymnastiekzalen Violenstraat 4
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

8

6.m Financiële jaarstukken PG&Z
(raadsvoorstel 30 april 2015)

8

6.n wordt 1-minuutinterventie
6.o Commissie werkwijze raad

(raadsvoorstel 18 juni 2015)
8

7. 1-minuut interventies 8
7.a Vaststelling bestemmingsplan Kardinge

(raadsvoorstel 23 juni 2015)
8

7.b Toekomst Grand Theatre
(collegebrief van 29 mei 2015)

13

7.c wordt discussiestuk
7.d Budget inkoop sociaal domein 2016-2017

(raadsvoorstel 28 mei 2015)
15

7.e Opzet evaluatie ‘De levendige stad, ook op zondagen’
(collegebrief 29 mei 2015)

18

7.f Topsportzorgcentrum Corpus den Hoorn
(collegebrief 5 juni 2015)

21

8. Discussiestukken 24
8.a Woonvisie Wonen in Stad

(raadsvoorstel 22 mei 2015)
24

8.b Concept Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

57

8.c Maatschappelijke participatie
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

72
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Verordening Tegenprestatie Participatie
(raadsvoorstel 28 mei 2015)
Voortgang uitvoering motie Weten waar de kwaliteiten liggen/informatie
(collegebrief 29 mei 2015)

8.e Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie
(raadsvoorstel 18 mei 2015)

86

9. Sluiting 95
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OPENBARE VERGADERING VAN 24 juni 2015

Voorzitter: de heer P.E.J. den Oudsten

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66)  (tot 23.10 uur), F. Woudstra
(D66),  M. van Duin  (SP),  L.R. van  Gijlswijk  (SP),  N.G.J. Temmink  (SP,  C.E. Bloemhoff  (PvdA),
B. Enting  (PvdA),  G. Chakor  (GroenLinks),  S.A. Koebrugge  (VVD),  A.M.J. Riemersma  (Stadspartij),
M.E. Woldhuis  (Stadspartij),  A.K. Kuik  (CDA),  I.M. Jongman-Mollema  (ChristenUnie)  en  S.T. Klein
Schaarsberg (Student en Stad) en de heren B.N. Benjamins (D66), K.D.J. Castelein (D66), J.H. Luhoff
(D66), C. Schimmel (D66), A.J. Wonink (D66), E. Zirkzee (D66), D. Brandenbarg (SP), J.P. Dijk (SP), B.
de  Greef  (SP),  W.H. Koks  (SP),  M. van  der  Laan (PvdA),  J.P. Loopstra  (PvdA),  D.J.  van  der Meide
(PvdA), D.S. Ruddijs (PvdA), M. van der Glas (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), K.S.N. van
der  Veen  (GroenLinks),  M.D. Blom (VVD),  J.R. Honkoop  (VVD),  A. Sijbolts  (Stadspartij),  M. Bolle
(CDA),  H.P. Ubbens  (CDA)  (tot  18.30 uur),  E.B. Koopmans  (ChristenUnie),  M.M. van  den  Anker
(Student en Stad) en G.J. Kelder (Partij voor de Dieren)

Afwezig m.k.: 

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst

Secretaris: de heer P. Teesink

Wethouders: de  heren  P.S. de  Rook (D66),  T. Schroor  (D66),  J.M. van  Keulen  (VVD),  R. van  der
Schaaf (PvdA) en M.T. Gijsbertsen (GroenLinks)

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslagen

De VOORZITTER: Voordat  ik  de vergadering open,  stel  ik  u voor  om even een paar  dingen uit  te
wisselen.  Het  eerste  is:  u  vindt  een  boekje  op  uw  tafel,  als  het  goed  is,  “Naar  een  vernieuwde
dagbesteding”. Wethouder Schroor vertelt even waarom u dat boekje hebt gekregen.

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, dank. Ik zal het heel kort houden. Dit is het model ‘vernieuwde
dagbesteding’, zoals de stedelijke projectgroep dagbesteding die in 2014 met elkaar heeft geformuleerd.
Er is nu een mooi boekje van gemaakt. De projectgroep schetst een model van vernieuwde dagbesteding
voor jongvolwassenen. Het is geen blauwdruk, het is ook geen masterplan, maar het is een beschrijving
van een beweging naar vernieuwing en verandering in de dagbesteding, die natuurlijk nu een extra impuls
heeft  gekregen  door  de  decentralisaties.  Achterin  ziet  u  welke  partijen  er  allemaal  aan  meegewerkt
hebben. Dat is zowat iedereen die in de dagbesteding ook maar iets doet en ik vind het eigenlijk wel heel
mooi om dit aan u te kunnen presenteren, zodat u het in alle gemak deze zomer eens kunt gaan lezen.
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het tweede is: de heer Van der Veen is jarig. Gefeliciteerd.

(De heer Van der Veen krijgt een bos bloemen en er wordt gezongen)

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ik zal volgende week zorgen voor een kleine traktatie.

De VOORZITTER: Het derde is: u vindt op uw tafel een afstandsbediening, althans iets wat erop lijkt. De
bedoeling is dat we daarmee gaan stemmen. Op het moment dat we er enige routine in krijgen, dan gaat
het sneller dan stemmen bij handopsteken. Bovendien, als u de oefening goed doorstaat en u op het juiste
moment daar op het scherm kijkt, dan ziet u ook wie wat gestemd heeft. Dus hoofdelijke stemming hoeft
u niet meer aan te vragen om daarachter te komen. Ja, het leven wordt steeds simpeler. Nu stel ik voor dat
de griffie even het heft in handen neemt en u even uitlegt wat u precies moet doen om die stemming goed
te laten verlopen.

Mevrouw MULDER (de griffie): Ik doe het even vanaf hier, dat is makkelijker, dan kan ik jullie even
laten zien hoe het werkt. Wil iedereen eerst even kijken of de goede naam op de achterkant staat, want het
kastje is naams- en persoonsgebonden. Dus ik wil u ook vragen, als de zaal verlaten wordt, om dan het

1
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kastje te laten liggen. Er mag natuurlijk niemand anders met het kastje gaan stemmen, dat begrijpt u
natuurlijk wel. Even laten liggen als u de zaal uitloopt, zodat u het niet per ongeluk in uw broekzak stopt.
Het is ook de bedoeling dat u het laat liggen als u vanavond naar huis gaat.
Over de conformstukken wordt niet gestemd. Dat gaat net als voorheen: de burgemeester tikt ze in een
keer  af.  Hij  vraagt  wel  even  de  stemverklaringen,  natuurlijk.  Het  gaat  dus  alleen  om  de  1-
minuutinterventies, de moties, de amendementen en de discussiestukken. Ik zal even overschakelen naar
het scherm, zoals het hier in beeld staat. Hier ziet u alle namen. Dus even een test, hoor. We hebben straks
de echte raadsvergadering, maar dit is even een test om te kunnen oefenen hoe het gaat. Onder op uw
stemkastje staan een 1 en een 2; een yes en een no. Wij stemmen hier in Groningen alleen maar voor of
tegen. Gelukkig maar. Dus geen opties 1 tot en met 10, enzovoort. Wanneer de burgemeester zegt: “U
kunt  nu  stemmen”,  over  bijvoorbeeld:  “Wilt  u  vanavond  om  22.00  uur  een  kroket?”  dan  zegt  de
burgemeester:  “De stemming gaat nu beginnen”. Dan druk ik op een knopje en dan ziet u een groen
bolletje daarboven in beeld. Zolang dat bolletje in beeld is, kunt u stemmen. Kijk, er zijn al mensen druk
aan het stemmen, vast ‘ja’. Dus ik wil u vragen om allemaal even te stemmen. Als u hebt gestemd, dan
wordt uw naam blauw. Ik heb er 39 en de burgemeester constateert dan: “Er zijn 39 stemmen”. Iedereen
heeft gestemd. Dan kan de stemming worden gesloten. Kijk, en dan ziet u dus de uitslag: iedereen een
kroket vanavond.
Ik wil er nog even iets bij vertellen. Stelt u zich voor dat u op het verkeerde knopje hebt gedrukt. U wilt
voorstemmen en u stemt per ongeluk tegen. Zolang de stemming open is, dus zolang het groene bolletje
boven in beeld is, kunt u dat aanpassen door even boven op het rode knopje te drukken. Wacht even, we
gaan even proefdraaien. Ik zet het volgende raadsvoorstel even klaar. Ik zet de stemming open en u drukt
bijvoorbeeld op ja. U denkt: oh, het is toch fout, het moet nee zijn. Zolang die stemming nog open is, dus
zolang het groene bolletje in beeld is, kunt u even op het rode knopje drukken. Dan verdwijnt het blauwe
weer uit uw naam en dan kunt u opnieuw stemmen. Er bliept dan even een groen lampje op. Maar dat kan
dus alleen maar  zolang de stemming nog loopt.  Zodra die gesloten is,  is  het  helaas.  Is  het  duidelijk
allemaal? Mevrouw Van Gijlswijk?

De VOORZITTER: Mag ik een momentje stilte, want we moeten dit wel even gestructureerd aanpakken?
Anders wordt het een rommeltje, natuurlijk. Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, ik ben wel benieuwd of er een aantal seconden achter dat groene
bolletjes zit. Heb je dertig seconden de tijd of twintig, of …?

De VOORZITTER: Nee. Hoe sneller hoe beter. Dus zodra iedereen gestemd heeft, dat is ook bij een
normale stemming zo, die kun je ook achteraf niet herroepen, wordt een besluit genomen. Dus je moet
gewoon echt goed opletten. En als u aan het begin van de stemming denkt: ik heb het verkeerd gedaan,
hebt u altijd nog wel even tijd. Maar als u als laatste het knopje indrukt en u drukt op het verkeerde
knopje, dan hebt u pech. Als u te laat bent, hebt u ook pech. Dan hebt u niet gestemd.
Maar luister mensen, even in alle eerlijkheid: als wij dit een beetje op tempo willen doen, mag u van mij
verwachten dat ik in de redelijkheid ervan overtuigd ben dat die stemming de tijd heeft gehad die hij ook
nodig had. Ik ga niet onnodig rekken en ik ga ook niet onnodig jagen. Maar uiteindelijk moet dit ons wel
tot de manier van stemming brengen die iets gestructureerder en iets sneller gaat. En bovendien een stuk
professioneler.  Zo  doen?  Mooi.  En  in  beginsel  is  het  zoals  net  werd  gezegd:  op  de  moties  en
amendementen is het vrijwel altijd met dit systeem, tenzij ik de stellige indruk hebben dat het unaniem is.
Dan vraag ik dat, want dat is sneller dan stemmen en dan is het meestal onmiddellijk duidelijk wat er aan
de hand is. En dan doen we het zo. Akkoord? Nou, we zullen het zien, vanavond.

De VOORZITTER: Ik open de vergadering.

2. Benoemingen

2.a: Installatie de heer D. Brandenbarg als tijdelijke vervanger van mevr. C. van Dijk

De VOORZITTER: Nu ben ik hier nog maar kort, maar ik heb wel wat langer ervaring als burgemeester
en ik moet u zeggen dat ik nu voor het eerst meemaak dat ik hetzelfde raadslid binnen drie maanden
opnieuw  installeer.  Maar  dat  gaat  dus  nu  gebeuren.  En  dat  komt  omdat  de  heer  Brandenbarg  een
ziektevervanging  had,  dat  was  zijn  eerste  installatie.  Die  ziektevervanging  duurt  langer  dan
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oorspronkelijk  was gedacht  en ik  ga hem dus nu opnieuw installeren.  We maken daar  geen enorme
ceremonie van met felicitaties, dus als u nu even hiervoor komt staan, dan wikkelen wij het zo af.

De GRIFFIER: Mevrouw Chakor eerst even.

De VOORZITTER: Mevrouw Chakor? Waar bent u? Als u nog even verklaart dat het allemaal in orde is,
wat wij nu aan het doen zijn?

Mevrouw CHAKOR (commissie geloofsbrieven): Ja. De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer
Brandenbarg bestudeerd en in orde bevonden en adviseert de raad om over te gaan tot toelating.

De VOORZITTER: U kent de procedure, hè? Nou, daar gaan we dus even doorheen.
“Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke
naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik
om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb
aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.”
U kunt mij nazeggen: Dat verklaar en beloof ik.

De heer BRANDENBARG (SP): Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Hartelijk gefeliciteerd.

(Applaus)

1.a: Vaststelling verslag raadsvergadering 27 mei 2015

De VOORZITTER: Ik stel u voor dat wij over het verslag van 27 mei conform besluiten. Ja, het lijkt mij
dat dit nu zo’n onderwerpje is dat niet via de machine hoeft.

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

4. Initiatiefvoorstellen (n.v.t.)

5. Ingekomen stukken

5.a: Lijst van ingekomen collegebrieven
Bekrachtiging geheimhouding van de bijlage van brief nr. 21 en van de brief nr. 28
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De VOORZITTER: Kan dit zo? Dan besluiten we conform.

5.b: Lijst van overige ingekomen stukken
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De VOORZITTER: Dan gaan we naar de conformstukken.

6. Conformstukken

De VOORZITTER: Zijn er stemverklaringen voor de conformstukken? Ik stel voor om die in een keer te
doen. Geen stemverklaringen? Dan gaat het om de volgende conformstukken:

6.a: Conceptbegroting 2016 gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark Rengers
(raadsvoorstel 5 juni 2015

6.b: Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling VRG
(raadsvoorstel 4 juni 2015)

6.c: Begrotingswijzigingen eerste kwartaal 2015
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

6.d: Wijziging APVG door invoering Digitaal Opkopers Register i.v.m. helingbestrijding
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

6.e: Wijziging Financiële verordening gemeente Groningen
(raadsvoorstel 30 april 2015)

6.f: Zienswijze conceptbegroting 2016 Veiligheidsregio Groningen
(raadsvoorstel 12 juni 2015)

6.g: Jaarkrediet 2015-2016 GrESCo
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

6.h: Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2016
(raadsvoorstel 18 mei 2015)
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6.i: Herziene grondexploitatie revitalisering bedrijventerreinen ZO
(raadsvoorstel 18 mei 2015)

6.j: Vaststelling bestemmingsplan Station Europapark
(raadsvoorstel 30 april 2015)

6.k: Herziene exploitatiebegroting Complex Hergebruik Grond
(raadsvoorstel 30 april 2015)

6.l: Nacalculatie nieuwbouw gymnastiekzalen Violenstraat 4
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

6.m: Financiële jaarstukken PG&Z
(raadsvoorstel 30 april 2015)

6.n: wordt 1-minuutinterventie

6.o: Commissie werkwijze raad
(raadsvoorstel 18 juni 2015)

De VOORZITTER: Het Topsportzorgcentrum Corpus den Hoorn gaat naar de 1-minuutinterventies. Dat
is het, denk ik. Dan stel ik voor om over deze stukken in een keer conform te besluiten. Kan dat? Dan
gaan we naar de 1-minuutinterventies.

7. 1-minuut interventies

De VOORZITTER: Daar is er dus net eentje aan toegevoegd. Ik heb met het presidium even gesproken
over de manier waarop de 1-minuutinterventies de ene minuut, die oorspronkelijk is bedoeld, vergaand
overschrijden, met grote regelmaat. Het presidium heeft mij de ruimte gegeven om strak te sturen. Dat
betekent dat ik er eigenlijk van uitga dat degene die de 1-minuutinterventie heeft aangevraagd, ook de
gelegenheid krijgt, zelfs al gaat dit enigszins over die ene minuut, om zijn verhaal te doen en om aan te
geven waarom hij een motie indient. Je mag daarop met stemverklaringen reageren, maar we gaan geen
discussie aan. Dan is het geen 1-minuutinterventie, dan is het een normaal discussiestuk. Op deze manier
wil  ik  dat  eigenlijk  vormgeven.  Zullen  we  het  op  die  manier  doen?  Wat  zegt  u?  U mag  heel  kort
interrumperen, maar weet u, het is ook in uw belang dat dit niet uit de hand loopt. Het is een ingewikkeld
instrument om die bespreking ook een beetje kort te houden. Maar goed, wij hebben het nu een keer en
we gaan het zo goed mogelijk proberen te sturen.

7.a: Vaststelling bestemmingsplan Kardinge
(raadsvoorstel 23 juni 2015)

De VOORZITTER: Wie mag ik daarover het woord geven? Gaat uw gang, mijnheer Ubbens.

De  heer  UBBENS (CDA):  Ja,  dank u,  voorzitter. Hoewel  het  bestemmingsplan  Kardinge een goede
inspraakprocedure heeft  gekend,  is  er  nu toch wat ons  betreft  een kink in  de kabel  gekomen.  In dit
bestemmingsplan  is  na  de  inspraak  het  wakeboarden  als  passende  invulling  van  de  Kardingeplas
toegevoegd. Daar is geen inspraak op mogelijk geweest. Volgens de wethouder was dit niet nodig omdat
het vorige bestemmingsplan dit al mogelijk maakte en het wakeboarden in de visie voor Kardinge past.
Maar wij zien dit toch anders. Ook tijdens de vergunningverlening is er geen betrokkenheid of inspraak
van de omwonenden geweest. De vergunning is verleend, omdat dit volgens het bestemmingsplan kon en
omdat wakeboarden recreatie is en het daarom dus past in een visie die wij hebben op Kardinge. Zonder
de betrokkenheid van de omwonenden. Is dit nu de burgerbetrokkenheid die wij met zijn allen willen
nastreven en die wij graag zien als raad? Is dit de veranderende relatie tussen Stad en politiek? Het CDA
is van mening dat het college in het collegeprogramma andere verwachtingen heeft geschapen en dat het
beter was geweest als bij een beslissing over wel of geen vergunning verlenen voor het wakeboarden, de
bewoners naar hun visie was gevraagd en dat die dan vervolgens was meegenomen in de afwegingen.
Dan komen we uiteindelijk tot de politieke afweging, en overigens dienen wij ook een motie in om in het
vervolg  anders  met  die  inspraak  om te  gaan,  of  we  nu  voor  of  tegen  het  bestemmingsplan  moeten
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stemmen. Uiteindelijk is er dan toch een principiële keuze. Wij vinden dat in dit bestemmingsplan een
situatie wordt geregeld die ontstaan is door een vergunningsprocedure die niet past bij ons idee van hoe
dit  zou  moeten  gaan.  Wij  denken  dan  ook  dat  het  collegeprogramma  aanleiding  geeft  anders  met
dergelijke procedures om te gaan en daarom denken wij dat het naar de bewoners niet te verkopen is dat
wij een dergelijk bestemmingsplan desondanks goedkeuren. Ondanks het feit dat wij het grotendeels wel
inhoudelijk met het bestemmingsplan eens zijn, zullen wij daarom toch tegenstemmen.

Motie 1: Zeggenschap bewoners bij plannen gemeentelijke grond (CDA, SP, Stadspartij)
De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,  besprekende  het
Bestemmingsplan Kardinge,

constaterende dat:
- vergunningaanvragen veel invloed kunnen hebben op de leef- en woonomgeving van Stadjers;
- dit met name te maken heeft met dat de hoogte, het volume en de functie van het gebouw het

karakter van een omgeving kunnen beïnvloeden;
- de vergunningverlening getoetst wordt aan het bestemmingsplan en andere beleidskaders van de

gemeente;
overwegende dat:

- bij projecten die gerealiseerd worden op gemeentegrond de gemeentelijke rol verder gaat dan bij
situaties waarin de grond in handen is van particulieren;

- bewoners  bijvoorbeeld  rondom  het  Zilvermeer  en  het  Hoornsemeer  eerder,  meer  en  beter
betrokken willen worden bij ontwikkelingen in hun woon- en leefomgeving;

- de mening van bewoners vaak pas aan bod komt wanneer het plan zo goed als af is;
- bewoners op dat moment weinig meer in te brengen hebben in het plan;
- door bewoners eerder en beter te betrekken bij bestaande en toekomstige ontwikkelingen in hun

omgeving, de gemeente in staat is die ideeën van bewoners mee te laten wegen in het maken van
een afweging;

- dit tot breed gedragen plannen en ontwikkelingen kan leiden;
verzoekt het college:

- bij het verstrekken van bouwvergunningen op gemeentegrond, die grote gevolgen hebben voor de
woon- en leefomgeving van de omwonenden, de mening en inbreng van omwonenden eerder,
meer en beter te betrekken, bij de afweging van de vergunningverlening;

en gaat over tot de orde van de dag.

De heer Van der LAAN (PvdA): Of is het voor een woordvoering? Ik wou een vraag stellen.

De VOORZITTER: U steekt uw hand op, dus ik denk dat u wilt interrumperen.

De heer Van der LAAN (PvdA): Ja, dat klopt.

De VOORZITTER: Gaat uw gang.

De heer Van der  LAAN (PvdA):  Ik hoor u over  het  maken van een principiële keuze.  Maar wat  is
daarvoor dan de reden? Volgens ons is de reden, de afweging daarbij eerder genomen, namelijk bij het
vorige bestemmingsplan, waar destijds ook een inspraakprocedure over is geweest. Wat voor zin heeft het
volgens u, om nu, wat u noemt een principiële keuze te nemen?

De heer UBBENS (CDA): Kijk, het gaat om de vraag: waarom is dit nu ambtshalve achteraf toegevoegd?
Wij hadden graag gezien dat bij de procedure om dit wel zomaar toe te kennen, ook onder het vorige
bestemmingsplan, de bewoners veel beter betrokken waren geweest. En als je nu een bestemmingsplan
vaststelt hebben die bewoners, ook als de procedure wordt weerlegd in een beroepsprocedure, geen poot
meer om op te staan. Dan kan de volgende aanvraag gewoon worden goedgekeurd.

De VOORZITTER: Ik geef de wethouder het woord. Als hij dat wil. Ja, u mag stemverklaringen afgeven.
Dan mag u, aanvullend.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik zal het echt zeer kort houden, want heer Ubbens heeft eigenlijk gezegd
waar, volgens mij, de Stadspartij en het CDA bij een bewonersbijeenkomst bij Kardinge ook zijn achter
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gekomen. Hij heeft mij de woorden uit de mond gehaald. Die principiële keuze is wel een lastige, dat
moet wel gezegd worden, omdat op het plan verder niet heel veel aan te merken is, maar toch, de manier
waarop  met  bewoners  wordt  omgegaan  is  tegen  de  houding  van  het  college  in,  die  het  in  het
collegeprogramma heeft opgeschreven.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis. Blijft u maar zitten, u hoeft niet te staan.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij):  Dan loop ik daar gewoon straks naartoe.  Ik wil  wel  een motie
indienen maar ik blijf wel gewoon zitten, op verzoek van de voorzitter.
Voorzitter, over het bestemmingsplan Kardinge zouden wij graag twee dingen willen zeggen. De eerste
over de komst van een mogelijk sporthotel op de plek van de huidige skateboardbaan: de wethouder heeft
al aangegeven dat er een oplossing komt. Ongeacht de oplossing vinden wij dat wij als gemeente niet
mogen opdraaien voor deze kosten. Daarom deze motie. Ten tweede: het college maakt een afweging die
voor de bewoners  ingevuld wordt  en dat  de  geluidsoverlast  minimaal  zal  zijn  bij  de  komst  van een
wakeboardcentrum. Voorzitter, als toch zal blijken dat de invulling van de overweging ‘overlast voor de
bewoners’ heel anders gevoeld wordt,  wat is dan het antwoord daarop van de wethouder? Graag een
reactie.

Motie 2: Kosten verhuizing skateboardbaan (Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 juni 2015, besprekende ‘Vaststelling
bestemmingsplan Kardinge’,

constaterende dat:
- de  mogelijkheid  bestaat  dat  de  skateboardbaan onderaan de  Kardingerheuvel  moet  verhuizen

omdat er op die locatie een sporthotel moet worden gevestigd;
overwegende dat:

- verhuizing van de zeer gewaardeerde skateboardbaan bij voorkeur moet worden voorkomen;
- indien er kennelijk geen andere locatie geschikt is voor vestiging van het sporthotel, de kosten

voor verhuizing van de skateboardbaan niet voor rekening van de gemeente behoren te komen;
verzoekt het college:

- bij  een  eventuele  vestiging  van  het  sporthotel  op  de  locatie  van  de  skateboardbaan
Kardingerheuvel  de kosten van verhuizing van de skateboardbaan door te berekenen aan het
sporthotel;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan de wethouder.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter? Mogen we even heel kort schorsen? Volgens mij gaat
er iets in de orde niet helemaal goed.

De VOORZITTER: Vertel even.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nou, ik kan het ook hardop zeggen. Bij een 1-minuutinterventie
was het de bedoeling, volgens mij, dat elke partij nog wel de gelegenheid had om ook een minuut iets te
zeggen. Volgens mij is er nu een beetje het idee dat alleen degene die het heeft aangevraagd een minuut
iets mag zeggen. Wij roezemoezen hier wat, dus ik wil het even in het midden leggen, dat we daar geen
misverstand over hebben.

De VOORZITTER: Weet u, u krijgt daar met mij helemaal geen ruzie over. Ik vind wat u vindt. Maar ik
heb het gevoel dat wij een scherpe afspraak in het presidium hebben gemaakt hierover en die voer ik nu
uit. Een 1-minuutinterventie is toch iets anders dan een normaal bespreekstuk. Wat u steeds doet; u laat
die 1-minuutinterventie zo vaak in de tijd uit de hand lopen, dat het eigenlijk een normaal discussiestuk is
geworden. Dat is helemaal  niet erg, dat is prima, want dan kun je daar ook normaal  met elkaar over
praten. Maar de 1-minuutinterventie is eigenlijk bedoeld om toch nog een verklaring te kunnen afleggen,
maar niet om een discussie te starten. Dat is eigenlijk het punt.
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik ben het met u eens dat wij die ene minuut scherp houden, maar
het betekent wel dat elke partij die nog iets wil zeggen daar een minuut iets over kan zeggen. Volgens mij
denkt u dat alleen één iemand dat mag.

De VOORZITTER: Ja.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Volgens mij was dat niet de bedoeling. Daarom vroeg ik al even
om een schorsing, dan konden we dat even zo regelen.

De VOORZITTER: Maar dat hoeft helemaal niet, want we zitten het nou gewoon te doen en dan kan
iedereen ook even volgen wat er precies gebeurt. Als u allemaal een beeld hebt dat u binnen een minuut
wilt reageren, ik zie ook de fractievoorzitters knikken, dan gaan we dat gewoon doen. Daar hoeven we
niet ingewikkeld over te doen. Zullen we dat op die manier doen?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Daarvoor dank.

De VOORZITTER: En hoe wilt u dat doen, daar kunnen we ook nog over discussiëren? De wethouder
kan nu eerst reageren, dan kunt u daarna nog een minuut hebben per fractie. Maar als u zegt: “Dat wil ik
liever niet” en achteraf de wethouder reageert, is dat wat mij betreft ook goed. Dan gaan we de volgende
keer even fundamenteel kijken naar hoe we het in het vervolg precies doen. Zullen we het zo doen? Oké.
Eerst maar even de fracties dan? Dat is wat ik begrijp. Oké. Gaat uw gang.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik had niets op dit punt.

De VOORZITTER: De heer Van der Laan.

De heer Van der LAAN (PvdA): Dank u wel, voorzitter. We hebben de klacht gehoord van de oppositie en
wat ons betreft gaat politiek over het maken van afwegingen. Er horen ook lastige afwegingen bij en die
afweging is wat ons betreft eerder gemaakt, namelijk bij de vaststelling van het oude bestemmingsplan en
gerelateerd  daaraan  ook bij  het  vaststellen  van  het  evenementenbeleid.  Daar  is  destijds  inspraak  bij
geweest en dat was wat ons betreft afdoende. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie nog meer? De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Wat de fractie van D66 betreft, betrekken we op elk moment dat het maar
een buurt betreft, de bewoners bij dit proces. Volgens ons is het in dit geval helemaal goed verlopen en
natuurlijk, ik heb de constatering in de commissie ook gedaan: er zijn te veel protestbrieven in een keer
op zo’n straat, maar het algemene grote belang telt hier. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.

De VOORZITTER: Ik kijk nog even rond. Ik moet even helemaal zeker zijn dat ik de wethouder het
woord kan geven. Nou, wethouder.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dank u wel, voorzitter. Hiervoor ligt het bestemmingsplan Kardinge. Er
is in de commissie over gesproken en hier in de raad gaat het hoofdzakelijk om het wakeboardcentrum,
wat  ook al  door  de  heer  Ubbens  zelf  gezegd werd,  dat  ook al  vergund was op basis  van het  oude
bestemmingsplan. Mevrouw Woldhuis heeft nog een specifieke vraag gesteld, een opmerking gemaakt
over het sporthotel dat inderdaad in het plan zit. Kijk, ons uitgangspunt is: als het er komt, en mocht het
zo gepositioneerd worden dat de huidige voorzieningen daar verplaatst moeten worden, dan zullen we
daar een oplossing voor zoeken en die zal dan ook onderdeel zijn van de planvorming die er op dat
moment is. Het is niet zo dat we daar vanuit de gemeente weer een apart bordje voor nodig hebben om dat
te financieren, als u daarmee gerustgesteld bent. Dat nemen we dan op dat moment mee in de manier
waarop we het ontwerpen en in de grondtransactie die dan nodig is. Dat als eerste.
Dan het punt van het wakeboardcentrum. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Dat ga ik nu niet
doen, want het is een 1-minuutinterventie, maar het is bij dit soort zaken altijd zo dat je inderdaad, de heer
Benjamins zei het terecht, een afweging moet maken tussen belangen van direct omwonenden, of in elk
geval: een deel van de direct omwonenden, de mensen aan het Zilvermeer die ook in een eerder stadium
al  hebben duidelijk  gemaakt  problemen  te  hebben met  de  aanleg  van  het  wakeboardcentrum,  en  de
algemene belangen, waarin wij volstrekt helder zijn. We hebben het hier natuurlijk over het meer, dat een
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veel  grotere  betekenis  heeft  dan  alleen  maar  een  meer  waar  mensen  aan  wonen.  Het  is  van  grote
recreatieve betekenis voor de hele omgeving, voor een heel stadsdeel, misschien zelfs voor de hele stad.
Dus in die belangenafweging moet je een keuze maken, en waar wij ons als college gewoon op gebaseerd
hebben en we kunnen ook niet anders, is het bestemmingsplan dat u zelf hebt vastgesteld en de visie
Kardinge, die u zelf als raad ook hebt vastgesteld. Daar hebben wij keuzes in te maken en dat hebben we
ook gedaan. Dan over het proces. Ik heb er ook kennis van genomen, al in een veel eerder stadium, dat er
mensen zijn aan het Zilvermeer die niet blij waren met de komst van het wakeboardcentrum en ook niet
tevreden waren met de wijze waarop de gemeente in de rol van vergunningverlener hen daarbij heeft
betrokken. Dat hebben ze al in een eerder stadium kenbaar gemaakt. Ik wijs er wel op dat er tot twee keer
toe een informatieavond geweest is en dat ik ook zelf al in februari met de mensen om tafel heb gezeten.
Dus we hebben wel degelijk iets  gedaan om de belangen van de mensen mee  te wegen en ook wel
degelijk in de eisen die we gesteld hebben, daar rekening mee te houden.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De  heer  UBBENS (CDA):  De  informatieavond  is  gehouden op  de  avond voordat  de  vergunning  is
verleend. Dan kunt u toch niet beweren dat dit meegenomen wordt in de afweging voor of tegen dit
wakeboardpark?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Waar het om gaat is dat we de belangen van de bewoners, de angst voor
overlast,  de  angst  voor  geluid,  hebben  meegenomen  in  de  wijze  waarop  we  de  vergunning  hebben
verleend en de afspraken die wij vervolgens met de eigenaar hebben gemaakt. Dus dat is wel degelijk
gebeurd en ik neem dus ook afstand van de termen die gebruikt  zijn,  alsof dit  proces helemaal  niet
volgens  de  regels,  zoals  het  zou  moeten,  zou  zijn  gedaan.  Dus  dat  over  het  proces  van  het
wakeboardcentrum.  Hoewel  het  inderdaad,  zoals  ook  door  meerderen  gezegd  is,  in  wezen  niet  van
invloed is op dit bestemmingsplan.
Dan tot slot over de motie. Ja, de scherpe toon die door een aantal partijen in de woordvoering en ook in
de commissie  is  gevoerd,  lees ik eigenlijk niet  terug in de motie.  Daarin wordt eigenlijk gezegd, als
principe, het verzoek: “Het verstrekken van bouwvergunningen op gemeentegrond …”, want daar hebben
we naast de publieke rol ook nog een private rol, “… die grote gevolgen hebben …”, lees ik nadrukkelijk,
“… voor de woon- en leefomgeving van de omwonenden, de mening en inbreng van omwonenden eerder,
meer en beter te betrekken.” Ja, nu zit daar de suggestie in alsof we dat tot nu toe niet zouden doen. Maar
goed, ik heb net gezegd wat ik daar van heb gezegd. Maar ik ben het helemaal met iedereen eens die zegt
dat  het  niet  goed genoeg kan en dat,  zeker  bij  zaken die  grote  gevolgen hebben voor  de woon-  en
leefomgeving, het natuurlijk een plicht is van de gemeente om omwonenden daar op een goede wijze bij
te betrekken. Dus in die zin zou ik de motie overbodig kunnen verklaren, omdat dit wat ons betreft ook
het uitgangspunt is van dit college en misschien ook wel van het vorige college om het zo bij projecten te
gaan doen. Ik zou het willen laten bij het oordeel aan uw raad te geven.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij):  Voorzitter, ik heb nog een vraag aan de wethouder. Een van de
afwegingen voor het college kan zijn dat de bewoners sterker last hebben van geluidsoverlast. Ik zou
graag van de wethouder horen: als de bewoners nu wel geluidsoverlast hebben, als dat mocht blijken,
want in het onderzoek is dat gejank van die kabels niet meegenomen, waar kunnen ze dan terecht bij de
gemeente?

Wethouder  VAN DER SCHAAF:  Nou,  voor  alle  duidelijkheid:  we  hebben  juist  wel  de  vergunning
getoetst op mogelijke overlast voor omwonenden en het  geluid dat geproduceerd wordt,  blijft  keurig
binnen de waarde. Dus we hebben dat wel degelijk meegenomen.

Mevrouw WOLDHUIS  (Stadspartij):  Voorzitter,  het  geluid  van  de  kabel  is  niet  meegenomen  in  het
onderzoek.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Wanneer het zo mocht zijn dat het geluid van de kabels, anders dan nu
verwacht, zodanig veel is dat daar inderdaad waarden worden overschreden, zullen wij natuurlijk direct
de eigenaar, de uitbater aanspreken en zorgen dat hij daarvoor maatregelen neemt.
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De VOORZITTER: Ik stel u voor dat wij dit debatje afronden. We gaan over tot stemming. Is er behoefte
aan stemverklaringen?

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Voorzitter, de tweede motie is nog niet behandeld.

De VOORZITTER: U heeft daar gelijk in. Ik denk dat de wethouder daar nog kort even ruimte voor moet
maken.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, excuus,  ik ben haar inderdaad vergeten. U vraagt om eventuele
kosten  van  het  verplaatsen  door  te  berekenen aan  het  sporthotel.  Ja,  ik  heb  gezegd dat  we  dat  dan
meenemen in de grondtransactie. Dus wat mij betreft kan ook deze motie aan het oordeel over worden
gelaten van de raad.

De VOORZITTER: Nou, laten we dat  oordeel dan gaan vragen. Ik stel  je  voor dat  wij  overgaan tot
stemming.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Mag ik even twee minuten schorsen?

De VOORZITTER: Ja, dat  mag altijd. Dat is geen probleem.  De vergadering is geschorst  voor twee
minuten.

(Schorsing (17.12 uur – 17.16 uur)

De VOORZITTER: Mag ik de leden van de raad verzoeken uw plaats in te nemen? De vergadering is
heropend. Mevrouw Woldhuis. Ja, u heeft de schorsing aangevraagd, dus u krijgt het woord.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja voorzitter, alvast een stemverklaring dan. Wij zullen ook tegen
het bestemmingsplan gaan stemmen.

De VOORZITTER: Nog meer stemverklaringen? Dan gaan we gauw we stemmen. De heer Van der Laan.

De heer Van der LAAN (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Het verzoekpunt in de motie kent een suggestie
die wij niet delen en daarom zullen wij tegenstemmen.

De VOORZITTER: De heer Van der Glas.

De  heer  VAN DER GLAS (GroenLinks):  Mijn fractie  vindt  de onderwerpen belangrijk,  maar  na de
toelichting van de wethouder achten wij beide moties overbodig en stemt mijn fractie tegen.

De VOORZITTER: De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Dank u wel,  voorzitter. Het college schrijft letterlijk in de tekst dat de
bewoners worden betrokken en dit is gewoon wat ons betreft staand beleid. Van het extra opschrijven lijkt
ons weinig zin uitgaan, dus wij willen er graag van uitgaan dat de gemeente hiermee aan de slag is.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. De eerste motie achten wij overbodig, omdat dit al een
plicht is van de gemeente. En de tweede, daar zullen we ook tegenstemmen na de toezegging van de
wethouder. Dank u wel.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  We gaan  stemmen.  Ik  breng  in  stemming  de  motie  ‘Zeggenschap
bewoners bij plannen gemeentelijke grond’. De stemming is nu open. De stemming kunnen we nu wel
sluiten, lijkt me. Nee? Even kijken. Voor: 15. Tegen: 24. De motie is verworpen.
We gaan in stemming brengen de motie ‘Kosten verhuizing skateboardbaan’. De stemming is open. Voor:
4, tegen: 35. De motie is verworpen.
Ik breng in  stemming  het  voorstel  zelf.  De  stemming  is  open.  Voor:  26.  Tegen:  13.  Het  voorstel  is
aanvaard.
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7.b: Toekomst Grand Theatre
(collegebrief van 29 mei 2015)

De VOORZITTER: De heer Van der Meide heeft het woord.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Als het college bij monde van de wethouder
mij kan toezeggen dat het daadwerkelijk in zijn bedoeling ligt om het Grand Theatre per 1 januari 2017
weer een zelfstandige, autonoom geprogrammeerd theater te laten zijn, waarin overigens afstemming met
andere  podia  plaats  zal  moeten  vinden  en  als  een  nieuwe  stichting  met  plannen  voor  het  Grand
levensvatbaar blijkt te zijn, draagvlak heeft binnen het culturele veld, blijk geeft van goed bestuur en een
betaalbare visie op ook de nabije toekomst heeft, dat hij deze stichting zo snel mogelijk betrekt bij en
verantwoordelijkheid geeft voor de programmering en de exploitatie, ook voor 1 januari 2017. Als dat zo
is, dan zijn we ermee akkoord dat de gemeente in hoedanigheid van de Oosterpoort Stadsschouwburg tot
die tijd, dus tot het moment waarop vastgesteld kan worden dat die stichting levensvatbaar is, de honneurs
waarneemt om de heropening van het Grand zo spoedig mogelijk te realiseren, zonder zich overigens
bezig te houden met de programmering en de ontwikkeling van de artistieke visie. Als dat zo is, is het ook
niet nodig een motie in te dienen en daarom wacht ik op het antwoord van de wethouder. Dank u wel.

De VOORZITTER: Nu lijkt het mij voor de discussie dienstig als ik de wethouder vraag om eerst het
antwoord te formuleren. Zullen we dat zo even doen? Gaat uw gang. De wethouder.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dank u wel. Het debatje waar het in de commissie vaak over ging, wat
ook de heer Van der Meide aanhaalt, is het themaatje ‘onafhankelijkheid’. Dat is niet eens een themaatje
maar dat bleek echt een thema te zijn. Even ingaand op wat de heer Van der Meide heeft verzocht, denk ik
dat  wij  daar  hetzelfde  in  staan.  Wat  betreft  de  lange  termijn  staan  wij  helemaal  open  voor  een
onafhankelijke en autonome stichting, maar dat zal dan wel moeten en dat zal u als raad ook van ons
vragen, binnen de kaders die wij stellen voor de komende cultuurnota. Die komen bij u langs. Daar zou
dit  dan  wel  binnen  moeten  vallen  uiteraard.  Ten  aanzien  van  de  korte  termijn:  ik  heb  inderdaad
vanochtend in de krant gelezen dat er een nieuwe stichting is met een aantal veelbelovende namen, mag
ik wel zeggen. Die stichting kan wat mij betreft ook een plek krijgen in het Grand Theatre, ook voor
2017,  maar  we  zullen  dan  met  een  nieuwe  stichting  wel  goede  afspraken  moeten  maken  over  de
verschillende aspecten die ook de heer Van der Meide heeft genoemd. We hebben natuurlijk als gemeente,
even los van het inhoudelijke belang ook een aantal zakelijke belangen te behartigen en die zullen we
natuurlijk goed in kaart moeten brengen. Dat zal u als raad denk ik ook van mij als verantwoordelijk
wethouder vragen. Maar het belangrijkste is, voorzitter, dat we nu verder kunnen. Dat het Grand Theatre
weer open kan. Daar zal natuurlijk de komende tijd ook voor geprogrammeerd moeten worden, maar als
er een nieuwe stichting komt met een levensvatbaar plan, is wat mij betreft de deur van harte open om die
ook te betrekken bij de exploitatie van het Grand Theatre, ook voor 1 januari 2017. Tot zover.

De VOORZITTER: Kunnen we het hierbij laten? De heer Van der Meide knikt ja. Ik zie overigens geen
leden van de raad die het woord willen voeren. We hoeven hier ook geen besluit over te nemen. De motie
was wel aangekondigd, maar wordt niet ingediend. De heer Brandenbarg.

De  heer  BRANDENBARG  (SP):  Ja,  even  concluderend:  kan  ik  uit  de  woorden  van  de  wethouder
opmaken dat de Oosterpoort Schouwburg dus niet langer dan strikt noodzakelijk de honneurs waarneemt?
Dan kunnen we eventueel kijken of in de toekomst, terwijl de Oosterpoort dat doet, ook culturele partners
uit  het  veld  betrokken  worden,  zodat  die  snelle  overgang  naar  volledige  autonomie  makkelijker  te
faciliteren is?

Wethouder DE ROOK: Ja, voorzitter, zonder in een discussie over semantiek terecht te komen: de heer
Brandenbarg heeft het over “de honneurs waarnemen”, maar het moet daar gewoon open en er moet een
programma komen. Volgens mij hebben we allemaal gezegd: “Het moet snel open”. Dat hebben we nu
verzekerd. Daarbij is er steeds een open houding geweest naar andere culturele partners om daarover mee
te besluiten. Als het nou zo is dat er een nieuwe stichting komt, dan kan die wat mij betreft prima een plek
krijgen in het Grand Theater en daar zullen we dan gewoon even een aantal afspraken met die stichting
over moeten maken. Maar dat doen wij vanuit een open houding.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik stel voor dat wij overgaan naar het volgende punt.

7.c: (wordt discussiestuk)

De VOORZITTER: Het voorstel is om dit agendapunt naar de discussiestukken te doen. Akkoord?

7.d: Budget inkoop sociaal domein 2016-2017
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het Budget inkoop sociaal domein op verzoek van de Stadspartij.
Wie mag ik daarover het woord geven? De SP. De heer Koks, gaat u gang.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, in 2009 heeft de raad een initiatiefvoorstel aangenomen, ingediend door
de PvdA, GroenLinks en de SP, over de aanbesteding van diensten in de sector zorg en welzijn. Het
college werd opgeroepen zoveel mogelijk te kiezen voor subsidiëring in plaats van aanbesteden. Zorg en
welzijn is wat anders dan het aanschaffen van bureaustoelen en bouwmaterialen, was de mening indertijd.
Door de transities is de gemeente verantwoordelijk geworden voor grote delen van zorg en welzijn. In de
inkoopnota sociaal domein worden aanbesteding en subsidiëring naast elkaar geconstateerd, maar het lijkt
gebaseerd op historische gronden. In het najaar gaat de raad in gesprek over de wijze waarop de WIJ-
teams in de stad georganiseerd moeten worden. Wij vinden het tijd om van het college te horen op welke
grond een subsidie- dan wel aanbestedingsrelatie wordt aangegaan. De discussie over de WIJ-teams is
voor ons de aanleiding. Daaronder ligt voor ons de wijze waarop wij aankijken tegen de sector zorg en
welzijn. Samen met de PvdA en de Stadspartij dienen wij een motie in, ook met de ChristenUnie. Het
college wordt verzocht helderheid te verschaffen op grond van welke criteria het kiest voor subsidiëring
of aanbesteding in de sector. Dan kan in het najaar de raad daarop een politiek oordeel geven, wat ons
betreft mede op grond van het raadsbesluit in 2009. Dank u.

Motie 3: (Stadspartij, SP, PvdA, ChristenUnie)

De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel Budget inkoop sociaal domein 2016-2017,

constaterende dat:
- in de sector zorg en welzijn twee systemen van financiering naast elkaar bestaan: subsidiering en

inkoop;
- de overwegingen om in verschillende situaties te kiezen voor de ene of de andere systematiek

eerder lijkt te liggen in historisch gegroeide situaties dan op inhoudelijke gronden, waardoor de
raad geen afweging kan maken;

- in 2009 een initiatiefvoorstel van Groen Links, PvdA en SP is aangenomen dat bij het inkopen
van diensten in welzijn, zorg, integratie en onderwijs de voorkeur wordt gegeven aan subsidie
financiering;

- volgens  het  coalitieakkoord  het  college  innovatie  in  de  zorg  stimuleert  en  naar  meerdere
kleinschalige aanbestedingen streeft;

- Stadjers zelf kunnen kiezen waar zij hun zorg afnemen;
- het  college  ook  kleine  zorgaanbieders  die  voldoen  aan  een  aantal  basiskwaliteiten  de

mogelijkheid biedt om zorg aan te bieden;
overwegende dat:

- de gemeente als gevolg van de transitie nu zeggenschap heeft over een fors groter budget en
verantwoordelijk is voor grote delen van welzijn, zorg en re-integratie;

- aan beide vormen van financiering vanuit  diverse invalshoeken voor- en nadelen zitten zoals
continuïteit van zorg, kwaliteit-prijsverhouding, samenhang, invloed van cliënten en bewoners,
(rechts)positie van medewerkers;

- alle zorgaanbieders die een aantal basiskwaliteiten hebben zorg kunnen bieden;
- eind dit jaar de gewenste organisatievorm voor de WIJ-teams inclusief bekostiging op de agenda

van de raad staat;
verzoekt het college:

- in  het  najaar  de  raad  een  notitie  voor  te  leggen  waarbij  voor-  en  nadelen  van  de  beide
financieringssystemen  worden  aangegeven  tegen  o.a.  de  achtergrond  van  de  in  het
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initiatiefvoorstel in 2009 aangegeven argumentatie;
- in deze notitie ook aangeven hoe rekening gehouden wordt met kwaliteit en maatwerk; in de

notitie  criteria  te formuleren  aan de hand waarvan bepaald wordt  in  welke situatie  voor  een
bepaalde systematiek wordt gekozen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, wij staan natuurlijk op de motie.
Voor ons is het nog steeds een heel onduidelijk document. Waar maken wij nu politieke keuzes in? Ga je
nu weer aanbesteden? Daarin ga je juist meer inkoopbeleid voeren op de WIJ-teams. Wij vragen aan de
wethouder een toezegging om daar nog meer helderheid over te krijgen en naar aanleiding daarvan over
de subsidiëring in het najaar met deze motie. Dank u wel.

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Van der Veen.

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder. Die
leid ik in met vier zinnen. Er waren tijden dat aanbesteding betekende: alleen een selectie op prijs en de
goedkoopste krijgt de klus. Vandaar ook dat mijn fractie zeven jaar geleden mede het initiatiefvoorstel
schreef,  waarnaar  in  de  motie  van  de  SP,  Stadspartij,  PvdA en  ChristenUnie  wordt  verwezen.  De
afgelopen jaren zijn er echter veel verschillende modellen van aanbesteding gekomen en kan er ook veel
meer  maatwerk  geleverd  worden,  zowel  in  aanbestedingsprocedures  als  door  inschrijvers.  Voor
GroenLinks  geldt  in  elk  geval  dat  de  goede  zorg  voorop  behoort  te  staan  en  daarmee  ook  de
uitgangspunten voor de vernieuwing van het sociaal domein, van kwaliteit tot maatwerk en de zorg zo
dicht mogelijk bij mensen thuis organiseren. Het college heeft niet alleen twee weken geleden, maar ook
al bij de vorige behandeling rondom inkoop, in de commissie, aangegeven dat het dat voor elke situatie
zal gaan doen en ook gaat kijken welke vorm van financiering daar dan het beste bij past. Hier dan ook
nog maar een keer de vraag aan het college of dat inderdaad klopt en of het ook klopt dat de subsidiëring
nadrukkelijk ook een optie blijft die voor het college mogelijk blijft. Graag een reactie daarop van het
college. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De  heer  LUHOFF (D66):  Dank u  wel,  voorzitter.  Bij  het  inkooptraject  in  het  sociale  domein  is  de
transformatie van de zorg leidend. Keuzevrijheid en regie van de cliënt staan centraal en dat is ook het
uitgangspunt. Dit uitgangspunt is ook de reden voor D66 om vol overtuiging in te kunnen stemmen met
het raadsvoorstel. Dat uitgangspunt was ook de reden waarom D66 in 2009 tegen het initiatiefvoorstel
van SP, GroenLinks en PvdA heeft gestemd, omdat het uitspreken van een voorkeur voor ofwel een
subsidierelatie  ofwel  een  aanbestedingsrelatie  kan  conflicteren  met  het  door  ons  zo  gewaardeerde
uitgangspunt. Voor D66 staan de kwaliteit, de keuzevrijheid en prijs voorop. De keuze voor een bepaald
type inkooprelatie is daaraan secundair. D66 heeft dus ook geen behoefte om vooraf criteria te formuleren
voor een keuze voor een van beide systemen. Daarom zullen wij tegen de motie stemmen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank, voorzitter. In dit voorstel wordt een percentageverdeling voorgesteld op
basis van de huidige stand van zaken. Het is voor mij als raadslid moeilijk om een afweging te maken bij
het stellen van dat kader dat wij nu vast gaan stellen. Moeten we misschien wat meer naar innovatie en
wat minder naar de WIJ-teams? Om maar eens een afweging te noemen. Ik begrijp op zich de afwegingen
van het college dat wij nu deze percentages zo neerzetten maar zou het college ook bereid zijn om de raad
zoveel  mogelijk mee  te nemen in het  vervolgproces en na de zomer bijvoorbeeld een tussenstand te
geven? Dan zou het op basis van die informatie uiteindelijk ook voor de raad mogelijk moeten zijn om
een onderbouwde politieke afweging te maken over de inkoop van het sociale domein, dat wel zo’n 20%
van de totale gemeentebegroting behelst. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Enting.
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Mevrouw ENTING (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het heel belangrijk dat er tijdig contracten
met de zorgaanbieders kunnen worden afgesloten. Daarom stemmen wij in met het voorstel,  ondanks
onze zorgen over de effecten van de rijksbezuinigingen. We hopen dat de bezuinigingen geen invloed
hebben op de kwaliteit van de zorg. We vragen dan ook aan het college om samen met de zorgaanbieders
te zoeken naar mogelijkheden en samenwerkingsvormen, om ondanks deze bezuinigingen de kwaliteit
hoog in het vaandel te houden. Ook hopen wij dat bezuinigingen niet van invloed zijn op de keus van
inkoop, subsidiëren of maatwerk, maar dat de kwaliteit  hier ook vooropstaat.  Om als raad te kunnen
beoordelen wanneer voor welke systematiek gekozen wordt, zien wij graag de dan uitgewerkte criteria.
Vandaar dat wij op de motie staan die door de SP is ingebracht. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Honkoop.

De  heer  HONKOOP (VVD):  Dank u  wel,  voorzitter.  De  VVD sluit  zich  kortheidshalve  aan  bij  de
woordvoering van D66.

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder.

Wethouder  SCHROOR:  Voorzitter,  dank.  Ik  begin  gemakshalve  even  met  GroenLinks.  Ik  kan  u
bevestigen dat  uw beeld klopt  en dat  dit  ook ons uitgangspunt  is.  Vervolgens kan ik  natuurlijk  ook
verwijzen naar de notitie, dan wel onze uitgangspositie voor de inkoop, die al is vastgesteld. Daar staat
namelijk helder in hoe wij omgaan met aanbesteding, inkoop en inbesteding. Daarbij is onze leidraad
geen principiële leidraad, maar gericht op kwaliteit en wat de beste vorm is voor het gewenste resultaat,
uitgaande van maatwerk en uitgaande van de wensen van de cliënt. Dat is leidend. Of wij gaan inkopen,
dan wel gaan subsidiëren: mijn verwachting is eerder dat er op basis van de oude situatie misschien wel
substitutie van inkoop naar subsidiëring zal plaatsvinden. Andersom zou ook kunnen, maar is op zich
minder  logisch,  gelet  op  het  volume  en  de  vraag  die  wij  hebben en  ook de  contracten  dan  wel  de
afspraken die wij willen maken. Maar dat moet blijken uit de aanbestedingen. Die aanbesteding gaat nu
plaatsvinden. Partijen schrijven zich in, dus per definitie komt deze discussie daarmee te laat en ik wil
graag verwijzen naar uw toen vastgestelde uitgangspunten voor de inkoop. Daarin hebt u het college een
heldere opdracht gegeven en die hebt u ook in de raad vastgesteld. Daar had deze motie bij gehoord en
niet nu. Het is nu te laat, in onze ogen en dus wil ik graag volstaan met onze toezegging dat kwaliteit
vooropstaat, dat maatwerk vooropstaat en dat we dan kijken wat de beste vorm is: ofwel inkoop ofwel
subsidie en uiteraard kunnen wij, wanneer dit ook is gecontracteerd, met u delen waarom en tekst en
uitleg geven waarom dit kwalitatief de beste keuze was.
Dan richting het CDA: een heldere vraag. Ook richting de PvdA: we weten natuurlijk niet precies wat
bezuinigingen gaan doen in deze sector. Ons uitgangspunt is het kader dat de raad ons heeft meegegeven.
Dat is het financiële kader en daarmee zullen wij dus ook de aanbesteding ingaan. Maar dit laat onverlet
dat het best zo zou kunnen zijn dat er sprake is van een tekort, want we gaan uiteindelijk uit van de zorg
die nodig is.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, de motie beoogt niet om nu het nieuwe inkoopbeleid start, vooraf de
discussie te voeren over subsidiëring versus aanbesteding. Het gaat erom dat in het najaar de discussie
gevoerd wordt, hier in de raad, over hoe de WIJ-teams georganiseerd moeten worden. In onze optiek ligt
daar in het verlengde aanbesteding versus subsidiëring. Wij vragen dus een discussie op gang te brengen
die niet direct effect hoeft te hebben voor het huidige aangekondigde inkooptraject, maar die met name
een relatie heeft met de discussie die in het najaar gevoerd gaat worden.

Wethouder SCHROOR: Ja. Voorzitter, dat snap ik.
Oh, dat ben ikzelf. Ik denk: wie zit er hier te bellen? Maar dat ben ik, dat is mijn privé telefoon. Die zal ik
zo uitzetten, excuses daarvoor.
Voorzitter,  met  de  toezegging  en  met  de  uitleg  die  het  college  al  heeft  gegeven  over  subsidiëring,
inbesteding en aanbesteding en inkoop, denk ik dat er voldoende ruimte is om die discussie te voeren, ook
in het najaar, als het gaat om: wat hebben we nu gedaan en wat gaan we met de sociale teams doen? Dan
is ook duidelijk hoe precies die verdeling eruit komt te zien. Die discussie kunnen we prima met elkaar
voeren. Het gaat het college echt veel te ver om daar nu een hele notitie aan te wijden, ook omdat we dat
al veel vaker met elkaar besproken hebben. Daar kiezen wij niet voor en daarom zal ik deze motie ook
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ontraden. Het laatste punt, wat ik nog tegen het CDA zou willen zeggen: we kunnen prima met elkaar in
september een tussenstand debatteren. Dan weten we ook iets meer, dan loopt de aanbesteding en dan
weten we ook een beetje waar we staan.  Dan weten we ook of wij qua budgetten voldoende ruimte
hebben of dat het ergens toch in de knel gaat komen. Dat lijkt me een goed moment om even met elkaar
van gedachten te wisselen en dat wil ik graag voor u organiseren.

De VOORZITTER: Goed. Dan stel ik voor dat we nu de gelegenheid geven voor stemverklaringen, daar
waar u het nodig vindt om die af te leggen. De heer Van der Veen.

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, met het antwoord van het college zullen wij de
motie niet steunen. We wachten de brief na de zomer af.

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ik sluit mij aan bij de stemverklaring van GroenLinks.

De VOORZITTER: Oké. Dan stel ik voor dat wij overgaan tot het in stemming brengen van de motie
over ‘Budget inkoop sociaal domein’. De stemming is open.
18 voor, 21 tegen. De motie is verworpen.
Ik breng in stemming het voorstel zelf. Ik vraag u om even het hoofd erbij te houden. We gaan nu over het
voorstel zelf stemmen en de stemming is nu open.
We kunnen de stemming nu wel weer sluiten. 39 voor, 0 tegen. Het voorstel is aanvaard.

7.e: Opzet evaluatie ‘De levendige stad, ook op zondagen’
(collegebrief 29 mei 2015)

De VOORZITTER: Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, dank u wel. Wij willen hier aangeven wat wij belangrijk vinden voor
de evaluatie van de koopzondagen in de levendige stad. We dienen hier samen met de SP, Stadspartij,
ChristenUnie en Student en Stad een motie over in. Wij willen weten hoe het college zich heeft ingezet
om de aantrekkelijkheid van de stad ook op andere dagen in de week te stimuleren en welke gevolgen dit
ook bedrijfseconomisch heeft gehad voor ondernemers en hoe ze daar tegenaan kijken. In de brief van het
college staan enkele suggesties die het onderzoek extra breed maken. En ja, voorzitter, het is aardig hoor,
voor het speelkwartiertje van ons als politieke partijen om het weer zo breed te trekken, maar we voeren
al jaren discussie over de koopzondagen. Er zijn meerdere onderzoeken geweest en de verhoudingen zijn
nooit veranderd. Dus vandaar dat wij zeggen: “Houd geen breed onderzoek, houd het nu efficiënt, want
het voegt niets toe voor de stad of de ondernemers. We doen het voor de politieke discussie en het is
zonde van het geld. Zet dat alstublieft efficiënter in.”

Motie 4: Efficiënte evaluatie (CDA, SP, Stadspartij, ChristenUnie, Student en Stad)
De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,  besprekende  het
raadsvoorstel ‘Opzet evaluatie levendige stad, ook op zondagen’,

constaterende dat:
- het college met het raadsvoorstel ‘Levendige stad, ook op zondagen’ de levendigheid van de stad

wil vergroten;
- de aangenomen motie ‘Oog voor kleine ondernemers’ het college verzoekt zich evenredig in te

zetten om de aantrekkelijkheid van de stad ook op andere dagen van de week te stimuleren;
- deze motie om een evaluatie van dit beleid verzoekt;

overwegende dat:
- de evaluatie in dit voorstel begroot wordt op 15.000 à 20.000 euro;
- dit een brede evaluatie is waar bezoekers, ondernemers en bewoners om hun algemene mening

over de koopzondag gevraagd wordt;
- verschillende  uitgebreide  onderzoeken  over  de  koopzondagen  de  afgelopen  jaren  geen  grote

invloed hebben gehad op de verhoudingen in de raad ten opzichte van de koopzondag;
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- dit geld effectiever besteed kan worden, bijvoorbeeld in het kader van levendige en aantrekkelijke
stad ondernemers te stimuleren winkels met drempels toegankelijker maken d.m.v. loopplanken
of het algehele beleid ten behoeve van een aantrekkelijke binnenstad effectiever te maken;

- in het uit te voeren onderzoek nadrukkelijk ook de kleine ondernemers te horen die niet open zijn
op alle koopzondagen;

verzoekt het college:
- de volgende punten in de enquêtering voor alle ondernemers in de binnenstad mee te nemen en

hen daarbij persoonlijk te betrekken;
- het beleid dat dit jaar gevoerd is om de aantrekkelijkheid van de stad evenredig te stimuleren,
- de beleving van ondernemers
- de betekenis voor bedrijfseconomische effecten van alle ondernemers;
- deze enquête tegen beduidend lagere kosten uit te voeren door de samenwerking te zoeken met de

Hanzehogeschool en/of de Rijksuniversiteit Groningen.
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van den Anker.

De  heer  VAN  DEN  ANKER  (Student  en  Stad):  Ja,  dank,  voorzitter.  Zoals  men  weet  zijn  wij  er
voorstander van dat ondernemers zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen op welke dagen zij hun zaak
willen openen,  ook op zondagen.  Er is al  menig heftig debat  gevoerd over dit  onderwerp. Het CDA
refereerde er net al aan. We hebben ook niet de illusie dat een evaluatie hier veel aan gaat veranderen.
Desalniettemin zijn wij  wel  van mening dat  we de vinger aan de pols moeten houden om eventuele
verbeteringen in het beleid aan te brengen. Wij vinden het bedrag van 15.000 à 20.000 euro hier echter
een  stukje  te  gortig  voor.  We hebben  in  Groningen  de  kennis  met  de  onderwijsinstellingen  om dit
goedkoper uit te voeren, waarbij studenten ook nog eens de mogelijkheid krijgen om praktijkervaring op
te  doen.  Daarom  dienen  wij  samen  met  onder  andere  het  CDA  een  motie  in  om  een  beperktere
enquêtering uit te voeren naar de ervaringen van ondernemers met de koopzondag. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Vorig jaar rond deze tijd vroeg ik tijdens de
commissievergadering aan uw voorganger wanneer we de evaluatie van Koningsdag konden verwachten.
Tot  dan  toe  kregen  we  namelijk  elk  jaar  een  evaluatie  toegestuurd  over  het  verloop  van  toen  nog
Koninginnedag en -nacht. Zijn terechte reactie was: “Niet. Het was een leuk feestje en als de incidenten
geweest zouden zijn, dan hoort u dat van mij, maar we gaan niet evalueren om het evalueren.”
Nogmaals, in mijn ogen geheel terecht. Vorige week hebben we in de commissie al geconstateerd dat
geen enkele fractie op basis van de uitkomsten van een evaluatie rond de koopzondagen haar standpunt
gaat wijzigen. Bovendien houdt volgens mij onderzoek en statistiek ook van alles bij, maar het gaat om
bezoek aan de binnenstad. Dus een evaluatie zoals hier wordt voorgesteld, lijkt mijn fractie overbodig en
zinloos, niet te verwarren met  de evaluatie waarom we nu bij  motie gevraagd hebben en waar in de
zojuist ingediende motie ook naar verwezen wordt, waar het gaat over de evenredigheid van het beleid op
de zondag ten opzichte van de overige dagen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Voor de Stadspartij woog vorig jaar oktober
zwaar dat maar liefst 42% van de leden van de Groningen City Club en de meeste kleine winkeliers en
ondernemers tegen de algemene koopzondag waren. Dat was voor ons een belangrijk argument om daar
ook tegen te stemmen. Er is toen een motie aangenomen, met algemene stemmen, om de levendigheid op
andere dagen dan de zondag te stimuleren. Nu ligt er een verzoek van het college voor input voor de
evaluatie. Dat is heel fijn, daar doen we natuurlijk graag aan mee. Om onze inbreng kracht bij te zetten,
dienen wij dus samen met de andere fracties een motie in om ervoor te zorgen dat vooral naar de beleving
van de koopzondag door de kleine winkeliers gevraagd wordt. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Zirkzee.

De heer ZIRKZEE (D66): Dank u, voorzitter. Ja, zoals u weet is en blijft D66 een grote voorstander van
de mogelijkheid om winkels op zondag open te stellen. De levendigheid is een van de visitekaartjes van
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de binnenstad van Groningen en de voorgestelde evaluatie, inclusief een terugblik op de georganiseerde
activiteiten, kan handig zijn in het verder verbeteren van de mogelijkheden om dit doel te bereiken. In
reactie  op  de  motie:  wanneer  het  onderzoek goedkoper  kan is  dat  natuurlijk  prima,  en  dat  heeft  de
wethouder in  de commissie  ook al  toegezegd te  onderzoeken.  Als  we geen geld uittrekken voor het
toetsen van beleid, dan is bijsturen ook niet mogelijk. Dus wij steunen de motie niet. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Honkoop.

De heer HONKOOP (VVD): Voorzitter, dank u wel. Bij de evaluatie is al uitgebreid stilgestaan in de
commissie. Hier is aan het college gevraagd verschillende invalshoeken en doelgroepen te verwerken in
de evaluatie en studenten dat onderzoek te laten uitvoeren. Deze toezegging is er dus al. Daarmee is wat
de VVD betreft de inzet voor deze evaluatie al voldoende duidelijk. Een evaluatie door studenten, daar
hoeft dus niet meer om gevraagd te worden, voor alle besproken doelgroepen en thema’s. Wij zijn er dan
overigens niet voor om in een motie een selectie te maken van de doelgroepen en thema’s, terwijl er
duidelijk vanuit de commissie eerder zo’n oproep is gekomen om een bredere aanpak, maar wel zeker
efficiënt en zeker met een rol voor de studenten. Daarom zijn we niet voor deze motie.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, mag ik de VVD eraan herinneren dat zij in de commissie een heel
andere woordvoering heeft gehouden, namelijk dat ze het met ons standpunt eens was? Vanwaar deze
draai?

De heer HONKOOP (VVD): Mag ik het  CDA eraan herinneren dat  in de commissie  het CDA heeft
gepleit voor geen onderzoek en dat ik nu een pleidooi zie voor wel een onderzoek? Niet alleen voor wel
een onderzoek, maar ook nog eens een onderzoek met een zeer duidelijk aantal thema’s en duidelijk ook
een aantal thema’s niet, zoals: hoe denkt de klant over de koopzondag? Dus ik zie nu in feite dat het CDA
selectief winkelt in de thema’s. Daar ben ik niet voor. Ik zie nu ook dat het CDA een draai maakt en zegt:
“misschien toch wel een evaluatie”. Misschien heeft het CDA zijn oor te luisteren gelegd bij de GCC-
vergadering van maandag, dat zou goed kunnen. Daar was men positief over het idee van de evaluatie.
Maar ik kan niet meegaan in dit selectief winkelen van het CDA in dit thema.

De VOORZITTER: Mag ik u er beiden aan herinneren dat het niet de bedoeling is dat wij uitgebreid gaan
debatteren? Mevrouw Kuik heeft het laatste woord.

Mevrouw KUIK (CDA): Nee, voorzitter, dat snap ik. Dat lijkt me wel, maar ik houd er niet van om
incorrect geciteerd te worden. Wij hebben duidelijk aangegeven dat wij onderzoek wilden. Dat hebben we
ook al eerder in een motie aangegeven. De VVD geeft gewoon geen antwoord op mijn vraag. Ik snap wel
dat je dan heel veel woorden nodig hebt om te verbloemen dat je die draai hebt gemaakt.

De VOORZITTER: Oké. We gaan even kijken of er nog verder behoefte is om het woord te voeren. Dat
is er niet. Het woord is aan de wethouder.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, dank u wel. Koopzondagen, altijd een bewogen onderwerp in deze
raad. Het klopt dat ik vorige week in de commissievergadering al heb toegezegd dat ik zoveel mogelijk de
studenten van de Hanzehogeschool en de universiteit zal betrekken bij het onderzoek. Ik vond het een
heel leuke suggestie zelfs. Ik zal het zeker doen. Over de motie: ik denk dat het inderdaad waar is dat
deze motie wat te eng is en ik vind er ook een bepaalde tegenstrijdigheid in zitten. Aan de ene kant wordt
er gezegd: “Kijk maar of het goedkoper kan door studenten in te zetten”, maar aan de andere kant wordt
er wel gevraagd om bij wijze van spreken alle ondernemers individueel te benaderen. Dat vind ik wat
ingewikkeld.  Mijn  voorstel  is  aan  u  dat  ik  met  een  breed  onderzoek  kom,  met  inzet  van  de
Hanzehogeschool, dan wel de RUG, op een aantal thema’s, bijvoorbeeld: wat vinden ondernemers ervan?
Hoe  ervaren  de  bezoekers  het?  Die  programmering  van  de  binnenstad,  dat  heb  ik  vorige  week  al
toegezegd, daar komt een aparte brief over in het najaar. Ik denk dat we dan volgend jaar in het voorjaar
naar een wat breder onderzoek kunnen kijken, gewoon naar de effecten van de koopzondagen, zodat we
het daar, als u dat wenst, tegen die tijd over kunnen hebben. Voorzitter, tot zover. De motie ontraad ik dus.
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De VOORZITTER: Ik stel u voor dat wij in de opmaat naar de besluitvorming nog de gelegenheid geven,
als u dat echt wilt, tot stemverklaringen. De heer Van der Veen.

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel.  Wij vinden een brede evaluatie van
belang voor de discussie, dus wij zullen de motie niet steunen.

De VOORZITTER: De heer Honkoop.

De  heer  HONKOOP (VVD):  De  VVD constateert  dat  de  oproep om studenten  te  betrekken  bij  dit
onderzoek overbodig is, gezien de toezegging van het college. Dat is voor ons ook een reden om dit niet
te steunen.

De VOORZITTER: Gaat uw gang. De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, wij vinden de onderzoeksopzet zoals verwoord in de motie te
summier. Tevens vinden wij het wel vreemd dat tegen het college wordt gezegd: “Het moet  door de
Hanzehogeschool of de Rijksuniversiteit worden gedaan”. De wethouder heeft gezegd in de commissie
dat hij in gesprek gaat met hen en dan moet nog maar blijken of dat wel allemaal lukt. Dus vandaar dat
wij de motie niet kunnen steunen.

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot stemming. De stemming is open.
16 voor, 23 tegen. De motie is verworpen.
Er ligt geen besluit voor, dus we gaan over naar de discussiestukken. Oh ja. We hebben net een hamerstuk
gepromoveerd tot 1-minuutinterventie en dat hamerstuk gaat over het Topsportzorgcentrum Corpus den
Hoorn.

7.f: Topsportzorgcentrum Corpus den Hoorn
(collegebrief 5 juni 2015)

De VOORZITTER: Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Brandenbarg, de heer Brandenbarg,
sorry.

De heer BRANDENBARG (SP): Ja, mijn geslacht is niet veranderd, gelukkig. Voorzitter, dank u wel. Het
zal u vast niet ontgaan zijn hier, dat de SP niet heel vrolijk was over de gang van zaken en de koppeling
tussen de afkoop onderhoudsbijdrage Euroborg en het topsportzorgcentrum. Maar vandaag bespreken we
de herinrichting van het sportpark, waar dit topsportzorgcentrum moet komen. Daarin wordt een fietsbrug
gerealiseerd, die ook een wens was van mijn fractie. Maar ook hier komt weer een extra investering voor
een track-en-tracesysteem voor de FC om de hoek kijken. Dit systeem kan spelers gaan volgen en zal,
volgens de stukken, tot kennis voor medische verbeteringen leiden, betere prestaties en kortere blessures,
waar ook de breedtesport baat bij zou hebben. Voorzitter, als bewegingswetenschapper word ik laaiend
enthousiast van dit soort kennis, maar dat een dergelijk systeem direct leidt tot medische verbeteringen
voor de breedtesport, doet mij dan ook vermoeden dat ik een Nobelprijsuitreiking heb gemist. Hoe graag
wetenschappers dit ook zouden willen, zo eenvoudig ligt het volgens mij niet. Wat mijn fractie betreft
schiet de gemeente dit systeem dan ook niet voor. De gemeente neemt nog meer risico door nog weer een
extra bedrag van de club te moeten terugkrijgen en wat mijn fractie betreft heeft de gemeente inmiddels
meer dan genoeg bankier gespeeld voor de voetbalclub.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik kan de gedachtegang van de heer Brandenbarg op zich volgen,
maar het is natuurlijk wel zo dat wij dit eigenlijk al bij de sportcarrousel hebben vastgesteld. De hardware
ligt  er  al,  nu gaat  het  alleen om de software.  Is  het  niet  zonde dat  nu de software niet  kan worden
aangelegd, terwijl de hardware er al ligt?

De heer BRANDENBARG (SP): Ja, ik lees ook in het stuk dat er inderdaad wel infrastructuur ligt. Nu
legt het Rijk ook heel mooie infrastructuur aan, zoals wegen, maar dan ga ik ook niet bij het Rijk vragen
om een lening voor een auto. Wat mij betreft kan de club dit prima zelf voorschieten, als zij het per se wil
afmaken.
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De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, ik dacht dat u al aan het einde van uw betoog was, want ik had
een algemene vraag over uw amendement. Maar ik heb nu het woord, dus ik zal hem nu stellen: uw
amendement hinkt eigenlijk op twee sporen. Aan de ene kant de brug en aan de andere kant het track-en-
tracesysteem. Een verhelderende vraag van mijn zijde is: is uw amendement om die brug te vergroten of
om het track-en-tracesysteem te schrappen?

De VOORZITTER: De vraag naar een amendement dat nog niet is ingediend.

De heer BRANDENBARG (SP): Nee, maar ik zal even toelichten waar het amendement om gaat, dan
dien ik het daarna in. Het is om de brug wel aan te leggen, maar het track-en-tracesysteem niet.

De VOORZITTER: De heer Honkoop.

De heer HONKOOP (VVD): Ja, ik vraag mij ook af of de SP niet een beetje op twee gedachten hinkt. Ik
hoor hier ergens ook een oproep in: “Goh, betrek nou die breedtesport bij het topsportzorgcentrum, geef
die daar nou een rol in”. Ik weet niet hoe het met de SP zit, maar als ik spreek met bestuurders van de
verschillende breedtesportverenigingen, dan geven die ook aan: “Wij willen hier een belangrijke rol in.
Wij willen gehoord worden en we zien hier ook kansen in”. Ontdoe je nou de breedtesport niet voor een
deel van kansen op het moment dat je dit uit het plan haalt?

De heer BRANDENBARG (SP): Nee, dat denk ik niet. Volgens mij heb ik ook aangegeven dat ik echt
niet zie dat zo’n systeem direct leidt tot verbeteringen voor de breedtesport. Zo’n systeem is er meestal
gewoon  voor  om  posities  in  het  veld  te  kunnen  bepalen  en  daarmee  praktisch  voordeel  voor  een
voetbalclub te kunnen verwezenlijken. Dus ik geloof echt niet dat de breedtesport hier een haar beter van
wordt en als de FC dat per se wil, mag ze het gewoon zelf betalen wat mijn fractie betreft.

De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij het amendement in ontvangst nemen.

Amendement 1: (SP, CU)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel Begrotingswijziging TsZC (Kenmerk 5073547),

is van mening dat:
- een brug over de wielerbaan de veiligheid rondom de wielerbaan vergroot;
- de aanleg van deze brug een wens is van de raad;
- de investering voor een track-en-tracesysteem geen noodzaak is voor het sportpark;

is van oordeel dat:
- de  voordelen  van  een  dergelijk  track-en-tracesysteem  voor  de  breedtesport  niet  voldoende

duidelijk zijn;
- de gemeente middels verschillende leningen en investering risico neemt;
- een toegevoegd risico m.b.t. de huurinkomsten voor de aanleg van een track-en-tracevoorziening

niet wenselijk is;
besluit in het dictum onder I:

- 512.000 euro te wijzigen in: 112. 000 euro
- het bedrag van 5.876. 000 euro te wijzigen in: 5.476. 000 euro
- de zinsnede: “en deze (...) aan FC Groningen” te schrappen”.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Niemand? Ah, gaat uw gang. Mevrouw
Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie):  Ja,  dank u wel,  voorzitter. Over  de sportcarrousel  en over  de
fietsbrug hebben we al eerder vele debatten gehad, ook met voormalig wethouder Istha. In dit punt, dat
ook weer een deeltje is van het geheel,  dat wij continu in brokjes opgevoerd krijgen, vinden wij het
volgende: gezien het risicovolle dossier en het geheel hierin dat nodig is en wat wij als overheid zouden
moeten financieren of niet moeten financieren, zijn wij voor het deel van financiering van de fietsbrug,
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want daar hebben we eerder voor gepleit. Maar het systeem voor het topsport track-en-tracesysteem waar
het over gaat, zien wij nog niet zozeer zitten voor de breedtesport. Dat vinden wij een financiering die aan
de club zelf is en niet voor de gemeente. Dus wij stemmen in met het amendement.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan de wethouder. Of wilt u nog iets zeggen? Ik ging ervan
uit dat niemand meer het woord wil voeren en toen kwam mevrouw Jongman nog. De heer Bolle nog?

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, die brug is er al, dus het zou ook een beetje raar zijn als
wij straks tegen het krediet voor die brug zouden stemmen. Maar ja, hij is er al, dus het maakt misschien
niet eens uit wat wij hier straks beslissen. Ik snap op zich de overwegingen van het college om het track-
en-tracesysteem ook in dezelfde constructie te doen als de veldhuur, maar ik voel er ook wel wat voor om
het amendement te steunen van de SP, dus ik wacht even het antwoord van de wethouder af.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u, voorzitter. Een heel korte vraag aan de wethouder: ik heb
nog even navraag gedaan en ik begrijp dat wanneer wij nu dat track-en-tracesysteem niet financieren, een
aantal partijen zich zorgen maakt, zoals de RUG en de Hanzehogeschool, omdat zij toch vinden dat dit
systeem wel nodig is. Ik wil graag van de wethouder horen of dat klopt.

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dank u wel. Het topsportzorgcentrum op Corpus den Hoorn, een mooie
aanvulling op wat  er  is  in  de stad.  Beleid dat  ook door  verschillende  fracties  is  onderschreven.  De
discussie in de commissie ging ook over de vraag: hoe definieer je nu het publieke belang? Bij zo’n
voorfinancieringsconstructie moet er duidelijk sprake zijn van een publiek belang. Dit zit bijvoorbeeld op
het gebied van de breedtesport. Daar hebben we het tijdens de commissievergadering uitgebreid over
gehad. De heer Honkoop heeft daar bijvoorbeeld veel aandacht voor gevraagd. Maar het publieke belang
zit  natuurlijk  ook  op  andere  terreinen,  bijvoorbeeld  wat  dit  topsportzorgcentrum  toevoegt  aan
kennisontwikkeling. De RUG, de Hanzehogeschool en het UMCG doen mee in het topsportzorgcentrum,
omdat  zij  hier  aan  kennisvergaring  kunnen doen.  Daarvoor  is  nu  juist  dit  track-en-tracesysteem een
essentiële voorwaarde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zonder dit track-en-tracesysteem de RUG, de
Hanzehogeschool  en  het  UMCG ook  geen  kennis  en  data  vergaren  en  het  weinig  zin  heeft  om te
participeren als dit track-en-tracesysteem niet door zou gaan. Dus wat de heer Sijbolts erover vraagt, dat
klopt.  Ten  tweede  is  het  natuurlijk  ook  zo,  als  je  het  over  publiek  belang  hebt,  dat  dit  track-en-
tracesysteem niet alleen maar voor het eerste elftal de toegevoegde waarde heeft, maar juist ook voor de
jeugdopleiding. En als je het publieke belang rond sport wilt definiëren, hebben we het over breedtesport,
maar hebben we het ook over talentontwikkeling. Juist daar biedt dit een mooie bijdrage aan, hier in de
stad en het  grote  voordeel  is  dat  het  ons als  gemeente  geen euro kost.  Het  wordt  gedragen door  de
voetbalclub zelf. We doen het inderdaad als onderdeel van onze investering in dat park. Dat is geen rare
constructie, dat doen we bijvoorbeeld bij Kardinge ook, daar investeren wij ook in de infrastructuur en
dekken dat door een bijdrage uit de huur. Dus wat dat betreft is dit een vrij gebruikelijke constructie en ik
zou er echt voor pleiten om dit track-en-tracesysteem vanwege zijn waarde voor de kennisontwikkeling
en de talentontwikkeling binnen dit voorstel te houden.

De VOORZITTER: De heer Brandenbarg wil graag interrumperen.

De heer BRANDENBARG (SP): Ja, ja, ik vraag mij wel af waarom de FC, nadat wij inmiddels zo’n
10 miljoen euro aan ze hebben geleend, dan niet zelf dit systeem kan aanleggen. Prima dat het ook door
kennisinstellingen wordt  gebruikt,  maar  het  lijkt  mij  een  beetje  ver  gaan  dat  je  als  gemeente  ervan
afhankelijk bent of je dit wel of niet aanlegt. Waarom niet óf de kennisinstellingen óf de FC zelf zo’n
systeem laten aanleggen?

Wethouder DE ROOK: Er is inderdaad sprake van: wie financiert het nu wanneer? Wij zijn eigenaar van
het complex en we zijn bijvoorbeeld ook, als we het hebben over sport, eigenaar van velden. Dit is de
manier waarop wij nieuwe investeringen kunnen dekken, door daar een huurbijdrage tegenover te zetten.
Dat is een constructie die wij op veel meer terreinen toepassen, niet alleen in de sport, maar ook bij ander
maatschappelijk vastgoed. Dus in die zin snap ik de onduidelijkheid over deze constructie eigenlijk ook
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niet. Volgens mij is dit een heel gebruikelijke manier om dit te doen. Het voordeel van deze constructie is
dat de FC door middel van huurpenningen de investering op lange termijn afdekt en dat we daardoor
kostenneutraal een aantal heel mooie dingen kunnen realiseren die anders niet hadden gekund.

De VOORZITTER: Ik stel voor dat we de beraadslagingen beëindigen en toe gaan naar de stemming. Een
stemverklaring nog? De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Over het amendement: hoewel wij het snappen, zien wij het
voorstel  wel  als  een  vervolmaking  van  sportpark  Corpus  den  Hoorn,  alhoewel  het  als
topsportzorgcentrum geagendeerd staat. Dus we zullen tegen het amendement stemmen.

De VOORZITTER: Anderen nog? Niet? Dan gaan we stemmen. De stemming is open.
Voor: 9, tegen: 30. Het amendement is verworpen.
Dan breng ik in stemming het voorstel zelf. De stemming is weer open.
30 voor, 9 tegen. Het voorstel is aanvaard. De heer Brandenbarg? Wat zegt u?

De heer BRANDENBARG (SP): Een stemverklaring achteraf, mag dat?

De VOORZITTER: Nou ja, vooruit. Het is uw eerste avond, natuurlijk.

De heer BRANDENBARG (SP): Dat kan ik nog wel even gebruiken, misschien. Laat duidelijk zijn, dat
heb ik  in  mijn  woordvoering ook al  aangegeven,  dat  de  SP in principe voor deze brug is,  maar  het
voorstel nu niet kan steunen vanwege het track-en-tracesysteem.

De VOORZITTER: Dank u wel. De wereld zal er niet meer door veranderen, vrees ik.

8. Discussiestukken

De VOORZITTER: Wij gaan naar de discussiestukken. Ik stel u voor overigens dat we de uitvoering van
de fietsstrategie als laatste discussiepunt doen. Dan beginnen we gewoon met de Woonvisie Wonen in
Stad.

8.a: Woonvisie Wonen in Stad
(raadsvoorstel 22 mei 2015)

De VOORZITTER: Wie mag ik daarover het  woord geven? Mevrouw Van Duin krijgt  als eerste het
woord. Ik zag de heer Banach ook zijn vinger opsteken. Anderen ook nog? Oké. Gaat uw gang

Mevrouw VAN DUIN (SP): Dank u wel, voorzitter. Een dak boven het hoofd is een basisbehoefte en
moet  daarom  voor  elk  mens  zijn  gegarandeerd.  Dit  is  het  uitgangspunt  van  de  SP,  als  het  om
volkshuisvesting  gaat.  In  de  woonvisie  zijn  er  voorstellen  waar  de  SP  zich  goed  in  kan  vinden,
bijvoorbeeld  de  macht  van  huisjesmelkers  die  lijkt  te  worden  beteugeld  door  middel  van  allerlei
voorstellen die de SP het afgelopen jaar heeft gedaan. Dat het college nu dezelfde voorstellen doet, is een
overwinning voor al die mensen in de stad die het afgelopen jaar zo hard voor hebben gewerkt. Mijn
complimenten aan de wethouder. Een tweede voorbeeld is de aandacht voor geschikte ouderenhuisvesting
in de woonvisie, nu verzorgingstehuizen sluiten.
Voorzitter, er zijn echter ook voorstellen waar de SP zich niet in kan vinden. Een voorstel in het bijzonder:
de woonvisie accepteert namelijk dat de voorraad sociale huurwoningen de komende jaren afneemt en dat
een verschuiving plaatsvindt van goedkopere naar duurdere woningen. Bij de SP-fractie rijst de vraag:
hoe kan de wethouder volkshuisvesting, die evengoed als mijn fractie weet dat de vraag naar sociale
huurwoningen  enkel  toeneemt  en  dat  er  daarbij  een  tekort  is  aan  deze  woningen  en  wij  zelfs  een
taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen niet hebben gehaald, hier achter staan? Daar bovenop:
weet u welke woningen er het eerste aan gaan? De goedkopere huurwoningen, waardoor een verschuiving
zichtbaar is van goedkopere naar duurdere huurwoningen, de komende jaren. Hoe kan de wethouder aan
de ene kant zeggen dat betaalbaar wonen de grootste opgave is voor de komende jaren en tegelijkertijd
deze afbraak van de sociale volkshuisvesting accepteren? Ik richt mij ook tot de PvdA-fractie. U vindt het
prima  dat  de  voorraad  afneemt  en  noemt  dit  zelfs  ‘snoeien  om te  groeien’.  Het  kwalijke  van  deze
uitspraak zit hem in de vaststelling dat de voorraad juist niet groeit. Wat zegt u tegen de mensen die nu al
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maanden of jaren moeten wachten op betaalbare woningen? De PvdA-fractie zei ook dat zonder verkoop
en sloop, mensen nog in grotten zouden wonen. Voorzitter, mensen hebben straks weer grotten nodig als
het aan de PvdA ligt. Het is in elk geval duidelijk dat het niet de rozen zijn van de PvdA-fractie die
groeien.

De VOORZITTER: De heer Van der Laan.

De heer Van der LAAN (PvdA): Nou, hartelijk dank voor deze selectieve citaten. Dan zou ik u toch graag
een wedervraag willen stellen. U hebt het over snoeien van de huurvoorraad, nou, wij zijn zeker voor
voldoende sociale huurwoningen en dan vraag ik mij ook af: hoe denkt u te gaan verduurzamen, indien u
iedere keer, jaar na jaar, star wilt blijven kijken naar het aantal sociale huurwoningen dat er is?

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, daar hebben we het in december ook al uitgebreid over gehad,
waar de wethouder keuzes heeft voorgelegd over de huurverhogingen en de verduurzaming daarbij. Daar
hebben we toen ook al antwoord op gegeven. Ik verwijs de PvdA-fractie daar maar naar. Maar dit is zeker
geen oplossing en ik vind echt dat de PvdA-fractie zich, net zoals ik ook in de commissie heb gezegd, zou
moeten schamen dat ze dit steunt.
Voorzitter, in de commissie heb ik het ook al gezegd: een woning is als een tweede huid voor mensen.
Wanneer die wordt bedreigd, tref je mensen in hun bestaanszekerheid. De SP wil een college dat zich niet
neerlegt bij de afbraak van sociale huisvesting. We roepen het college op om zich maximaal in te zetten
voor de voorraad sociale huurwoningen in de stad en dienen daartoe ook een amendement in.
Tot  slot:  de SP heeft het  afgelopen jaar een aantal buurtonderzoeken gedaan waaruit  voorstellen zijn
voortgekomen om onder andere zeggenschap van bewoners over de woon- en leefomgeving te vergroten.
Daarvoor dien ik moties en amendementen in. Ook dienen wij een motie in met het CDA over de 15%-
norm en drie  moties,  samen  met  D66 en Student  en Stad voor  het  verbeteren van  huisvesting voor
internationale studenten. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraagje, want u ging vrij snel
door het stukje jongerenhuisvesting heen, dus ik dacht: ik wacht even tot het eind. U noemt een aantal
successen die zijn behaald, dat de huisjesmelkers niet meer hun gang kunnen gaan. Nou, dat vindt u een
succes. Een gevolg hiervan is ook dat studenten per vierkante meter meer dan 64% meer betalen ten
opzichte van andere doelgroepen. Is dat dan ook een succes?

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, ik heb ook samen met ROOD, de jongerenorganisatie van de SP,
jarenlang actie gevoerd tegen huisjesmelkers. Het zijn de huisjesmelkers die deze prijzen zo opvoeren. Er
is op dit  moment  al een overschot  aan kamers,  de particuliere woningmarkt  zal niet op deze manier
oplossen. Het enige wat u wilt is meer kamers maken in deze stad, waar niemand behoefte aan heeft. Dus
ik ben benieuwd hoe Student en Stad dit gaat oplossen.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Het is natuurlijk een heel logisch feit dat op het moment dat er
meer te kiezen valt, als je een vrije marktwerking hebt, die prijs dan daalt. Als je zou zeggen: “We gaan
strenger optreden” is het toch logisch dat de huisbaas meer kan vragen voor zijn kamers?

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, volgens mij heeft de vrije markt allang bewezen dat dit niet werkt
op de sociale woningmarkt en op de jongerenhuisvestingsmarkt. Ik weet en u weet over dat er op dit
moment al veel meer kamers zijn in Groningen dan waar eigenlijk vraag naar is, dus de vrije markt lost
dit absoluut niet op. We moeten ingrijpen, we moeten voor alternatieven zorgen en Student en Stad lijkt
daar niet voor.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, een vraag over de sociale huurwoningen, even een ander thema.
U ging er heel  snel  vanaf.  U roept het  college op de sociale woningvoorraad op peil  te houden. Op
pagina 22 van de woonvisie lees ik de zin: “desondanks willen we als stad zoveel mogelijk blijven doen
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om onze sociale woningvoorraad op peil te houden.” Ik lees die zin als: “We gaan daar vol op inzetten”.
Waar zit uw ruis dan om dit amendement in te dienen?

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, volgens mij kunt u dat ook prima lezen in dat amendement, dat ik
u ook heb toegestuurd. In deze woonvisie wordt geaccepteerd dat de sociale voorraad omlaag gaat, dat
woningbouwcorporaties door mogen gaan met het verkopen van woningen en dat het voornamelijk de
woningen zijn die de lagere klassen vertegenwoordigen. Daar zijn we het  absoluut  niet  mee eens en
daarom dienen wij dit amendement in.

De VOORZITTER: Nou zou ik het wel plezierig vinden om even een klein liftstructuurtje te hanteren. U
spreekt  over het indienen van veel  amendementen en moties.  U citeert daar al  uit  en er  wordt al op
gereageerd, maar ik heb nog niks gezien. Dus als u dat nou allemaal een beetje hier in komt leveren, dan
gaan we dat een beetje structureren.

De VOORZITTER: Heel goed. Ik ga het even bij elkaar halen, maar ondertussen geef ik iemand anders
het woord. De heer Banach. Gaat uw gang.

De heer  BANACH (Student  en Stad):  Ja,  voorzitter,  dank u wel.  Jongerenhuisvesting is  de  grootste
uitdaging van de stad op het gebied van wonen. De doelgroep groeit nog steeds en dat is goed. Jongeren
zijn een van de redenen dat wij als stad zo bruisend zijn, dat we over veel voorzieningen beschikken en
dat Groningen economisch sterk staat, aldus de woonvisie. Wat Student en Stad betreft is de woonvisie
echter te weinig gericht op hoe wij er voor gaan zorgen dat deze jongeren in de stad gaan wonen die hen
met open armen ontvangt en ook hun waarde benadrukt. Wat duidelijk is, is dat ons woningaanbod op het
gebied van jongerenhuisvesting niet strookt met de vraag. 58% van de jongeren heeft een verhuiswens.
Deze verhuiswens richt zich met name op kwalitatief goede, zelfstandige woonruimte, iets waar wij ons
wel op focussen, maar waarvoor de resultaten achterblijven, zo bleek al in de rekening. We lopen ver
achter. Vanwege de kwalitatieve vraag heeft dit niet geleid tot woningnood, maar er liggen veel meer
kansen om de markt te gebruiken om de wens van kwalitatieve woonruimte te stimuleren. Om hier een
aanzet toe te geven dient Student en Stad een motie ‘Aantrekkelijk investeren in’, samen met het CDA en
de Stadspartij, om te kijken hoe wij particuliere investeerders kunnen gaan betrekken bij nieuwbouw, nu
corporaties niet voldoende investeringsmogelijkheden hebben.
Naast deze 58% is er nog een opzienbarend feit bij jongerenhuisvesting. Een jongere betaalt momenteel
per vierkante meter 64% meer dan andere doelgroepen in Groningen. 64%! Dat cijfer is schrikbarend
hoog  en  hier  zou  in  de  woonvisie  rekening  mee  moeten  worden  gehouden.  Met  de  beperkende
maatregelen die in de raad zijn vastgesteld, houden wij de prijs kunstmatig hoog. Het is belangrijk om de
huurprijzen te monitoren en om die reden dienen wij  ook een motie  ‘Meten is  weten’ in,  om in de
rekening jaarlijks de gemiddelde huurprijs voor vierkante meters jongerenhuisvesting mee te nemen, om
inzichtelijk te krijgen welke uitwerking ons beleid hierop heeft.
Voorzitter, we gaan werken met de omgevingstoets om nieuwe onttrekkingsvergunningen te beoordelen.
Wij verwachten dat het nu alleen maar strenger gaat worden en we zouden graag van het college horen of
met  deze omgevingstoets naar verwachting meer onttrekkingsvergunningen afgegeven zouden kunnen
worden, ten opzichte van voor deze toets. Mocht dit niet het geval zijn, dan trekken wij onze conclusies.
Het  verbaast ons daarnaast te zien dat  in deze omgevingstoets alsnog de generieke 15%-norm wordt
aangehouden. Uiteraard staan wij achter een evenwichtig samenleven in de buurten, maar dit moet niet
worden bereikt door het zomaar uitsluiten van jongeren uit wijken. Wij leven in een jonge stad en zomaar
een doelgroep uitsluiten is  niet  de  oplossing.  Het  is  zelfs  discriminerend.  In beginsel  heeft  namelijk
iedereen vrij recht om overal te wonen waar hij of zij wil. In het verleden heeft ook een meerderheid van
de raad zich uitgesproken om af te willen van een generieke norm en wat ons betreft is de omschakeling
naar  een  omgevingstoets  een  mooi  moment  om dit  helemaal  los  te  laten.  Wij  dienen  dan  ook  een
amendement in, waarin we de 15%-norm willen schrappen uit de omgevingstoets.
Voorzitter, wat ook opmerkelijk is, is dat die 15%-norm ooit is ingesteld om de leefbaarheid in wijken te
vergroten en de druk te laten afnemen. Misschien wel het meest opmerkelijke feit is dat in de woonvisie
nu wordt gepleit om de binnenstad ook mee te gaan nemen in de omgevingstoets.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Voorzitter?

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

26



 

Bijlage - 24 06 15 Groningen Raad

58

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja, de heer Banach zei net dat hij het discriminerend vindt om de
omgevingstoets te gaan inzetten, maar vindt hij het niet nog meer discriminerend dat bepaalde andere
doelgroepen helemaal niet meer in deze stad kunnen wonen, omdat dan alleen nog maar studenten hier
kunnen wonen?

De heer BANACH (Student  en Stad): Volgens mij  is  dat absoluut niet het  geval.  Daarbij  had ik het
allereerst over de 15%-norm die discriminerend is, niet de omgevingstoets. De 15%-norm is generiek en
daarom discriminerend. En volgens mij is het juist zo dat studenten hier eerder worden weggejaagd dan
andere bevolkingsgroepen. Kijk maar naar de 15%, het is geen 85%.
Ik ga verder. De binnenstad is met zijn bruisende karakter een ideale woonplek voor jongeren. Wanneer
we de binnenstad ook echt onder de omgevingstoets laten vallen, verdwijnt de positieve ontwikkeling van
een ontspannen kamermarkt. De omgevingstoets wordt minstens net zo streng als de 15%-norm en ga
eens na: welke druk zou dit op de wijken hebben, als we nu ook regels in de binnenstad gaan veranderen
en aanscherpen? Hiertoe dienen wij dan ook, en dit zal zo meteen terugkomen, een amendement in, met
het CDA.
In  de  woonvisie  wordt  ook  gesproken  over  een  nieuwe  doelgroep:  de  empty  nesters,  de  zzp’ers,
kenniswerkers  en  ouderejaarsstudenten.  Deze  doelgroep  heeft  behoefte  aan  kwalitatief  goede  en
zelfstandige woonruimte. Door de ontwikkeling dat ook steeds minder mensen een vast contract krijgen,
zal de vraag om te huren hier de komende jaren alleen nog maar toenemen. Om deze doelgroep meer
mogelijkheden te geven dienen wij dan nog een motie in, genaamd friendscontracten. Dit zijn contracten
die  het  mogelijk  maken  dat  bij  toetsing  van  de  inkomens  van  de  huurders  alle  bewoners  worden
meegenomen. In Utrecht, die gemeente is ons al voorgegaan met deze werkwijze, is het voorstel unaniem
aangenomen in de raad en wij zien het ook heel graag in Groningen gebeuren.
Tot slot was het opmerkelijk dat er geen ruimte was in de woonvisie voor internationale studenten. Gezien
de  ambities  van  de  RUG en Hanzehogeschool,  zullen  deze  in  steeds  grotere  getale  naar  Groningen
komen. Wederom een kans, maar zoals er nu mee wordt omgesprongen met de huisvesting, is het geen
warm welkom en ook geen reclame voor de stad. Samen met D66 en de SP dienen we daarom ook drie
moties in over internationale studenten, om beter in hun behoeften te voorzien. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van der Glas.

De  heer  VAN DER GLAS (GroenLinks):  Dank  u  wel,  voorzitter.  De  stad  moet  een  plek  zijn  waar
iedereen naar tevredenheid woont en dat betekent dat ook een variatie aan aanbod gewenst is. Dat geldt
voor mensen die zorg nodig hebben, jongeren die hier gaan studeren, gezinnen met kinderen en zo kan ik
wel doorgaan. De woonvisie komt hieraan tegemoet. GroenLinks is positief  over het loslaten van de
generieke 15%-norm voor jongerenhuisvesting. De omgevingstoets als alternatief voor deze norm biedt
de mogelijkheid om maatwerk te leveren, zeker nu het lijkt dat de druk op de markt aan het afnemen is.
De omgevingstoets moet niet alleen leiden tot strengere regels. Mijn fractie is namelijk van mening dat er
best situaties denkbaar zijn dat de wijk ruimte biedt voor meer jongerenhuisvesting, boven de bereikte
15%-norm. De beleidsregel biedt de ruimte voor flexibiliteit die nodig is. Ondanks het feit dat de druk
van de woningmarkt voor jongerenhuisvesting lijkt af te nemen, hebben veel jongeren een verhuiswens.
Student en Stad, de heer Banach, die nu een interruptie heeft, verwees daar ook al naar.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De  heer  BANACH  (Student  en  Stad):  Ja,  dank  u  wel  dat  u  het  even  overneemt.  U  zei  bij  de
omgevingstoets: “Misschien zijn er ook wel situaties waarin wij het kunnen verruimen”, hoe kijkt u dan
aan tegen een generieke 15%-norm, die dit in principe wel tegengaat?

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Nou, ik begon mijn woordvoering door te zeggen dat we blij
zijn  dat  we  de  generieke  15%-norm  hebben  losgelaten.  We  zien  hem  wel  terugkomen  in  de
omgevingstoets;  alleen  lezen  we  in  de  beleidsregel  dat  er  situaties  denkbaar  zijn  waarbij
jongerenhuisvesting wel degelijk mogelijk is. En om die reden vinden we dat ook een goede aanpassing
van die beleidsregel.
Veel jongeren hebben een verhuiswens. Er blijft dus behoefte aan kwalitatief goede en goed betaalbare
woningen. Het stimuleren van bouwers om uitvoering te geven aan het offensief BouwJong blijft daarom
nodig.
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Voorzitter, vandaag heeft de rechter uitgesproken dat de staat de uitstoot van broeikasgassen met 25%
moet terugdringen. Dit naar aanleiding van de rechtszaak die de Stichting Urgenda heeft aangespannen
tegen de staat. Maandag kondigde minister Kamp aan dat de gaswinning voor het tweede deel van 2015
wordt teruggedraaid. Beide uitspraken zijn een signaal dat we vaart moeten maken om in de toekomst
onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Energieneutraal in 2035 is de doelstelling en om die te
halen zal het energieverbruik in woningen ook omlaag moeten. Energieneutraal bouwen is in 2020 bij wet
verplicht.  In  de  woonvisie  lees  ik  dat  het  college  streeft  naar  energieneutraal  nieuwbouw  in  2017.
Hartstikke  goed.  Er  zijn  echter  geen  financiële  redenen  om  het  niet  eerder  te  doen.  De  paragraaf
duurzaamheid  komt  na  de  paragraaf  betaalbaarheid,  maar  duurzaamheid  betekent  in  de  ogen  van
GroenLinks ook betaalbaarheid. Lage woonlasten voor huurders betekent betaalbaar wonen. We vinden in
dat licht ook het idee van de inzet van energiecoaches een goede stap. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, ik hoor GroenLinks zeggen dat het niet per se overal strenger wordt.
Ik lees in het voorstel dat het college wel zegt dat het strenger wordt. Waar zou volgens u die flexibiliteit
moeten zitten? Denkt u dan aan die binnenstad? Moet dat gewoon niet blijven zoals het nu is?

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Nee, dat ben ik niet eens met het CDA. Ik hoor het u zeggen; ik
denk inderdaad wel dat de binnenstad buitengewoon geschikt is voor studenten. Die signalering deel ik
met het CDA. Ik denk alleen dat met de nieuwe woonvisie en de nieuwe beleidsregels niet de binnenstad
op slot gaat, maar dat er situaties denkbaar zijn, maatwerksituaties, waar jongerenhuisvesting mogelijk is.
Ik  moest  er  gisteren nog aan denken toen ik  drumles  had in  de binnenstad bij  het  Noorder  Muziek
Instituut, ik weet niet of u dat kent? Drumles tussen de woningen is dat. Dat was een situatie waaraan je
kunt zien dat op dit soort plekken jongerenhuisvesting prima mogelijk is. En dat zal ook blijven met de
nieuwe beleidsregels.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik, een laatste puntje.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, we maken het nu natuurlijk wel strenger voor de binnenstad. Dat
geeft u de wethouder mee en daarbij geeft u heel veel vrijheid aan de wethouder. Wij zijn hier als raad
natuurlijk ook om niet  zoveel  vrijheid aan die wethouder te geven,  maar  om zelf  te zeggen wat wij
vinden.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Nou, ik noemde in de commissie ook al dat GroenLinks in 2010
een aantal criteria heeft opgesteld waarbinnen wat ons betreft jongerenhuisvesting mogelijk zou moeten
zijn, boven op de 15%-norm. Daarin zie ik een aantal dingen terug die wat mij betreft ook terugkomen in
de  derde  punt  van  de  beleidsregel,  namelijk  daar  waar  plekken  uitermate  geschikt  zijn  voor
jongerenhuisvesting, dit nog steeds mogelijk is.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis. Ik begrijp, mevrouw Van Duin, dat u nog wilde interrumperen?

Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja.

De VOORZITTER: Volgende termijn.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij):  Dank u,  voorzitter.  De  woningmarkt  in  Groningen staat  op  dit
moment  onder  druk.  En,  voorzitter,  ik  heb  zelf  in  de  afgelopen  maanden  kunnen  ondervinden  hoe
moeilijk  het  is  om  een  starterswoning  te  krijgen.  Huren  in  de  particuliere  sector  was  voor  mij
onbetaalbaar, maar genoeg punten voor een sociale huurwoning had ik niet. Uiteindelijk heb ik dankzij
een koopwoning en een handige vader wel iets kunnen vinden wat nu past bij mijn woonwensen. De
verwachting is dat de doelgroep waar ik mij ook op dit moment in begeef, 20-45 jaar, het hardst gaat
stijgen de komende jaren en dat we uiteindelijk in 2030 uitkomen op 235.000 inwoners. Het lijkt ons dat
de afspraak met de regio van 600 woningen per jaar mogelijk onvoldoende blijkt en dat de druk nog
verder kan toenemen. Ik zou daar graag een reactie van de wethouder op willen.
Voorzitter,  een  belangrijk  punt  in  de  woonvisie  en  ook  voor  ons  is  de  wijze  waarop  wij
jongerenhuisvesting realiseren. Laten we vooropstellen dat wij, net als iedereen, het belangrijk vinden dat
jongeren  hier  ongeacht  hun  achtergrond  met  plezier  kunnen  wonen.  Maar,  voorzitter,  ook  andere
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doelgroepen verdienen de aandacht. Mijn fractie is blij dat het college eindelijk inziet dat er wat moest
gebeuren,  maar,  voorzitter,  is  deze  woonvisie  niet  al  een  aantal  jaren  te  laat  gekomen?  Wat  is  ons
antwoord  op  bewoners  in  straten  en  buurten  waar  de  balans  al  lang  zoek  is?  Lossen  zich  daar  de
problemen vanzelf op? Nee, voorzitter, ook wij hebben niet direct het antwoord, maar we vinden wel dat
de gemeente er alles aan moet hebben gedaan om die balans zo snel mogelijk weer te herstellen. Daarom
dienen wij ook deze motie in.
Het toverwoord van het college lijkt ‘maatwerk’ te zijn. Maar, voorzitter, is maatwerk niet hetzelfde als
‘geen keuzes durven maken’? Hoe moeten wij als raad onze controlerende taak uitvoeren als wij beleid
opstellen dat bijna alleen maar uit subjectieve criteria bestaat? Oh wacht, nee, de 15%-norm blijft wel
bestaan! Maar de wethouder gaf zelf in de commissie ook al aan dat deze norm alleen maar een papieren
objectiviteitnorm is. Ik citeer letterlijk uit de commissie: “de werkelijkheid viel heel erg tegen”. Maar nee,
zelfs bij deze papieren objectiviteitsnorm wil het college nog uitzonderingen maken. Daarnaast wil het
college een omgevingstoets gaan inzetten bij een aanvraag van een onttrekkingsvergunning vanaf drie
bewoners. Dat het vanaf drie in plaats van vanaf vier is, vinden wij positief, maar in deze omgevingstoets
is voor ons helaas nog niet duidelijk hoe de inbreng is van belangrijkste indicatie van de omgeving, van
de wijk, namelijk de omwonenden. Dit is ons onduidelijk.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, ik hoor mevrouw Woldhuis enorm van leer trekken over hetgeen
het college nu voorstelt, zonder eigenlijk met een eigen visie te komen. U levert heel veel commentaar en
daar houdt het dan op. Ik draag u dan nu ook uit, als u zo veel commentaar hebt, om met een visie te
komen. U bent volksvertegenwoordiger, kom maar op met uw ideeën hoe het dan wel zou moeten.

Mevrouw  WOLDHUIS  (Stadspartij):  Ik  had  in  de  commissie  volgens  mij  ook  al  gezegd  dat  wij
bijvoorbeeld voorstander zijn om bepaalde prijsgrenzen aan te nemen. Maar om nu met een complete
woonvisie aan te komen, u snapt zelf ook wel dat dit niet mijn rol als volksvertegenwoordiger is.
Goed. Hun inbreng is enorm van belang. Daarom dienen wij ook samen met  de SP en verschillende
andere  partijen  deze  amendementen  en  moties  hierover  in.  Deze  omgevingstoets  moeten  we  goed
evalueren en ik zou graag een toezegging van de wethouder hebben dat wij dit beleid dan inderdaad gaan
evalueren  na  een  jaar.  Ik  zei  het  net  ook al:  het  college  houdt  van  uitzonderingen maken  en  in  de
woonvisie is de binnenstad apart opgenomen. Wij vinden ook dat de wijken in evenwicht moeten zijn,
met een mix van doelgroepen. Met de snelle groei in 5 jaar tijd van 17000 naar 21.000 inwoners in de
binnenstad, hebben we daarom ook ingestemd met het voorstel, een aantal maanden geleden, om het A-
kwartier voorlopig te bevriezen. Is dit nou niet voldoende om op deze manier het evenwicht te vinden in
de binnenstad? Daarom hebben wij ook onze vraagtekens bij een manifestatie van 75.000 euro.
Tot slot, voorzitter: handhaven lijkt ons van wezenlijk belang bij dit beleid. We zijn ook benieuwd hoe de
wethouder dit voor zich ziet.

De VOORZITTER: De heer Van der Laan.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Wordt hier ook meer op ingezet?

De VOORZITTER: Moment.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Nog een zin. Mag dat?

De VOORZITTER: Nou, u mag nog een zin en dan krijgt de heer Van der Laan het woord.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Hoe de wethouder dat voor zich ziet. Want hierop wordt ook meer
ingezet door de gemeente. En wat gaat de wethouder doen als de aanvrager zich niet aan de vergunning
houdt?

De VOORZITTER: De heer Van der Laan.

De heer Van der LAAN (PvdA): Voorzitter, dit vraagt toch wel even om toelichting. Mevrouw Woldhuis
heeft het over uitzonderingen en dergelijke. Ik concludeer dat we onder het oude beleid de 15%-norm
hadden. Die gold uitdrukkelijk niet voor de binnenstad. Dan gaan we nu naar de omgevingstoets. Die
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geldt voor de gehele stad. Waarom noemt mevrouw Woldhuis dan de binnenstad een uitzondering in een
nieuwe woonvisie?

Mevrouw  WOLDHUIS  (Stadspartij):  De  binnenstad  is  apart  opgenomen  in  de  woonvisie  om  het
evenwicht in de wijken terug te brengen. Wij zijn van mening dat in de Schildersbuurt ook de balans is
zoekgeraakt. Wij vragen ons af: is daar nu echt 75.000 euro voor nodig? Nou ja, daar kunnen wij van
mening over verschillen, mijnheer Van der Laan.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie nog meer? De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, niets staat zo vast als een huis, volgens het gezegde, wat een
bepaalde zekerheid uitdrukt.  De huidige tijd vraagt volgens mij  om een toevoeging: maar niets is zo
dynamisch als de omgeving van een huis, zeker in Groningen. Onze stad groeit, de samenstelling van
onze  inwoners  verandert,  de  rol  van  de  woningbouwcorporaties  wijzigt  en  ga  zo  maar  door.  Deze
ontwikkelingen vragen volgens D66 om een woningmarkt  waarin maatwerk  het  vertrekpunt  is,  waar
kwaliteit centraal staat, waar duurzaamheid het uitgangspunt is en waar keuzevrijheid vooropstaat. De
vanzelfsprekende antwoorden van vroeger werken niet meer op de huidige woningmarkt en de woonvisie
gaat volgens D66 op een goede manier hiermee om. De koppeling van betaalbaarheid aan duurzaamheid,
het beter informeren over wonen en zorg, het oprichten van een investeringsfonds, de verbinding tussen
de aardbevingsproblematiek en onze duurzaamheidsambities zijn daar slechts enkele voorbeelden van.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP):  Ja,  voorzitter,  de  heer  Castelein had zo net  een leuke interruptie  op de
Stadspartij, waarin hij zei: “Als volksvertegenwoordiger moet je een visie hebben”. Ik ben wel benieuwd
naar de visie van D66 over hoe zij de voorraad sociale huurwoningen op peil gaat houden hier.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, daar heeft u mij al op bevraagd, daar heb ik u zelfs u al op
ondervraagd. Ik dank u voor uw vraag. Ik deel de ambitie van het college om daar vol op in te zetten en ik
vind dat afdoende. Mijn visie daarop is dat ik die deel met het college.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin wil daar nog iets op zeggen.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja, voorzitter, het is makkelijk om je zo achter het college te verschuilen,
maar ik wil horen wat de visie van D66 is. Hoe wil D66 die sociale huurwoningen op peil houden, dus dat
de voorraad niet afneemt? Of vindt u het prima dat die voorraad afneemt en dat de betaalbaarheid daarbij
op het spel staat?

De heer  CASTELEIN (D66):  Voorzitter,  die  analyse  die  mevrouw Van Duin maakt  deel  ik  niet.  De
analyse die het college maakt, deel ik wel. Ik kan haar ook vertellen: wij maken deel uit van het college,
dus dat de mening van het college overeenkomt met die van mijn partij, is niet zo vreemd.
Voorzitter, belangrijk vindt D66 de opgave om de woningmarkt te verduurzamen. Het vergroten van de
mogelijkheden voor particulieren en corporaties om hun woning te verduurzamen juichen wij dan ook
toe, net zoals de wijze waarop de woonvisie voorstelt om te gaan met de woonboten en de stadnomaden.
Voorzitter, over veel dingen zegt de woonvisie iets. Opvallend is dat de woonvisie niets zegt over een
steeds grotere groep inwoners van onze stad: internationale studenten,  internationale medewerkers en
onderzoekers.  Samen  met  Student  en Stad en de  SP heeft  D66 deze  leegte  opgepakt  met  de  notitie
Groningse huisvestingsnorm voor internationale studenten. Voor deze groep bestaat een aantal specifieke
opgaven: verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen, het opheffen van een taalbarrière en de
keuzevrijheid, het zorgen voor een betere en gelijkwaardige informatievoorziening. En in vervolg op die
notitie, voorzitter, dien ik zo direct, ook met ondersteuning van de VVD, een drietal moties in.
Voorzitter, waar de woonvisie uitgebreid bij stilstaat is het onderwerp jongerenhuisvesting. De inhoud van
dat hoofdstuk kan mijn fractie steunen. Al langer geven wij aan in te zetten op maatwerk en de 15%-norm
af te schaffen. Moeite heeft mijn fractie bij de toonzetting van dit hoofdstuk. Gisteren sprak ik met de
Groninger  Studentenbond  en  daar  kwam de  vraag  op  tafel  waarom in  dit  hoofdstuk  geen  quote  is
gepubliceerd van een jongere. In alle andere hoofdstukken is de desbetreffende doelgroep, de ouderen, de
mensen  die  in  een  zorgwoning  wonen,  wel  aan  het  woord  geweest.  Een  typerende  vraag  die  onze
bedenkingen op pakkende wijze samenvat,  maar die ik jammer genoeg gisteren onbeantwoord moest
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laten, maar vandaag wel bij dezen aan het college stel en graag ook in een iets bredere context plaats:
welke  toon of  houding van  de  gemeente  ten  aanzien  van  jongerenhuisvesting  wil  het  college  in  dit
hoofdstuk neerzetten? Is dat een ‘nee tenzij’ of een ‘ja maar’? De toon in de brief van 18 juni geeft een
andere toon weer dan die in de woonvisie. Graag verheldering van het college.
Voorzitter, naast die vraag roept dit hoofdstuk bij ons ook nog twee andere vragen op. Blijven wij als
gemeente de 15%-norm als objectief criterium hanteren? Of is dit slechts een tussenoplossing en pakt de
wethouder de opgave op om een nieuw objectief criterium te zoeken?

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, wat is uw visie, D66? U stelt de vraag nu aan het college, maar
wat wilt u?

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, dat heb ik in de commissie al aangegeven en daarom stel ik deze
vraag hier ook nog. Als het aan mij  ligt zou die zoektocht naar een ander objectief criterium gestart
worden. Ik ben zeer groot voorstander van die omgevingstoets. Daarin moet een objectief criterium zitten,
dat oordeel deel ik met het college. Ik deel het oordeel ook dat nu dat objectief criterium de 15%-norm is,
maar ik zie graag dat er ook een ander, een nieuw objectief criterium wordt gezocht.
Voorzitter, en dan de laatste vraag: hoe verhoudt de binnenstad zich tot het derde lid van de afwijking van
de  15%-norm?  Deelt  het  college  de  mening  van  D66  dat  de  binnenstad  zich  leent  voor
jongerenhuisvesting? Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja, mijnheer Castelein, ik ga dezelfde vraag stellen die u mij net
stelde. Wat is uw visie? Wat is uw objectieve criterium? Geef eens een voorbeeld?

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, waar u net alleen maar kritiek uitte en niet met constructieve
eigen ideeën kwam, geef ik die wel en vandaar mijn interruptie op u. De zoektocht naar een objectief
criterium kan ik niet overzien, die heeft vele juridische consequenties. Ik heb de visie, waar het bij u aan
ontbrak, om op zoek te gaan naar een ander objectief criterium. Die visie, die ambitie leg ik hier neer. De
opgave om die in te vullen overzie ik niet en zie ik graag beantwoord. Dank u wel.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Dus de conclusie die ik kan trekken, is dat u geen visie hebt en het
maar bij het college neerlegt?

De VOORZITTER: De heer Banach heeft het woord.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, dat is een verkeerde conclusie.

De heer BANACH (Student en Stad): Ik heb nog een vraag wat betreft de binnenstad. Of die nu wel of
niet onder de verordening valt, het is in elk geval duidelijk dat op het moment dat die er wel onder gaat
vallen, de omgevingstoets hier in de binnenstad ook plaats gaat vinden. Dat zou wel een enorme druk op
de wijken kunnen geven. Die druk zal in elk geval toe gaan nemen. Hoe ziet u dat dan?

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, die analyse deel ik niet direct met u, dat die druk acuut toeneemt.
Ik deel wel de analyse dat die omgevingstoets ook op de binnenstad van toepassing wordt, vandaar ook
mijn  derde  vraag  hoe  dat  zich  verhoudt.  In  mijn  optiek  is  de  binnenstad  een  locatie  die  voor
jongerenhuisvesting geschikt zou zijn. De mogelijkheden in het derde lid bieden alle gelegenheid om
daarop in te spelen, het is alleen niet aan mij om die conclusie te beantwoorden, dus vandaar mijn vraag.

De heer BANACH (Student en Stad): Maar het is wel aan u om een keuze te maken. Gaan we dan zeggen
dat die binnenstad erbinnen valt of niet?

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik heeft het woord.
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Mevrouw KUIK (CDA): Ja, dank u, voorzitter. In vervolg daarop: D66 zegt: “We hebben liever niet die
15%-norm”. In de binnenstad hebben we hem nu ook niet. Waarom houden we dat gewoon niet vast?
Waarom zou je hier die 15%-norm willen invoeren, in de binnenstad?

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, dat is een verkeerde conclusie. Wij willen niet de 15%-norm
invoeren in de binnenstad, wij willen het maatwerk dat we al langer prediken en waarover wij ook vaker
in debat zijn geweest. Dat is de stap die wij maken. Dat juichen we heel erg toe. Ik zeg niet direct dat wij
die 15%-norm invullen. Ik mag van de voorzitter niet vooruitlopen op moties en amendementen, maar ik
weet wat u gaat indienen en ik ben zeer benieuwd naar de reacties. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik. Wilt u nog een interruptie plaatsen? Niet meer. Mevrouw Kuik heeft
het woord.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Voorzitter, het college heeft een koers uitgezet ten aanzien
van de woonvisie en onze complimenten voor hoe u dat heeft neergezet. Ik wil hier nog even ingaan op
het meest prangende punt, namelijk het kamerverhuurbeleid. Het college heeft het kamerverhuurbeleid
slim verpakt, zodat alle collegepartijen zich erin kunnen vinden, want: de 15%-norm is afgeschaft. Toch?
Ja, als deze verpakking nodig is, zodat een aantal coalitiepartijen zich comfortabel voelt, vinden wij dat
prima. In werkelijkheid is die 15%-norm natuurlijk gewoon blijven staan. Het is het eerste criterium van
de omgevingstoets, namelijk of een straat de 15% al heeft bereikt. Daarbovenop komen ook nog eens de
maatwerkregels. Het beleid wordt dus strenger. Met die keuze zijn wij blij. De balans moet terug in de
wijken. De gemeente heeft te lang de boel op zijn beloop gelaten. Als je zegt: “gezinnen willen we in de
gemeente houden”, dan moet je juist de balans in de wijken herstellen. Want het zijn de wijken waar de
gezinnen  en  andere  doelgroepen  bewust  zijn  gaan  wonen,  vanwege  een  rustig  leefklimaat.
Gezinswoningen  moeten  niet  verder  onttrokken  worden  door  onttrekkingsvergunningen  aan  de
woningmarkt. Voorzitter, de wijken ontlasten heeft prioriteit en het bevreemdt ons dan ook dat op de hele
stad dit strenge beleidsregime van toepassing wordt gemaakt. Nu valt ook de binnenstad onder dat 15%
criterium en dat vinden wij onlogisch, want het legt juist weer de druk neer bij de wijken. Het bekende
waterbedeffect. De druk van de wijken af willen halen en voldoende plek voor 35.000 studenten zijn
communicerende vaten. Waar is dan de ruimte voor de studenten? Je moet toch wel ergens een keuze
maken als je beide wilt. Dat is misschien wel oncomfortabel voor partijen, want misschien is een aantal
mensen het  daar  wel  niet  mee  eens.  Maar de raad wordt  hier  gevraagd om kaders mee  te geven en
voorzitter, het CDA durft moeilijke keuzes te maken en verschuilt zich niet achter vaagheden en achter de
wethouder.  De  binnenstad  is  een  gebied  waar  je  meer  levendigheid  en  een  grotere  intensiteit  van
bewoning mag verwachten. Ook op andere beleidsterreinen zien we dat, zoals beheer en evenementen. De
15%-norm zouden wij hierop niet willen toepassen. Hier hebben de meeste partijen ook jarenlang achter
gestaan.  Het  betekent  niet:  vrijheid  blijheid  in  de  binnenstad.  We hebben  ook  nog  zoiets  als  een
bestemmingsplan.  En  voor  het  A-kwartier  hebben  we  al  een  uitzondering  gemaakt,  vanwege  de
bijzondere positie. Kortom, voorzitter, het CDA kiest voor meer balans in de wijken om hier de druk op te
verminderen  en  we  dienen  dan  ook  een  amendement  in  om ruimte  te  geven  in  de  binnenstad  aan
studentenbewoning. Daarnaast dienen we nog een aantal moties in over de manifestatie ‘Wonen in en
rond de binnenstad’.

De heer Van der LAAN (PvdA): Voorzitter, volgens ons heeft de binnenstad een uniek leefklimaat en wat
ik uit uw woordvoering opmaak is eigenlijk: die studenten willen we niet in de wijk hebben, dus maken
we van de binnenstad maar een soort reservaat van studenten. Vindt u het niet een beetje zonde dat alleen
nog maar studenten dan nog in de binnenstad kunnen wonen?

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, dan wil ik de PvdA toch even herinneren aan de woorden die uw
voorganger zelf heeft gezegd: de binnenstad was uw campus. Dus daar zijn we het mee eens. Volgens mij
heeft de binnenstad een ander leefklimaat  dan de wijken en volgens mij  heb ik dat net ook duidelijk
aangegeven.

De VOORZITTER: Wie mag ik nog het woord geven? De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel.  Wij  vinden het  goed dat  deze nieuwe woonvisie nu
voorligt. De stad heeft niet stilgestaan in de afgelopen zes jaar en dat vereist voortschrijdend inzicht en dit
wordt in deze woonvisie getoond. Complimenten voor de helderheid van deze woonvisie.
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De middengroep komt wat de VVD betreft te beperkt aan bod in deze woonvisie, terwijl die toch op veel
fronten een belangrijke motor is voor de economie. Het belang van grondgebonden woningen voor deze
groep zou wat ons betreft wat meer aan de orde mogen komen en daarom vragen we daar aandacht voor.
We kunnen ons vinden in de opzet voor de jongerenhuisvesting. We zijn altijd voorstander geweest van
maatwerk en daar past de generieke maatregel was de 15%-norm niet in. Wij zagen de 15%-maatregel
altijd als een noodmaatregel. Goede en heldere kaders zijn nodig voor de omgevingstoets, zodat er geen
misverstanden over kunnen ontstaan. Ik wil nogmaals benadrukken: overlast is overlast en daar moet je
op handhaven, los van die het veroorzaakt.
We zijn blij met de heroverweging van de uitgifte van de ligplaatsvergunningen.

De VOORZITTER: De heer Banach wil interrumperen. Gaat uw gang.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, u geeft aan voorstander te zijn van maatwerk. Van die 15%-
norm bent u geen voorstander. Is dit dan geen geschikt moment om te zeggen: “We stoppen er helemaal
mee en we stoppen die 15%-norm ook niet meer in die omgevingstoets”?

De heer BLOM (VVD): Nou, wij denken dat dit nog iets te hard gaat, maar op termijn zouden we er wel
vanaf willen.

De VOORZITTER: De heer Banach, nog een keer.

De  heer  BANACH (Student  en Stad):  “Op termijn”.  Onder  welke voorwaarden? Wat  is  op termijn?
Wanneer wel?

De heer BLOM (VVD): We willen eerst kijken hoe deze woonvisie verder uitpakt en ons dan nader
beraden over wanneer we dat zouden kunnen doen.
We zijn blij met de heroverweging van de uitgifte van de ligplaatsvergunningen. De prijzen zijn de pan uit
gerezen door de vergoeding voor de ligplaats, alsof de vergunning een bezit is. Daardoor blijft er minder
geld over voor het onderhoud en dat kun je zien aan de staat van veel boten. In bootkwaliteit valt ook nog
wel wat te verbeteren als je de woonboten ziet, evenals de bouwkundige kwaliteit. Bijvoorbeeld aan de
hangende slaapkamers en de hangende keukens aan de boten. En tenslotte zijn wij geen Appingedam.
Graag willen we ook oproepen tot een open mind over de Suiker Unie. Er wordt nu weer gesproken over
specifieke doelgroepen en dat is wat ons betreft te beperkt. De gemeente moet meegaan met de vraag die
er is voor de Suiker Unie en andere partijen in deze raad maken daar gelukkig ook wat beweging in en
daar zijn we blij mee. Nogmaals, de vijftien jaar van de bouwstop op het Suiker Unieterrein heeft de stad
zichzelf  opgelegd en  we  kunnen ook zelf  besluiten  om dat  niet  zo  lang  te  laten  duren.  We hebben
belangstelling voor deze locatie en dan heb ik het nog niet eens over de investering die met de aankoop is
gedaan en nu onbenut en onontwikkeld achterblijft. Voorzitter, dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ken de VVD als een partij die altijd zegt dat ze
graag lastenverlichting wil doorvoeren. Wat vindt u van de lastenverhoging voor sociale huurders in deze
stad? Hebt u daar een visie op?

De heer BLOM (VVD): Ja, ik denk dat u weer toe gaat naar de huizen die gaan verdwijnen en zo? Of
niet?

Mevrouw  VAN  DUIN  (SP):  Nee.  Ik  vraag  niet  naar  de  aantallen  woningen,  ik  vraag  naar  de
lastenverzwaring van de huurders die al jarenlang is doorgezet, ook hier in deze stad, de afgelopen jaren.

De heer BLOM (VVD): U bedoelt die 6% bovenop de inflatie?

Mevrouw VAN DUIN (SP): Die bedoel ik.

De heer BLOM (VVD): Ja, daar kunnen wij ons wel in vinden, omdat voor iedereen geldt dat de kosten
steeds hoger worden, ook boven de inflatie.

33



 

Bijlage - 24 06 15 Groningen Raad

65

Mevrouw VAN DUIN (SP): Dus, voorzitter, ik kan concluderen dat als het om sociale huurders gaat, het
dan in een keer wel kan, maar als het om anderen gaat, dat de VVD wel pleit tegen lastenverzwaring?

De heer BLOM (VVD): Wij pleiten voor ‘gelijke monniken gelijke kappen’.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, de VVD zegt: “Die 15% was een noodmaatregel.” Hij gold niet
voor de binnenstad. Nu wel. Wat vindt u daarvan?

De heer  BLOM (VVD):  Ja,  het  wordt  een beetje  een herhaling van zetten.  Maar  wij  denken dat  de
binnenstad uitstekend geschikt is voor jongerenhuisvesting en dat het daarom meegewogen wordt en dat
daardoor de binnenstad nog steeds geschikter zal zijn dan andere plekken in de stad.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik nog even.

Mevrouw KUIK (CDA): Dus, u zegt: “de binnenstad is geschikt” en dat geeft u de wethouder mee en u
kunt de motie dus ook steunen?

De heer BLOM (VVD): Nee, we gaan de motie niet steunen. Wij zijn voor de omgevingsvergunning.

De VOORZITTER: Dit kleine debatje is afgerond. De heer Van der Laan heeft het woord.

De heer Van der LAAN (PvdA): Dank u wel, voorzitter. In mijn woordvoering wil ik het graag hebben
over de binnenstad en over betaalbaarheid van woningen. Ten eerste de binnenstad. De binnenstad heeft
volgens ons een uniek leefklimaat en dat verdient daarom ook bescherming. Daarom zijn we blij met de
uitvoering die het college heeft gegeven aan de motie die we hebben ingediend in december 2014. Wat
ons betreft moet de binnenstad namelijk geen campus worden. Op het moment dat we de vrije markt de
vrije  hand geven,  ontstaat  er  een  heleboel  verdringing  in  de  binnenstad,  omdat  op  dat  moment  het
toepassen van jongerenhuisvesting nu eenmaal het meest rendabel is.  Tegelijkertijd: bij  de binnenstad
horen ook studenten en daarom zijn we ook vooral blij  met  de positieve aanpak die het college hier
neemt.  Denk aan maatregelen als  herbestemming van panden van de gemeente  of de toepassing van
actieve sturing. Dan de betaalbaarheid.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Vindt de heer Van der Laan dat dit niet ook geldt voor alle andere
wijken in de stad? U hebt het over verdringing?

De heer Van der LAAN (PvdA): Maar wat dan? Oh, verdringing. Ja, mevrouw Woldhuis, we hebben dit
debat al een keer eerder gevoerd en ik ben juist blij dat in de woonvisie is gekozen voor eenheid van
beleid,  namelijk  de  omgevingstoets.  En  die  is  voor  alle  wijken  van  toepassing.  Volgens  mij  is  dit
voldoende helder, toch?
Dan  ga  ik  door  naar  betaalbaarheid.  We  hebben  net  wat  gratis  propaganda  ontvangen  van  de
Socialistische Partij, dus dan voeg ik daar graag nog wat meer aan toe. Mevrouw had het net over de
klassensamenleving, over huisvesting voor de lagere klassen. Wij zijn voor volkshuisvesting: huisvesting
voor iedereen. Juist daarom kunnen wij ook dit voorstel steunen. Zoals de heer Castelein ook al zegt: het
college spreekt zich uit zich in te zetten voor voldoende sociale huurwoningen en wij delen dat streven.
Als ik mijn zin mag afmaken? De manier hiertoe is volgens mij het maken van afspraken met corporaties
en daarnaast verduurzaming, om de woonlasten zo laag te houden. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ja ik hoor nu de PvdA zeggen: “Wij zijn
voor die omgevingstoets” en dat  die door de hele stad wordt  ingezet.  Nou,  dat  betekent  dus dat  die
omgevingstoets waarschijnlijk strenger zal worden en die komt er nu ook in de binnenstad. Dat betekent
dat we dus een probleem hebben, want er worden geen goede keuzes gemaakt. En dan hoor ik u gelijk
daarna het bruggetje maken naar betaalbaarheid. Omdat we het zoveel strenger maken, ja die 64%, u heeft
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het mij al horen zeggen, zijn de kamerprijzen enorm aan het stijgen. Hoe ziet u dat met elkaar rijmen? Dat
is toch geen beleid voeren? En zeker niet voor de studenten.

De heer Van der LAAN (PvdA): De heer Banach heeft dit verhaal al een keer tegen mij afgestoken. U
deelt een heel andere analyse dan wij. De woningmarkt heeft op dit moment een kwalitatieve vraag, geen
kwantitatieve vraag en wij zien dat de woningmarkt aantrekt. Overal poppen nieuwe initiatieven op, het
college zet zich er ook actief voor in om de markt te ondersteunen waar nodig. Denk aan het project waar
we het afgelopen maandag met elkaar over hebben gehad in de wijk De Hoogte en volgens mij valt het
zeker mee met de stijging van de betaalbaarheid van studentenwoningen en komen we er samen wel uit.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, om even iets recht te zetten: ik had het zojuist over de klasse
huurprijzen. Maar het is in elk geval duidelijk dat, nu we het toch over klassen hebben, de Partij van de
Arbeid  zich  niet  meer  inzet  voor  de  arbeidersklasse.  Bij  de  gemeenterekening  zei  u  nog  dat  u  het
verdwijnen  van  sociale  huurwoningen echt  een  heel  slecht  plan  vond.  Een paar  weken later,  bij  de
woonvisie, vond u het toch wel prima. Liet u zich bij de gemeenterekening misschien nog leiden door uw
principes en verschuilt zich daarna achter de mening van het college?

De heer Van der LAAN (PvdA): De verdraaiingen van mijn mening zijn voor rekening van de SP. Wij
hebben altijd al gezegd: “Wij zijn voor vergroting van de sociale huurvoorraad in totaal” en waar wij
tegen zijn,  en dat  is nu de derde keer dat ik het zeg, is  star  kijken, jaar na jaar, om dan te zeggen:
“Volgend jaar verdwijnen er een paar en nu is er een grote ramp”. Die conclusie delen wij gewoon niet.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, het gaat mijn partij er juist om dat in die woonvisie staat dat er
geaccepteerd wordt dat de komende jaren huurwoningen verdwijnen. Als u het met mij eens bent dat die
voorraad moet groeien en in ieder geval op peil moet blijven, waarom steunt u mijn amendement dan
niet?

De heer Van der LAAN (PvdA): Ik heb nog niets gezegd over uw amendement, dus dat is verrassend. Wat
ik wilde zeggen, en dat herhaal ik nu volgens mij  voor de vijfde keer, is dat wij het streven van het
college  delen  om zich  in  te  zetten  voor  vergroting  van  de  huurvoorraad  van  sociale  huurwoningen.
Volgens mij hebben we het nu al drie keer over hetzelfde gehad, dus ik weet niet wat voor vraag ik nog
moet stellen.

De VOORZITTER: U krijgt nog de gelegenheid voor een afrondende opmerking.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Dan ben ik benieuwd of de PvdA ons amendement gaat steunen.

De VOORZITTER: Wij zijn allen benieuwd, denk ik. Even kijken, mensen. Wie wil nog vanuit de raad
het woord voeren? Ik wil eigenlijk het volgende voorstellen. Het is nu 18.35 uur. Ik ga met u even alle
ingediende moties en amendementen langs, zodat we even allemaal op gelijke hoogte van informatie zijn.
Dan gaan we pauzeren en dan antwoordt de wethouder, nadat we wat gegeten hebben. Kunnen we dat op
die manier doen? Ja, als de heer Kelder wegloopt, ik zie zo wel even of hij nog het woord wil voeren. Het
is niet verstandig om nu weg te lopen als je bijna aan de beurt bent, natuurlijk. Maar dat is goed, ik zie dat
zo wel even. We zijn soepel. Wilt u nog het woord voeren, mijnheer Kelder? Goed. Dan moet u in het
vervolg niet meer weglopen natuurlijk hè? En u wilt ook nog het woord voeren? Akkoord, prima.

De heer KELDER (PvdD): Dank u, voorzitter. Ik had even rondgekeken en geconstateerd dat ik niet de
laatste was, dus ik kon nog even snel naar het toilet. Maar ik stip graag nog een paar dingen aan uit de
woonvisie die onze partij belangrijk vindt.
In november hebben wij de aanloop naar deze visie besproken en toen heb ik mijn wens ten aanzien van
duurzaamheid, groen en energieneutraal ook al genoemd. Ik wil niet in herhaling vallen. Ik wil nu alleen
benadrukken dat het wat ons betreft belangrijke issues zijn. Wij willen ons wonen zo duurzaam mogelijk
maken  en  op  de  lange  termijn  ook  aan  het  milieu  denken.  Ook  nu  kan  ik  me  weer  aansluiten  bij
GroenLinks omtrent dit onderwerp.
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Dan nog iets aangaande inspraak bewoners. Wij vinden dat de buurten op tijd bij  plannen betrokken
moeten worden. Vooral bij het voornemen tot optoppen of uitbreiden van kamerverhuurpanden moeten
buren actief door de verhuurder of pandeigenaar worden ingelicht. Op deze wijze kunnen ze al in een
vroeg stadium invloed uitoefenen op de planvorming. Het college wil burgerparticipatie en op dit vlak
lijkt  ons  dit  onontbeerlijk  en  van  wezenlijk  belang.  Wij  staan  ook  op  een  motie  en  een  aantal
amendementen van de SP en daarmee hopen we ons punt duidelijk te maken en te bewerkstelligen dat
hoog ingezet  wordt  op  burgerparticipatie  als  het  gaat  om inspraak,  onder  andere  omgevingstoets  en
ontwikkelingen in de buurt. We zien dan ook graag een strenge regulering aangaande optoppingen en flats
in tuinen. De mogelijkheid hiertoe en de uitbreiding van panden moet een uitzondering worden in plaats
van een regel.  Ook willen wij  voorkomen dat  er  in  oude wijken optoppingen plaatsvinden voor  het
bijbouwen van kamers waar geen behoefte aan is en die ten koste gaan van de buurt. Je moet er niet aan
denken dat je met een mooi huisje hebt gekocht met een rustiek plaatsje, waar ineens een betonnen blok
met appartementen in wordt gebouwd.
Dan nog iets over huisvesting voor internationale studenten. Wij vinden dit, net als een aantal andere
partijen, een belangrijk issue. Internationale studenten zijn immers onze gast en daar moeten wij goed
voor zorgen. We denken dat het daarom ook een goed idee is om op de Engelstalige website over de
verhuur van kamers informatie te zetten over de gemiddelde prijs, rechten en plichten, waar huurders
terechtkunnen als huurbazen zich niet aan de afspraak houden etc. Nou, de drie moties die ingediend
worden aangaande deze groep, welkome gasten, kan ik dan ook van harte ondersteunen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben het ontzettend vaak en veel
gehad over dit thema. Het is ook een belangrijk thema, want een eigen huis, een plek onder de zon, is toch
iets wat heel veel mensen heel prettig vinden. En ook als het een huurhuis is, is het toch een beetje je
eigen huis.  Het  tij  lijkt  te keren.  Waar  eerder heel  veel  dingen in deze stad mogelijk waren,  op- en
aanbouwen, we hebben vele mailtjes gehad, en Stadjers steeds meer zuchtten onder het oude beleid, laat
ik het  zo maar even kort samenvatten,  is het  goed dat  er nu nieuw beleid is met  een heel palet aan
maatregelen. En deze visie beschouwt wat ons betreft  het geheel beter, met  alle aspecten die aan het
wonen vastzitten. Onze complimenten daarom, nogmaals, voor deze visie.
In een aantal moties die wij steunen, geven wij aan dat het her en der wat ons betreft ook nog beter zou
kunnen, bijvoorbeeld met betrekking tot het meenemen van omwonenden in plannen. Wij dienen bewust
geen motie in voor het behoud van woningen voor gezinnen, wat bij ons wel een speerpunt blijft, maar
waar de wethouder op antwoordde dat daar genoeg opties voor zijn. We houden wel scherp in de gaten
wat de effecten van het  huidige beleid zullen zijn en hoeveel  gezinnen hier  blijven en inderdaad de
mogelijkheid hebben om hier te blijven. Wat ons betreft kan het Suiker Unieterrein daar ook zeker een rol
bij spelen en dat sluit aan bij wat de VVD daar al eerder over gezegd heeft.
Ook ouderen hebben ingesproken bij de commissie. Ze willen heel graag in hun huidige netwerken en
wijken blijven wonen. Dit vraagt ook meer dan een vrijblijvende inzet vanuit het beleid. Immers, als je
vanuit de Wmo-gedachte meer je netwerk moet betrekken, moet je mensen niet uit hun netwerk halen.
Daar zit nog wel een uitdaging in, wat ons betreft, gezien de verminderde zorggelden en de vermeerderde
zorgbehoefte aan huis. Het college geeft ook aan dat het daar de focus ook op heeft en ook hierin volgen
wij scherp de uitwerking van het beleid, c.q. wat er in het meerjarenprogramma wonen vermeld gaat
staan. Voor het overige: instemming. En voor de rest ziet u ons terug in de moties. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Nu hebben we volgens mij alle fracties gehad. Dan loop ik even met u
de moties en amendementen door.
Ik begrijp dat bij de kopiering de nummering, zoals door de griffier is toegepast, niet helemaal doorkomt,
dus ik noem u de titel van een motie, het nummer en het dictum. Ik begin bij motie  5. Motie 13 slaan we
altijd over hè. Dat was een foutje in de nummering.

Motie 5: huurverhoging aan banden (SP)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Woonvisie Wonen in Stad’,
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constaterende dat:
- de huren de afgelopen jaren keer op keer zijn gestegen in de sociale huursector in Groningen;
- dit mogelijk is doordat de huurprijs sinds een aantal jaren naast het inflatiepercentage met een

extra percentage tot aan 6% per jaar mag stijgen;
overwegende dat:

- steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van hun huur;
- dit wordt veroorzaakt door een combinatie van stijgen van de huurprijzen, inkomensdaling en

hogere kosten van zorg en levensonderhoud;
- mensen hierdoor direct in hun bestaanszekerheid worden getroffen doordat uithuiszetting dreigt;

verzoekt het college:
- bij het uitwerken van de prestatieafspraken in te zetten op dat de huurprijzen in Groningen niet

verder dan het inflatiepercentage mogen stijgen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 6: woningen voor opgevangen dak- en thuislozen (SP)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel `Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- de gemeente Groningen, als centrumgemeente, ook dak- en thuislozen opvangt van omliggende

gemeenten;
- terugkeer van cliënten naar hun oorspronkelijke gemeente niet altijd de meeste voorkeur geniet;

overwegende dat:
- Groningen een centrumgemeente is en daardoor een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten

opzichte van andere gemeenten;
- de groep waar het om gaat, een kwetsbare groep mensen betreft die zeker bij het vinden van

nieuwe zelfstandige woonruimte hulp- en ondersteuning kan gebruiken;
verzoekt het college:

- te  zorgen  dat  drempels  bij  het  vinden  van  een  woning  in  de  gemeente  Groningen  worden
weggenomen voor dak- en thuislozen die door de gemeente Groningen worden opgevangen;

- hierover harde afspraken te maken met de Groninger woningbouwcorporaties;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 7: volkshuisvestelijke toets (SP)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel `Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- de omgevingstoets die per 1 juli van kracht wordt een volkshuisvestelijke toets kent;
- deze toets inhoudt dat bij  een vergunningverlening altijd een afweging wordt gemaakt of het

onttrekken,  samenvoegen van een woning of woningvorm een toevoeging is op de bestaande
woningvoorraad en of er programmatisch bijvoorbeeld behoefte aan is;

- er geen tekort is aan kamers in de stad, maar wel een tekort is aan gezinswoningen;
overwegende dat:

- ondanks het overschot aan kamers,  de voorraad kamers groeit  in en om het centrum door de
aantrekkelijkheid van de locatie;

- 58% van  de  jongeren  die  nu  op  kamers  woont,  wil  verhuizen  naar  een  woning  van  betere
kwaliteit, met voornamelijk eigen voorzieningen en voor een betere prijs;

- het  onttrekken  van  woningen  ten  behoeve  van  kamerverhuur  ten  koste  gaat  van  schaarse
gezinswoningen;

- de woningvoorraad voor gezinswoningen moet worden beschermd;
verzoekt het college:

- op grond van de volkshuisvestelijke toets geen onttrekkingsvergunningen te verlenen ten behoeve
van meer kamerverhuurpanden, omdat daar, zoals hierboven beschreven, in de huidige situatie
geen behoefte aan is;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 8: Zeggenschap bewoners omgevingstoets (SP, ChristenUnie, Stadspartij, Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- het kamerverhuurbeleid vanaf 1 juli op een andere manier wordt vormgegeven;
- op basis van een omgevingstoets wordt beoordeeld of er al dan niet een onttrekkingsvergunning

voor een kamerverhuurpand wordt verleend;
- een van de afwegingen van de omgevingstoets de leefbaarheidstoets¹ is;
- de  omgevingstoets  in  het  raadsvoorstel  niet  inhoudt  dat  signalen  van  omwonenden  direct

meewegen in de omgevingstoets;
overwegende dat:

- bewoners bij uitstek de experts zijn op het gebied van hun straat, buurt en wijk;
- de omgevingstoets in het leven wordt geroepen om meer tegemoet te komen aan de verhoudingen

en wensen in buurten;
- signalen van bewoners daarom ook rechtstreeks betrokken moeten worden bij de omgevingstoets

voor kamerverhuurpanden;
verzoekt het college:

- om  bij  het  toepassen  van  de  omgevingstoets  voor  het  al  dan  niet  verlenen  van  een
onttrekkingsvergunning naast de punten in het door het college geformuleerde afwegingskader¹
ook signalen van omwonenden mee te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

¹: Zie voor afwegingskader: Raadsvoorstel Woonvisie Wonen in Stad op p. 4 onder punt 2 (leefbaarheid); Beleidsregels zoals
geformuleerd in de collegebrief Beleidsregels onttrekkingsvergunning en woningvorming Huisvestingsverordening 2015 van 18-
06-2015.

Motie 9: Melding omgevingsvergunning (SP, Stadspartij, ChristenUnie)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- meldingen van aanvragen van omgevingsvergunningen en onttrekkingsvergunningen wekelijks in

de stadsberichten op internet verschijnen;
- het  bijhouden  van  vergunningaanvragen  en  -verleningen  belangrijk  is  voor  invloed  op  de

woonomgeving van Stadjers;
- al eerder ook door het college is erkend dat het prettig is om een laagdrempelige manier te hebben

om vergunningaanvragen en -verleningen te bieden aan Stadjers;
overwegende dat:

- er verschillende manieren zijn om ervoor te zorgen dat omwonenden van vergunningaanvragen
op de hoogte blijven;

- men kan denken aan meldingen per mail, per app, per brief (van de vergunningaanvrager of van
de gemeente) of door middel van een schriftelijke melding op het pand waarvoor de vergunning
wordt aangevraagd/verleend;

- op deze manier mensen laagdrempelig geïnformeerd kunnen worden over vergunningaanvragen
en -verleningen;

spreekt uit dat:
- omwonenden  beter  geïnformeerd  moeten  worden  over  vergunningaanvragen  voor

omgevingsvergunningen en onttrekkingsvergunningen;
verzoekt het college:

- te  onderzoeken  wat  de  voor-  en  nadelen  zijn  van  verschillende  vormen  van
informatievoorzieningen  over  omgevingsvergunningen  en  onttrekkingsvergunning  voor
omwonenden;

- de resultaten hiervan in het najaar te rapporteren aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 10: Intrekken ongewenste bouwvergunningen (SP, ChristenUnie)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen geen vervaltermijn heeft;
- deze vergunning om te bouwen in beginsel onbeperkt geldig is;

overwegende dat:
- wanneer een lange tijd niets met een bouwvergunningen wordt gedaan dit voor onzekerheid voor

omwonenden leidt;
- de stad en de gemeente  zich inzetten om ongewenste  bouwwerken zoals  flats  in  stadstuinen

onmogelijk te maken;
- vergunningen  in  het  verleden  zijn  verleend,  die  bouwwerken  mogelijk  maken  die  nu  als

ongewenst worden ervaren;
- naast het dichten van bestemmingsplannen om ongewenste bouwwerken onmogelijk te maken

ook reeds verleende vergunningen onder de loep moeten worden genomen;
- reeds  verleende  maar  ongebruikte  omgevingsvergunningen  met  de  bestemming  ‘bouwen’

ingetrokken kunnen worden door middel van een intrekkingsprocedure;
verzoekt het college:

- zo snel mogelijk onderzoek te doen naar welke omgevingsvergunningen (met de bestemming
‘bouwen’) de afgelopen tien jaar zijn uitgegeven waar tot op heden niets mee is gedaan;

- daarover een afweging te maken over of de uitvoering van de verleende vergunningen wel of niet
gewenst is in het licht van de inspanningen van de gemeente om het volbouwen van stadstuintjes
te voorkomen;

- hierover te adviseren of er al dan niet een intrekkingsprocedure gestart moet worden;
- de raad zo snel mogelijk over de gevallen en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen van de

intrekkingsprocedure te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 11: Ontmoetingsplekken in de buurt (SP, Stadspartij, GroenLinks)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- de woonvisie beoogt om de leefbaarheid van de buurten te verbeteren;

overwegende dat:
- op dit moment in een aantal buurten eens per jaar barbecues worden georganiseerd om mensen

elkaar te laten ontmoeten;
- het idee daarvan is dat wanneer mensen elkaar wat kennen het makkelijker is om elkaar aan te

spreken om hulp te vragen of overlast te melden;
- dit  meer  structureel  georganiseerd zou kunnen worden door  de ruimtelijke ordening zo in  te

richten dat mensen elkaar meer ontmoeten;
verzoekt het college:

- bij  grote  aanpassingen  in  de  ruimtelijke  inrichting  (waaronder  ook  vaststellen  van
bestemmingsplannen) in de stad specifiek stil te staan bij de mogelijkheid van het creëren van
ontmoetingsplekken in de vorm van bijvoorbeeld bankjes, tuintjes, voelbalveldjes en parkjes;

- hierbij omwonende bewoners te betrekken en directe zeggenschap te geven;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 12: Aantrekkelijk investeren (Student en Stad, CDA, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 juni 2015, besprekende de Woonvisie,

constaterende dat:
- de toestroom van jongeren en kenniswerkers naar de stad de komende jaren verder zal toenemen;
- er hierdoor voor deze doelgroep op het gebied van huisvesting een grote uitdaging ligt;
- daarnaast 58% van de jongeren een verhuiswens heeft;
- de vraag naar kwalitatieve zelfstandige woonruimte veel groter is (en nog groter zal worden) dan

het aanbod in de stad;
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overwegende dat:
- de gewenste aantallen nieuw te realiseren woonruimte al jarenlang niet wordt behaald en we

hierdoor achterlopen in de woningvoorraad;
- woningcorporaties  de  financiële  middelen  niet  hebben  om  te  investeren  in  kwalitatieve

zelfstandige woonruimten;
- particuliere investeerders nog wel de ruimte hebben om te investeren,
- de  drempel  voor  kleine  particuliere  investeerders  vaak  vrij  hoog  is  om  te  investeren  in

jongerenhuisvesting;
verzoekt het college:

- de mogelijkheden te onderzoeken om het mogelijk te maken dat kleine particuliere investeerders
via de woningcorporaties  of een ander portal,  kunnen investeren in  jongerenhuisvesting door
bijvoorbeeld een vastgesteld rendement aan te bieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 14: Friendscontracten (Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 juni 2015, besprekende de Woonvisie,

constaterende dat:
- de toestroom van nieuwe bewoners naar Groningen groot is;
- een groot deel van de jonge bewoners bewust ervoor kiest om de kosten van het huishouden te

delen;
- de inkomenseisen steeds groter worden door de sterke huurmarkt;
- het vaak moeilijk is om aan deze inkomenseisen te voldoen omdat maar van een bewoner het

inkomen kan worden meegenomen;
- in het land goede ervaringen zijn opgedaan met ‘friendscontracten’. Deze maken het mogelijk om

zonder een verplicht samenlevingscontract wel gezamenlijk te voldoen aan de inkomenseis voor
een huurwoning;

overwegende dat:
- een  huurcontract  op  naam van  alle  leden  van  een  woongroep  zonder  onderlinge  huurrelatie

bijdraagt aan de mogelijkheden tot huisvesting;
- de huidige woningmarkt niet is toegespitst op de aanwas van eenpersoonshuishoudens;
- friendscontracten bewoners helpen een woonplek in Groningen te vinden waardoor de bestaande

woningvoorraad op een flexibele en efficiënte manier wordt benut;
verzoekt het college:

- friendscontracten actief te stimuleren in de particuliere huurmarkt;
- het beleid inzichtelijk te maken voor zowel maatschappelijke als commerciële organisaties;
- duidelijke  afspraken  te  maken  in  de  prestatieafspraken  met  corporaties  over  de  ruimte  voor

friendscontracten;
en gaat over/tot de orde van de dag.

Motie 15: Meten is weten (Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 juni 2015, besprekende de Woonvisie,

constaterende dat:
- de toestroom van jongeren en kenniswerkers naar de stad de komende jaren verder zal toenemen;
- er hierdoor voor deze doelgroep op het gebied van huisvesting een grote uitdaging ligt;
- daarnaast 58% van de jongeren een verhuiswens heeft;
- de vraag naar kwalitatieve zelfstandige woonruimte veel groter is – en nog groter zal worden –

dan het aanbod in de stad;
overwegende dat:

- Groningen een stad wil zijn waar het voor iedereen goed wonen is;
- goed wonen ook betekent dat je waar voor je geld krijgt;
- de woonkosten voor jongeren relatief hoger zijn dan van andere doelgroepen;
- door  de  terugloop  van  het  aantal  opgeleverde  wooneenheden  voor  jongeren  door

woningcorporaties de particuliere sector belangrijker is geworden;
- het nodig is om deze kosten goed te monitoren om trends waar te nemen;
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verzoekt het college:
- de  gemiddelde  huurprijs  voor  kamers  en  wooneenheden tot  50  m2 uit  de  particuliere  sector

jaarlijks te indexeren en de cijfers op te nemen in de gemeenterekening;
- de gemiddelde huurprijs voor wooneenheden vanaf 50 m2 jaarlijks, uit de particuliere sector, te

indexeren en de cijfers op te nemen in de gemeenterekening;
en gaat over/tot de orde van de dag.

Motie 16: Plan van aanpak bestaande leefbaarheidsproblemen (Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 juni 2015, besprekende de ‘Woonvisie,
Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- met de nieuwe woonvisie de gevolgen voor de leefbaarheid een criterium worden voor het al dan

niet verlenen van een onttrekkingsvergunning;
- er  onder  het  oude  beleid  situaties  zijn  ontstaan  waarbij  de  grenzen  van  wat  leefbaar  is,

overschreden zijn;
- het nieuwe beleid bestaande leefbaarheidsproblemen niet direct zal aanpakken;

overwegende dat:
- het gemeentebestuur een inspanningsverplichting heeft om in straten waar de leefbaarheid in het

gedrang is gekomen, de bewoners zoveel als mogelijk is, tegemoet te komen;
- het wenselijk is, gezien bovenstaande constateringen en overweging, met een gericht plan van

aanpak bestaande problemen op het gebied van leefbaarheid in kaart te brengen en waar mogelijk
de situatie te verbeteren;

verzoekt het college:
- voor het einde van 2015 de raad een plan van aanpak bestaande leefbaarheidsproblemen voor te

leggen waarin ten minste de volgende onderdelen in verwerkt zijn:
o een overzicht van gebieden waar sprake is van leefbaarheidsproblemen;
o een beschrijving van de geconstateerde problemen;
o maatregelen voor extra handhaving op het gebied van overlast;
o maatregelen  voor  extra  handhaving  op  het  gebied  van  bouwregels  en  vergunningen,

indien juridisch mogelijk, ook met terugwerkende kracht;
o structureel  overleg  met  bewoners  en/of  hun  vertegenwoordigers  uit  gebieden  met

leefbaarheidsproblemen over de situatie en mogelijke maatregelen deze te verbeteren;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 17: Engelstalige website (D66, SP, Student en Stad, VVD)
De  gemeenteraad  van  Groningen  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,  besprekende  de  woonvisie
Wonen in Stad,

constaterende dat:
- er niet duidelijk één plaats is waar alle informatie over wonen in Groningen online te vinden is;
- op dit moment veel internationale studenten enkel nog worden geïnformeerd over de huisvesting

van de Housing Office terwijl dit slechts een van de vele aanbieders van en informatiepunten
voor kamers in Groningen is;

overwegende dat:
- het ontbreken van duidelijke informatie over wonen in Groningen vooral voor mensen die zoeken

naar een woning een probleem kan zijn;
- dit  probleem  wordt  vergroot  wanneer  de  woningzoekende  een  andere  taal  spreekt  dan  het

Nederlands;
- een meertalige website deze taalbarrière kan wegnemen;

verzoekt het college:
- te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een meertalige website op te zetten waarop alle

informatie (aanbieders, verplichtingen, informatie etc.) zichtbaar is over het wonen en het zoeken
van een woning in Groningen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 18: Weet waarvoor je tekent (D66, SP, Student en Stad)
De  gemeenteraad  van  Groningen  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,besprekende  de  woonvisie:
“Wonen in Stad”,

constaterende dat:
- veel internationale studenten in Groningen hun huis vinden via Stichting Studenten Huisvesting

(SSH);
- dit aanbod ontoereikend is voor de vraag, waardoor een groep is aangewezen op het aanbod van

particuliere verhuurders;
overwegende dat:

- particuliere  verhuurders  geen  verplichtingen  kennen  ten  aanzien  van  de  taal  waarin  zij  het
huurcontract aanbieden;

- het hierdoor kan voorkomen dat degene die het contract tekent niet weet wat het contract precies
inhoudt;

- anderstalige huurders daardoor in een nadelige positie kunnen belanden;
verzoekt het college:

- te  onderzoeken wat  de mogelijkheden zijn  om ervoor  te  zorgen dat  op de gehele  Groningse
woningmarkt, wanneer dat noodzakelijk is, huurcontracten in twee talen (Nederlands en Engels)
worden aangeboden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 19: Prestatieafspraken (D66, SP, Student en Stad, VVD)
De  gemeenteraad  van  Groningen  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,  besprekende  de
woonvisie ‘Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- de kwaliteit van de bestaande huisvesting voor Internationale studenten in Groningen kan en moet

verbeteren;
- de woonvisie Wonen in Stad geen aandacht besteedt aan deze opgave;

overwegende dat:
- de huisvesting voor  internationale  studenten voor  een groot  gedeelte  wordt  aangeboden door

Stichting Studenten Huisvesting (SSH) via de Housing Office;
- SSH functioneert als een woningbouwcorporatie, zoals ook blijkt uit het ondernemersplan¹;
- de gemeente  met  de woonvisie  de mogelijkheid krijgt  om (prestatie)afspraken te  maken met

woningbouwcorporaties;
voorts overwegende dat:

- de kwaliteitsopgave van de huisvesting voor Internationale studenten past binnen de reikwijdte
van de te maken (prestatie)afspraken, zoals in het raadsvoorstel woonvisie valt te lezen:  “We
ontwikkelen een gezamenlijke ambitie [...] en we gaan samen met de corporaties concrete doelen
vastleggen”;

verzoekt het college om:
- met SSH afspraken te maken over de kwaliteit van de woningen en de service die zij aanbieden

op de Groningse woningmarkt voor internationale studenten;
- in deze afspraken de toepasbaarheid van het huurpuntensysteem op de kamers van SSH mee te

nemen;
en gaat over tot de orde van de dag.

¹ http//sshxl.nlsites/derault/files/ondememingsplan%202012-2016.pdf

Motie 20: objectief criterium als bovengrens (CDA, SP)
De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,  besprekende  het
raadsvoorstel Woonvisie Wonen in Stad en de verordening tot wijziging van de huisvestingsverordening
2015,

constaterende dat:
- het  college  maatwerk  voor  kamerverhuurbeleid  op  wijk,  buurt  en  straatniveau  verder  wil

uitwerken;
- het enige objectieve criterium bij de omgevingstoets de 15%-norm is;
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- op het objectieve criterium van de 15%-norm uitzonderingen door het college gemaakt kunnen
worden;

overwegende dat:
- de balans in een aantal wijken zoek is en hersteld moet worden;
- subjectieve normen als de leefbaarheidstoets een risico van willekeur in zich hebben;
- uitzonderingen op het criterium van 15% het beleid nog ondoorzichtiger maken;

verzoekt het college:
- geen uitzonderingen te maken op het objectieve criterium van de 15%-norm;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 21: College blijf bij uw leest (CDA)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 24 juni 2015, besprekende de
Woonvisie Wonen in Stad,

constaterende dat:
- het college in de Woonvisie Wonen in Stad het wonen in de binnenstad voor andere doelgroepen

dan alleen studenten wil stimuleren;
- daarbij  denkt  aan  het  organiseren  van  een  manifestatie  die  75.000 euro  moet  kosten  om

ondernemers  te  verleiden  tot  het  bouwen  voor  bijvoorbeeld  gezinnen  en  ouderen  in  de
binnenstad;

overwegende dat:
- de markt zelf echt wel op de hoogte is van diverse bouwmogelijkheden in de binnenstad;
- marktwerking juist de ruimte biedt om, indien daar vraag naar is, voor andere doelgroepen dan

studenten te bouwen;
- het organiseren van manifestaties niet tot de kerntaken van een gemeente behoort;
- dit  geld bijvoorbeeld beter  besteed kan worden aan betere  woningen in de wijk om ouderen

langer thuis te laten wonen;
verzoekt het college:

- af te zien van deze manifestatie en met een voorstel te komen dit geld nuttiger in te zetten;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dat waren de moties. Dan gaan we nu over tot het doorlopen van de amendementen.

Amendement 2:  Niet  minder  sociale  huurwoningen  in  de  stad (SP, ChristenUnie,  Partij  voor  de
Dieren)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel Woonvisie Wonen in Stad,

constaterende dat:
- in de woonvisie akkoord wordt gegaan met het verminderen van het aantal sociale huurwoningen

de komende jaren;
- er in Groningen een tekort is aan dergelijke woningen;

overwegende dat:
- betaalbaarheid de grootste uitdaging voor de woningmarkt voor de komende jaren is;
- het verminderen van het aantal sociale huurwoningen betekent dat het aantal betaalbare woningen

in de stad de komende jaren afneemt;
- er zowel voor (eenouder-)gezinnen als voor eenpersoonshuishoudens voor de komende jaren een

grote opgave ligt om betaalbare huisvesting te realiseren;
- de gemeente zich daarom met woningbouwcorporaties moet inspannen om de voorraad sociale

huurwoningen minimaal op peil te houden;
verzoekt het college:

- om zich in te zetten om het aantal sociale huurwoningen de komende jaren op peil te houden;
- hierover bij  het uitwerken van de prestatieafspraken met  een voorstel  bij  de raad op terug te

komen om dit te realiseren;
besluit:

- in de woonvisie ‘Wonen in stad’ toe te voegen op blz. 24 als punt 7: “We zetten ons in om de
voorraad sociale huurwoningen de komende jaren op peil te houden”;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement 3: Time-out Selwerd (SP, Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- in het raadsvoorstel van onttrekkingsvergunningen (hierna: time-out) in Selwerd wordt geschrapt;

overwegende dat:
- deze  time-out  werd  ingesteld  ten  behoeve  van  en  voor  de  duur  van  de  wijkvernieuwing  in

Selwerd;
- de wijkvernieuwing nog niet klaar is;

besluit:
- aan artikel 23 Huisvestingsverordening 2015 in het raadsvoorstel Woonvisie Wonen in stad na

lid 1 een tweede lid toe te voegen, inhoudende:  “Aan de vereisten van lid 1 wordt in elk geval
niet voldaan in het geval dat een woning is gelegen in de wijk Selwerd”;

en gaat over tot de orde van de dag.

Amendement 4: Zeggenschap bewoners ontwikkelingen buurt (SP, Stadspartij, ChristenUnie, Partij
voor de Dieren)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Woonvisie Wonen in Stad’,

constaterende dat:
- grote bouwprojecten veel invloed kunnen hebben op de leef- en woonomgeving van Stadjers;
- met name de bouwhoogte, het bouwvolume en de functie van het gebouw het karakter van een

buurt kunnen beïnvloeden;
overwegende dat:

- bewoners  ook volgens  de  woonvisie  ‘Wonen  in  stad’ (p.  68  e.v.)  meer  zeggenschap moeten
krijgen over hun woon- en leefomgeving;

- bewoners momenteel te weinig zeggenschap hebben over grote bouwprojecten in de stad;
- de mening van bewoners vaak pas aan bod komt wanneer de ontwikkeling van het plan zo goed

als af is;
- bewoners op dat moment weinig meer in te brengen hebben in het plan;
- door bewoners eerder en beter te betrekken bij bestaande en toekomstige ontwikkelingen in hun

omgeving, zij meer invloed kunnen uitoefenen op hun woon- en leefomgeving;
- dit tot breed gedragen plannen en ontwikkelingen kan leiden;

besluit:
- in de Woonvisie ‘Wonen in stad’ op p. 74 tussen te voegen na zin “Andere voorbeelden zijn (...)

de  buurt  bevorderen”:  “Grote  (bouw-)projecten  kunnen  veel  invloed  hebben  op  de  leef-  en
woonomgeving  van  Stadjers.  Bewoners  moeten  daarom  meer  zeggenschap  krijgen  over
bijvoorbeeld bouwhoogtes-  en volumes en functie-invullingen van (bouw)projecten.  Bewoners
moeten meer invloed krijgen op hoe hun omgeving eruit komt te zien, door de buurt beter te
betrekken  bij  het  ontwikkelen  van  bestemmingsplannen  waarin  bouwmogelijkheden  worden
vastgelegd.  Bij  het  realiseren van grootschalige (bouw)projecten  moeten bewoners  eerder  en
beter bij de planvorming worden betrokken. Zo organiseren we meer directe zeggenschap voor de
buurt”;

en gaat over tot de orde van de dag.

Amendement 5: Niets went, ook niet 15% (Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 juni 2015, besprekende de Woonvisie,

constaterende dat:
- Groningen een studentenstad is waar jongeren een belangrijke rol vervullen in de levendigheid en

leefbaarheid van de stad;
- jongerenhuisvesting nog altijd een grote uitdaging blijft voor de stad;
- vanwege beperkende maatregelen zoals de 15%-norm studenten momenteel 64% meer betalen

per vierkante meter dan andere inwoners van Groningen;
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- we  streven  naar  kwalitatieve  huisvesting  en  de  wijze  waarop  wordt  omgegaan  met
onttrekkingsvergunningen  de  manier  is  om  als  gemeenteraad  zorg  te  dragen  voor  goede
woonomstandigheden van studenten;

- het college beoogt de 15%-norm een onderdeel te maken van de omgevingstoets bij het toetsen
van aanvragen voor onttrekkingsvergunningen;

overwegende dat:
- in beginsel iedereen de mogelijkheid moet hebben om te wonen waar hij of zij wil;
- er vervolgens gekeken zou kunnen worden hoe de leefbaarheid in een wijk, met alle inwoners die

daar willen wonen, zo goed mogelijk kan worden bewerkstelligd;
- maatwerk het credo is;
- het  college  door  de  omgevingstoets  maatwerk  gaat  realiseren  op  het  gebied  van

jongerenhuisvesting;
- de 15%-norm een maatregel is die belemmerend kan werken bij maatwerk;

besluit:
- de raad te besluiten de Woonvisie Wonen in Stad vast te stellen met dien verstande dat de passage

op bladzijde 51, punt 4: “We heffen de generieke 15%-norm en de uitzondering voor Selwerd en
de Binnenstad op. Wel blijft de 15%-norm een belangrijke indicator binnen de omgevingstoets. In
de beoordeling worden ook het aantal kleine appartementen betrokken.” wordt vervangen door:
“We heffen de generieke 15%-norm en de uitzondering voor Selwerd en de Binnenstad op.”

en gaat over tot de orde van de dag.

Amendement 6: Geen strengere regels binnenstad (CDA, Student en Stad)
De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,  besprekende  het
raadsvoorstel Woonvisie Wonen in Stad en de verordening tot wijziging van de huisvestingsverordening
2015,

constaterende dat:
- het college maatwerk op wijk-, buurt- en straatniveau verder wil uitwerken;
- in de huidige regelgeving de straten binnen de Diepenring expliciet zijn uitgezonderd waar het

gaat om de 15%-norm voor het verlenen van een onttrekkingsvergunning;
- het college met dit voorstel de 15%-norm als indicator ook op de binnenstad wil toepassen;

overwegende dat:
- de  binnenstad  als  bruisend  hart  van  de  gemeente  een  unieke  positie  inneemt  als  intensief

woongebied;
- de binnenstad een ander leefbaarheidskarakter heeft dan de wijken;
- de druk op de wijken verder toe zal nemen wanneer de omgevingstoets wel in de binnenstad

toegepast zal gaan worden;
- dit  beleid  in  strijd  is  met  de  motie  Compensatie  jongerenhuisvesting,  die  zegt  dat  strenge

maatregelen  die  de  mogelijkheden  om  jongeren  te  huisvesten  te  beperken  ook  ergens
gecompenseerd worden;

- voor  het  A-kwartier  tot  21 februari  2016  geen  onttrekkingsvergunning  voor  onzelfstandige
kamers en appartementen wordt verleend;

besluit:
- de woonvisie  vast  te  stellen met  dien verstande dat  in  de passage op blz. 51 onder  4 wordt

gewijzigd  in:  “Wel  blijft  de  15%-norm een  belangrijke  indicator  binnen de  omgevingstoets,
uitgezonderd de straten binnen de Diepenring”.

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dan stel  ik  u voor  om bij  acclamatie  nu te  besluiten  te  gaan  eten.  Een uurtje?
20.00 uur, wordt er hier gezegd. Akkoord? De vergadering geschorst.

(Schorsing 19.00 uur – 20.00 uur)

De VOORZITTER: Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaats in te nemen? De vergadering is
heropend. Ik attendeer u op twee dingen, voordat ik de wethouder het woord geef. Het ene is dat de heer
Ubbens de vergadering heeft verlaten en ook vanavond niet meer zal terugkomen. Dus als u straks wacht
op stem 39 op het scherm, dan komt hij niet. En het tweede is: ik attendeer u ook nog even met nadruk op
uw spreektijd. Het woord is aan wethouder Van der Schaaf.
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Wethouder VAN DER SCHAAF: Dank u wel, voorzitter. De woonvisie: meerdere keren over gesproken
in commissies, op allerlei sessies, gesproken met de stad in het stadsdebat, gesproken met deskundigen,
kortom, we hebben er bijna een jaar over gedaan om dat debat in brede zin van het woord met de hele
stad te voeren. En die nieuwe woonvisie is inderdaad nodig. Die is nodig omdat de positie van de stad op
het  gebied van wonen,  ook in relatie  tot  de  regio bijvoorbeeld,  de afgelopen jaren veranderd is.  De
perspectieven op groei zijn er nog steeds. Nieuwe vraagstukken die dit met zich meebrengt, maar ook het
thema, vanavond in het debat ook een paar keer duidelijk naar voren gekomen, van de betaalbaarheid,
veranderingen in de corporatiessector, veranderingen in het rijksbeleid, nieuwe uitdagingen op dat gebied
en ook een economische ontwikkeling in de afgelopen jaren, die daaraan nieuwe uitdagingen stelt. Maar
ook de verduurzaming. Nodig voor ons milieu, nodig voor onze toekomst, maar ook nodig, juist weer
voor  het  thema van de betaalbaarheid.  En uiteraard het  brede vraagstuk van de jongerenhuisvesting,
waarbij we ook in het coalitieakkoord al hadden aangekondigd met een andere aanpak te komen, meer
gericht op maatwerk, vanuit het idee dat door de vele discussies in de stad, de vele onduidelijkheid die er
soms is, het beleid aan draagkracht en zeggingskracht had verloren en duidelijk aan herijking toe was. Al
die thema’s,  ook het thema ouderenhuisvesting bijvoorbeeld, hebben we van een brede procesaanpak
voorzien en dat heeft tot een aantal conclusies geleid die wij nu in de woonvisie op tafel leggen.
U hebt aardig wat moties ingediend. Daar kom ik op het einde op terug, maar ik wil daarvoor even bij de
grote thema’s langsgaan en reageren op datgene wat er vandaag ook in het debat tot nu toe is gezegd. Om
maar eens te beginnen bij het thema betaalbaarheid en daar koppel ik dan ook maar direct het thema
beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen aan. Volstrekt duidelijk, het is niet voor niets een
van  de  eerste  hoofdstukken  in  de  woonvisie,  dat  dit  wat  het  college  betreft  een  van  de  grootste
uitdagingen is. Hoe zorgen we ervoor, in deze tijd waarin corporaties minder investeringsmogelijkheden
hebben,  dat  wij  wonen  toch  betaalbaar  houden  en  dat  we  toch  voldoende  sociale  huurwoningen
beschikbaar houden in de stad? Ik ben het helemaal met mevrouw Van Duin eens als zij zegt dat het
zorgwekkend is dat door allerlei ontwikkelingen die beschikbaarheid van sociale huurwoningen onder
druk kan komen te staan. Tegelijkertijd is het zo dat wij in het hele palet aan doelstellingen die we ook
met  de  woningbouwcorporaties  in  onze  volkshuisvesting  hebben,  daar  gaat  het  ook  over  de
betaalbaarheid, c.q. verduurzaming, dan gaat het over nieuwbouw, dan gaat het over jongerenhuisvesting,
dat we daar het evenwicht moeten zien te vinden tussen al die belangen. En inderdaad ook proberen de
huurverhogingen zo beperkt mogelijk te houden. Dat zijn allemaal zaken waar we met de corporaties in
de prestatieafspraken duidelijk richting aan moeten geven.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin. Doet u dit eerst maar even, daarna mag u reageren.

Wethouder  VAN DER SCHAAF:  Maar  ik  wil  een ding zeggen.  U focust,  dan richt  ik  mij  even tot
mevrouw Van Duin van de SP, heel erg op een punt, namelijk de opvatting dat het mogelijk zou zijn dat
het aantal sociale huurwoningen in de stad vermindert. Ja, dat kan, omdat het ook noodzakelijk is om in
andere zaken te investeren. Het is niet zo dat wij over één nacht ijs gaan. We kiezen ervoor en we gaan
ons best ervoor doen om die hoeveelheid minimaal gelijk te houden, maar we maken daar heel scherpe
keuzes in. We zeggen juist: “niet al die duurdere huurwoningen verkopen, want dat zijn vaak juist die
schaarse eengezinswoningen”. We kiezen er juist voor om verkoop daar mogelijk te maken, of daar toe te
staan, laat ik het zo beter zeggen, in de segmenten waarvan wij denken dat de beschikbaarheid van de
voorraad het  aankan.  Het  is  te makkelijk om dan te zeggen:  “U moet  de huren niet  verhogen en de
corporaties moet u ook verbieden de sociale huurwoningen te verkopen”, want: dat kan ik doen, dat kan
ik tegen ze zeggen. Maar dan weten we wel zeker dat er geen geld komt voor verduurzaming, dat er geen
geld komt voor nieuwbouw en geen geld komt voor jongerenhuisvesting. Dus volkshuisvesting is gebaat
bij  vernieuwing.  Stilstand  en  stagnatie  zijn  de  grootste  bedreiging  voor  de  ontwikkeling  van  de
volkshuisvesting.

De VOORZITTER: Nu krijgt mevrouw Van Duin de gelegenheid voor een interruptie.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Nou ja, voorzitter, ik hoor de wethouder nu zeggen: “Wij maken ons ook heel
erg zorgen over het aantal beschikbare huurwoningen”, maar die woonvisie, als je hem letterlijk leest,
gaat er gewoon van uit dat er de komende jaren heel veel betaalbare huurwoningen gaan verdwijnen. En
wij maken dat mogelijk. Wij zeggen tegen de woningbouwcorporaties: “U kunt dat gewoon doen”. Wij
willen van de wethouder Volkshuisvesting hier horen: hoe kunnen wij straks beoordelen dat het college
inderdaad alles op alles heeft gezet om die beschikbaarheid hier te kunnen regelen in de stad?
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Wethouder  VAN  DER  SCHAAF:  U  stelt  mij  een  andere  vraag.  U  stelt:  “Hoe  kan  ik  het  college
controleren of wij de inzet goed gedaan hebben?” Nou goed, daar gaan we prestatieafspraken over maken.
Maar één ding: natuurlijk kan ik afspraken gaan maken met de corporaties: u verkoopt geen woning. Ik
kan ook met ze afspreken: u verhoogt de huren niet. Maar dan weet u zeker dat er geen ruimte is voor
vernieuwing van de voorraad. Dan weet je zeker dat er geen ruimte is voor uitbreiding of verandering van
de  voorraad,  voor  jongerenhuisvesting,  voor  ouderenhuisvesting,  voor  verduurzaming.  Kortom,  de
suggestie die u wekt dat het allemaal kan, van diezelfde euro, dat is retoriek en ook in retoriek kun je niet
wonen.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Nou, voorzitter, wij hebben het over het niet verder terugdringen van de
bestaande voorraad.  En de wethouder zegt  nu dus dat  de voorraad inderdaad de komende jaren gaat
toenemen. Maar zo staat het niet in de woonvisie. Wilt u daarop reageren?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Volgens mij zeg ik niet dat hij gaat toenemen. Ik zeg dat wij het met u
eens zijn  dat  we  ons  gaan  inzetten  om al  die  verschillende  belangen die  er  zijn  op  het  gebied van
volkshuisvesting af te wegen en de corporaties tot het maximale te dwingen wat in hun vermogen ligt.
Daar kunt u inderdaad deze wethouder op afrekenen, of ik daar voldoende in slaag. Maar de suggestie die
u wekt, dat we aan de ene kant kunnen investeren in verduurzaming, jongerenhuisvesting en tegelijkertijd
geen huurverhoging en geen verkoop van sociale huurwoningen kunnen toestaan, dat is een illusie. Dat is
niet realistisch. Het zou mooi zijn als het waar was, maar we moeten in die verschillende belangen een
afweging maken  en  juist  volkshuisvesting  is  erbij  gebaat  dat  er  ook ruimte  is  voor  vernieuwing en
verbetering van de voorraad. Zo hebben we in honderd jaar onze mooie voorraad opgebouwd en daar
moeten we ook de komende jaren, met minder middelen helaas, mee doorgaan.

De VOORZITTER: De laatste opmerking van mevrouw Van Duin op dit punt.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja, dan wil ik nog een ding opmerken, want in de woonvisie valt ook te lezen
dat  er  verschuiving  plaats  zal  vinden  van  goedkopere  sociale  huurwoningen  naar  duurdere  sociale
huurwoningen en dat dit een gevolg is van de mogelijkheid van verkoop en sloop onder andere. Net als de
verhuurdersheffing, dat staat er ook in. Maar ook de verkoop. En juist die goedkopere voorraad zouden
we moeten beschermen. Is de wethouder dat met mij eens?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja en nee. Ik ben het met u eens dat we er goed naar moeten kijken dat
die goedkope voorraad binnen het sociale segment ook bereikbaar is, maar als je vraagt aan het college:
“Spreek met  de corporaties af  dat  ze vooral  de duurdere sociale huurwoningen gaan verkopen”,  dan
hebben wij het bijvoorbeeld over al die eengezinswoningen. Die eengezinswoningen hebben we ook om
andere redenen, volgens mij zijn wij dat wel met elkaar eens, juist heel hard nodig, want daar zijn er heel
weinig van in de stad. Dus het is allemaal niet zo eendimensionaal. En volgens mij, als het gaat om de
balans in doelstellingen, hebben wij met de woonvisie een goede balans te pakken. En we zullen, wat ik
net al zei, daar met de corporaties afspraken over maken en dan voeren we het gesprek wat mij betreft
verder. Maar het gaat mij te ver om dit college nu weg te zetten als een instantie die het maar goedvindt
dat de sociale huurvoorraad vermindert. Dat vinden wij helemaal niet goed, maar we zullen wel keuzes
moeten maken, samen met de corporaties.
Dan het punt jongerenhuisvesting. Het thema dat natuurlijk in de aanloop naar dit debat in de stad ook het
meest aandacht heeft gevraagd en ik was wel wat verbaasd over misschien ook wel de toonzetting, maar
ook de woordvoering van de heer Banach van Student en Stad. Hij probeert toch een beetje een beeld te
schetsen alsof door allerlei  belemmeringen van de gemeente,  nu er  helemaal  niet  voor  jongeren zou
kunnen worden gebouwd en dat juist jongeren en studenten daardoor enorm in de knel komen. Maar als je
nu gewoon eens rondfietst in deze stad en ziet waar op dit moment gebouwd wordt, voor wie, laat ik het
zo zeggen, en waar op dit moment plannen in de pijplijn zitten die al op het punt staan te starten, dan
wordt er juist enorm veel ruimte gegeven, ook door dit college, voor jongerenhuisvesting. Ik noem de
Paddepoel waar we net gestart zijn met de bouw aan de Zonnelaan, de discussie over de Noorderkerk. U
ziet  hoeveel  spanningen  dat  op  kan  leveren.  Maar  het  college  heeft  wel  de  ruimte  gegeven  voor
jongerenhuisvesting op dat  soort  locaties.  Waarom?  Omdat  wij  het  noodzakelijk vinden dat  er  goede
huisvesting komt voor jongeren en studenten in deze stad. Maar dat wij, en dat is dan een kant van het
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verhaal,  willen  voorkomen  dat  al  die  vraag  naar  jongerenhuisvesting  ten  koste  gaat  van  bestaande
woonruimte voor andere doelgroepen. En dat evenwicht kwam ooit met de 15%-norm. Dat was onze
garantie voor die variatie in de woningmarkt die wij nastreven. Die 15%-norm werkte daar niet meer
voor. Vandaar dat wij de keuze maken, door middel van een omgevingstoets daar op een andere manier
mee om te gaan, die invulling geeft aan het begrip maatwerk. En op de vraag: zal dit dan betekenen, en
dan  heb  ik  het  echt  over  de  onttrekkingen  aan  de  bestaande  woningvoorraad,  dat  er  wat  strenger
gereguleerd zal worden dan in het verleden, in de zin van aantallen onttrekkingsvergunningen, ja dan hebt
u gelijk. Ik denk inderdaad dat het effect zal zijn dat de hoeveelheid verleende onttrekkingsvergunningen
wat zal dalen, een daling die we overigens ook al zagen voordat dit beleid wordt ingezet. Maar daar staat
een aantal dingen stevig tegenover.

De VOORZITTER: De heer Banach wil een interruptie plaatsen en hij krijgt daartoe de gelegenheid.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet even teruggaan om te kijken
welk punt ik wou maken. Ja, u geeft aan dat ik in mijn woordvoering inga op dat het nieuwe bouwen niet
lukt, nou, dat heb ik kort gezegd. Maar wat ik eigenlijk een belangrijker punt daarin vind, is dat door de
maatregelen die wij hebben geschetst niet zozeer dat nieuwe bouwen niet lukt, maar vooral dat die prijzen
van de kamers voor jongerenhuisvesting zo enorm aan het stijgen zijn. Kan de wethouder dan daarop
antwoorden wat daar de oorzaak van is dat die prijzen zo hard aan het stijgen zijn?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Het is aan de andere kant ook weer waar dat juist door die hoge prijzen,
die inderdaad betaald worden, dat ben ik helemaal met u eens hoor, dat dit een probleem is, investeren in
jongerenhuisvesting  op  al  die  kleine  locaties  in  de  binnenstad  en  de  wijken  daaromheen,  juist  zo
aantrekkelijk is. Het is wel een beetje een kip-ei-verhaal. Wat wij volgens mij gemeenschappelijk willen
is goede en betaalbare huisvesting voor studenten en de beste manier om dat te kunnen doen, is volop
inzetten  op,  laten  we  zeggen  de  BouwJong-projecten,  op  het  omzetten  van  kantoorpanden  in
jongerenhuisvesting op verschillende locaties of andere leegstaande panden. Na jarenlange stagnatie is
het daar de afgelopen jaren ook weer een stuk beter in gegaan. En deze woonvisie reikt ook nieuwe
instrumenten aan, bijvoorbeeld een investeringsfonds, om daar nog verder in te gaan. Dus ik ben het ook
niet eens met de stelling, volgens mij was het de heer Castelein die daar een vraag over stelde, van: “Is de
toon over jongerenhuisvesting naar de juiste?” Wij kiezen er in deze woonvisie juist voor om te gaan voor
kwaliteit. Niet alleen op basis van onze eigen visie, maar ook gewoon op basis van wat wij in de markt
zien.  De  vraag  naar  kleinere,  minder  goed  gelegen  kamers  is  juist  aan  het  afnemen  en  vraag  naar
zelfstandige ruimtes, kleinere studio’s, neemt juist toe. Daar proberen we ruimte aan te geven, we geven
ook ruimte aan de markt, daar spreken we ook de corporaties op aan om daar verder, zoals het nu ook
gaat, in te investeren. En de contramal is inderdaad dat als het gaat om de bestaande voorraad, we op
basis van maatwerk daar veel gerichter gaan kijken waar het wel en waar het niet kan. Dus juist, om op de
heer Castelein te reageren, alle ruimte voor jongerenhuisvesting. Maar wel een kwalitatieve verschuiving
die we gaan vormgeven.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Ja, voorzitter, dank voor de beantwoording van de wethouder. Mijn vraag
had ook betrekking op dat we verschillen in de woonvisie die ik lees en de verschillen in de brief die u
18 juni hebt gestuurd. Zou u daar nog een verheldering over kunnen geven? Ik zie daar twee lijnen. Niet
echt twee lijnen, maar nuanceverschillen en welke nuance kiest u?

Wethouder  VAN DER SCHAAF:  Ja.  Ik  snap  de  vraag.  Een terechte  vraag.  Wij  hebben u  een brief
gestuurd om ook,  naar aanleiding van de commissie,  wat  meer  inzicht  te geven in hoe we nu in de
praktijk met die omgevingstoets omgaan. We hebben daar aangegeven wat voor rol die oude 15%-norm
daarin speelt. Het generieke karakter is daar in die zin af, dat we nu met een bredere omgevingstoets gaan
werken, maar we hebben hem nog wel. We gebruiken hem als onderdeel wel. Er is ook een aantal partijen
dat daar vragen over gesteld heeft. Dat heeft ook te maken met de nieuwe manier van werken. We werken
vanuit de bestaande situatie en het zou inderdaad heel goed kunnen zijn dat, wanneer dit goed evolueert,
wij op een gegeven moment die hele generieke toets kunnen loslaten en we echt naar 100% maatwerk
kunnen. Maar die stap vinden wij nu nog te ver, vandaar dat wij het nu op deze manier doen. Uw vraag is
ook: wat betekenen die uitzonderingen nou? Nou, er is een aantal uitzonderingen, zoals wonen boven
winkels,  wat  we,  voor  alle  duidelijkheid,  ook  in  de  oude  situatie  hadden.  Daarnaast  hebben  we
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aangegeven dat er soms situaties zijn, die komen we ook gewoon in de praktijk tegen, van mensen die een
woning hebben die volledig omsloten is door kamerverhuurpanden en die hun woning daardoor gewoon
niet kunnen verkopen, omdat de straat verder al op slot zit. Nou, van dat soort zaken kunnen we nu ook af
door dat maatwerk toe te passen. Maar we kunnen ook als het nodig is nog wel een stap verder gaan. En
aan de andere kant zijn er natuurlijk situaties denkbaar, straten denkbaar, waarvoor een plan ligt, en dat
hebben we in de praktijk overigens nu ook al meegemaakt, dat bijvoorbeeld een heel slecht onderhouden
pand helemaal opnieuw wordt opgebouwd, waar dan bijvoorbeeld kamerverhuur in zou kunnen en waar
de buurt helemaal geen problemen mee heeft. Ook dat maatwerk is mogelijk met de uitzondering die wij
in de beleidsregels hebben gemaakt.

De VOORZITTER: De heer Banach wil nog een interruptie plaatsen.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg net of u kon vertellen wat nou
de oorzaak is dat die prijzen zo hard aan het stijgen zijn. Ik heb daar nog niet echt een antwoord op
gekregen, maar ik wil er dan graag even een vervolgvraag op stellen. Denkt u nou dat met het beleid dat u
net schetst, de prijs dan ook weer gaat dalen van studenten- of jongerenhuisvesting?

Wethouder  VAN DER SCHAAF:  Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  als  wij  er  inderdaad in  slagen  om de
aantallen jongerenhuisvesting nieuwbouw die wij nu in de planning hebben staan te realiseren, en dat is
echt de grootste beweging die de komende jaren gaat gebeuren op dit vlak, dit zal betekenen dat de markt
ook ontspannener zal worden en dat zal hopelijk ook het effect hebben dat de prijs, zeker voor de wat
minder goede kamers, omlaag zal gaan.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja, voorzitter, de wethouder zei het net zelf ook al: de 15%-norm,
de objectieve norm die we hier hadden, die werkte niet echt. We gaan naar subjectieve normen toe. Waar
kan  ik  mijn  controlerende  rol  als  raadslid  vervullen?  Waar  mag  ik  de  wethouder  dan  wel  niet  op
afrekenen? Hoe kan ik dit beleid toetsen? Dat is mij niet helemaal helder.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja kijk, we beogen hier natuurlijk wat mee, hè. We proberen ruimte te
geven aan nieuwe kamers, waar dat nog kan volgens een aantal criteria. En waar we het idee hebben dat
het niet kan, proberen we het te beperken. En dat proberen we op een wat subtielere en verfijnder manier
te doen dan de generieke 15%-norm. Daar zit natuurlijk een risico aan, want wij gaan nu een pad in van
maatwerk. We gaan een nieuw pad in. Ik sluit ook helemaal niet uit dat wij de komende maanden wel
eens rechtszaken tegen ons zullen krijgen op de afweging die wij gemaakt hebben. We gaan er natuurlijk
van uit  dat  we  het  goed onderbouwen,  maar  we  zijn  natuurlijk  aan het  proberen.  Het  lijkt  me  heel
verstandig dat wij bijvoorbeeld na een jaar eens met elkaar gaan kijken: hoe heeft het nu gewerkt? Wat
voor positieve effecten zien we? Wat  voor negatieve effecten? Dat  is  ook het  moment  waarop u het
college op de wijze waarop we de omgevingstoets hebben toegepast, waarvan we natuurlijk ook keurig
zullen verantwoorden op wat voor wijze dat gedaan is, kunt beoordelen of wij ons werk goed hebben
gedaan of dat het beleid misschien toch bijstelling behoeft. En ik sluit ook helemaal niet uit dat wij zelf
tot de conclusie komen na een jaar, dat er toch een aantal dingen anders moeten. Maar het principe van
maatwerk en omgevingsvergunning, daar geloven wij in. In Utrecht werkt het ook en wij denken dat het
uiteindelijk zal  leiden tot  betere,  betaalbare jongerenhuisvesting in  onze stad,  met  bovendien,  niet  te
vergeten, meer draagvlak en meer variatie in woonvormen in onze wijken.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Voorzitter, dus ik mag concluderen dat dit een toezegging is van de
wethouder dat we dit beleid over een jaar gaan evalueren?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Zeker. We zullen zeker over een jaar gaan kijken wat er is gebeurd en
daarover met u in gesprek gaan.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Oké. Dank u wel.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dan maak ik van de wijken de stap naar de binnenstad. Ja, een aantal
partijen zegt, het CDA bijvoorbeeld: “Nou, dat maatwerk vinden wij eigenlijk wel een goede benadering,
maar  voor  de binnenstad vinden we dat  eigenlijk  niet  nodig.  Daar, over  die  hele  binnenstad,  zou je
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eigenlijk generiek een andere maatregel moeten nemen, namelijk geen omgevingsvergunning maar de
huidige situatie handhaven, dat het altijd toegekend wordt.” Ja, ik denk dan: als er een gebied is waar
buitengewoon veel diversiteit is, ook qua woonbeleving en woonmilieu, dan is het wel de binnenstad.
Wonen op de Vismarkt of in de Ebbingestraat is echt wezenlijk iets anders dan het A-kwartier. En juist de
binnenstad  is,  denk  ik,  buitengewoon  gebaat  bij  deze  maatwerkbenadering.  Ik  kan  me  heel  goed
voorstellen dat  er  straten zijn,  ik noemde net de Vismarkt,  de Ebbingestraat,  waar we op een andere
manier de omgevingstoets gaan toepassen. Ja, op dezelfde manier toepassen, maar dat hij leidt tot andere
conclusies dan bijvoorbeeld in het A-kwartier. En als u dan zegt dat het allemaal hetzelfde is, miskent u
toch de kwaliteit van ook het wonen in de binnenstad.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA):  Ja,  voorzitter,  ik  hoor  de  wethouder  zeggen:  “Er  is  veel  diversiteit  in  die
binnenstad. Kijk nou hoe hier wordt gewoond.” Volgens mij is dat precies het punt waarvan u al zegt:
“Het werkt wel in de binnenstad.” Daar hoeven we toch verder geen regels op toe te passen? Volgens mij
hebt u dat net gezegd.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, maar datzelfde argument kunt u altijd noemen, want er is ook heel
veel diversiteit in de Schildersbuurt. Dus zo bedoel ik dat niet. Wat ik ermee probeer te zeggen, is dat het
juist  ook  voor  andere  groepen  dan  kamerbewoners,  jongeren,  de  binnenstad  een  buitengewoon
aantrekkelijk woonmilieu is. En net als we constateren, in de schilwijken, in de andere wijken, dat de
huidige marktsituatie er in de praktijk toe leidt dat die groepen er moeilijk tussenkomen. Er is dus geen
discriminatie van studenten, maar het is juist ruimte bieden aan andere groepen. Dat probleem doet zich
net zo goed in de binnenstad voor en zeker in grote delen van de binnenstad, als in de Schilderswijk of de
Oosterpoort. Vandaar dat wij kiezen, ook vanwege de helderheid van het beleid naar de stad toe, om bij
deze omgevingstoets niet met allerlei uitzonderingen te gaan werken, maar een beleid, een systeem voor
de hele stad, voor de binnenstad en ook, voor alle duidelijkheid, voor Selwerd.

De VOORZITTER: Ik ga eerst mevrouw Kuik de gelegenheid geven om nog een afrondende opmerking
te  maken.  Ik  zie  dat  het  aantal  interruptieverzoeken toeneemt.  Mijn  streven is  om dat  weer  zo  snel
mogelijk te laten afnemen.

Mevrouw KUIK (CDA): Wie weet stel ik een vraag die iedereen ook heeft.

De VOORZITTER: Nou, dat zou heel goed kunnen. Maar ik vraag u echt om de interrupties kort te
houden en te laten uitmonden in een concrete vraag.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja. Is de wethouder het met mij eens dat het karakter van de leefbaarheid in de
binnenstad anders is dan in een wijk? U past een strenger beleid toe. Maar er is dan wel meer ruimte voor
die studenten?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Om bij die laatste vraag te beginnen: er is heel veel ruimte, overal in de
stad voor studenten. Want wij kiezen er maximaal voor, ook in de binnenstad. Op allerlei plekken zetten
wij  in  op  nieuwbouw voor  studenten  en  we  zetten  in  op  vervanging,  omzetting  van  kantoren  voor
studenten. Dus de opmerking “er is geen ruimte voor studenten”, is sowieso niet in overeenstemming met
de woonvisie.
Dan uw vraag, want zo bedoelt u hem denk ik: “Waar is nog ruimte voor omzetting naar kamerverhuur?”
Nou, ook volgens de omgevingsvergunning is die ruimte er op heel veel plekken, maar we gaan per geval
kijken waar dat kan. En inderdaad, de praktijk zal betekenen dat ten opzichte van de oude situatie het
strenger zal worden, maar dat kan ook, want de vraag is veranderd en de inzet op andere middelen neemt
toe. En u zegt wel: “Ja, het karakter van de binnenstad is wezenlijk anders dan van andere wijken”. Ja, dat
klopt. Het karakter van de Schildersbuurt is ook anders dan van Vinkhuizen. En het is precies om die
reden dat wij deze omgevingstoets invoeren. Een gelijke systematiek voor de hele stad, die er wel toe
leidt dat we maatwerk kunnen maken op die plekken die aansluiten bij de realiteit en juist recht doet aan
de verschillen tussen de binnenstad en de andere wijken.

De VOORZITTER: Oké. Dan ga ik nu naar mevrouw Woldhuis en daarna naar de heer Banach.
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Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja, voorzitter, de wethouder zei het net al: in het A-kwartier hebben
we een voorontwerpbesluit opgenomen, een aantal maanden geleden, om een bevriezing aan te gaan. Kan
de wethouder mij uitleggen wat nou de toegevoegde waarde is om hier 75.000 euro extra aan uit te geven,
aan de manifestatie, zodat de binnenstad meer gemixt wordt? Waarom is dan niet alleen het A-kwartier
voldoende?

Wethouder  VAN  DER  SCHAAF:  Ik  wilde  inderdaad  net  naar  het  punt  van  de  binnenstad  en  de
manifestatie gaan. Waarom kiezen wij voor die manifestatie? Kijk, de binnenstad is inderdaad een uniek
woonmilieu. Wat we de afgelopen tijd gezien hebben, is dat het erg moeilijk is, ondanks dat de markt
misschien allerlei mogelijkheden ziet ook voor andere groepen, als het gaat om omzetten van leegstaande
gebouwen voor andere groepen dan jongerenhuisvesting, om daar de markt enthousiast voor te krijgen.
En ook om daar  beweging in te krijgen.  Dat  is  gewoon de realiteit.  Dat  zien we gewoon te  weinig
gebeuren. Tegelijkertijd, en daar is het A-kwartier inderdaad een prachtig voorbeeld van en zeker niet het
enige,  zie  we  de  grote  behoefte  in  en  rond  de  binnenstad  bij  bewoners  in  de  bredere  zin,  om  te
participeren in bijvoorbeeld CPO-achtige projecten, om iets te doen met leegkomende schoolgebouwen.
Kortom, wij denken dat er een kans ligt om dat woonmilieu in en rond die binnenstad aantrekkelijk te
maken voor nieuwe groepen, de markt daarvoor enthousiast te maken en ook bewoners in en rond die
binnenstad  daarin  te  betrekken.  En  wij  denken  dat  de  manifestatievorm die  beweging  op  gang  kan
brengen. Ik zie dat juist bij uitstek wel als een taak voor de overheid, bijvoorbeeld in het verlengde van de
manifestatie als Let’s Gro, om krachten die er in de stad zijn vanuit de markt, vanuit bewoners enthousiast
te  maken  om  nieuwe,  interessante  woonprojecten,  voor  allerlei  groepen  te  maken,  zodat  die
aantrekkelijkheid van de binnenstad op het gebied van wonen ook gaat leven. En ik ben het wel met u
eens dat het natuurlijk niet alleen maar gaat om sec die binnenstad. Ik kan mij heel goed voorstellen dat
wij in die manifestatie ook objecten, gronden meenemen in wijken die direct om die binnenstad heen
liggen, want het gaat er niet om om een of ander strak lijntje te trekken, maar het gaat om een nieuw
concept, een aantrekkelijk concept van binnenstedelijk wonen, voor allerlei groepen. En ik denk echt dat
we met zo’n manifestatie, voor het klinkt als heel veel geld, maar als je ziet wat voor investeringen je
daarmee uit kunt lokken, denk ik dat we dat geld zowel in financiële zin als ook in kwalitatieve zin voor
de stad, dubbel en dwars terug gaan verdienen.

De VOORZITTER: Goed. Dan krijg nu de heer Banach het woord.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog een vraag die aansluit
op wat het CDA doet en het is eigenlijk een beetje een concluderende vraag. Met die omgevingstoets nu
ook in de binnenstad, kunt u dan ook toezeggen dat de druk op de wijken nu niet verder toe gaat nemen,
nu we ook de omgevingstoets gaan toepassen?

Wethouder  VAN  DER  SCHAAF:  Voor  alle  duidelijkheid,  die  omgevingstoets  gaat  over  nieuwe
aanvragen.  We  gaan  natuurlijk  niet  bestaande  kamerverhuuraanvragen  plotseling  aan  een  nieuwe
omgevingstoets  onderwerpen.  Dus het  idee dat  er  door  deze omgevingstoets  minder  studenten in  de
binnenstad zouden kunnen wonen dan nu, en dat die zich over de wijken zouden verspreiden, is echt een
misvatting.
Nou, concluderend over jongerenhuisvesting, ook reagerend op de vraag van de heer Castelein: we zetten
juist in op allerlei jongeren, die zijn meer dan welkom in deze stad. Ook internationale studenten. Ik vind
het een volkomen terechte correctie van een aantal partijen op de woonvisie, om daar aandacht voor te
vragen. De stad heeft die studenten hard nodig. Ze maken de stad ook mooi. Tegelijk nemen we een
aantal  maatregelen in de bestaande voorraad om ook het  draagvlak voor het  beleid en de variatie in
woningen te garanderen.

De VOORZITTER: Ik attendeer u er even op dat u nog tien minuten over hebt voor dit onderdeel.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, ik ga echt afronden, want ik heb ook nog de moties.

De VOORZITTER: Dat juich ik toe.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik ga nog even kort in op een aantal andere thema’s die benoemd zijn.
Die hebben in de discussie niet zoveel aandacht gehad, maar zijn wel buitengewoon belangrijk. Door de
heer Van der Glas genoemd: de verduurzaming van de woningvoorraad. We hadden het net even over de
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betaalbaarheid, maar op de lange termijn, en daarom ben ik ook zo voor investeren in vernieuwing, is
verduurzaming,  het  terugbrengen  van  de  energierekening  voor  huurders  de  beste  garantie  voor
betaalbaarheid, voor betaalbaar wonen, zeker in deze stad.
Nou, dan gaan we nog even kijken of er nog specifieke thema’s zijn die ik vergeten ben. Ik denk het
eigenlijk niet. Nee. Dus ik wou overgaan, als dat kan, naar de moties en amendementen.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Ja, ik had een specifieke vraag over het handhaven. Dat vraagt het
nieuwe beleid volgens mij wel, extra inzet. Hoe u daar tegenaan kijkt.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Nou, kijk, het nieuwe beleid richt zich vooral op een andere manier van
vergunningverlening. Dat is wel een veel intensievere vorm van vergunningverlening, want het is niet
meer ja of nee. Er worden allerlei zaken bekeken. Als het om handhaving gaat: op het moment dat de
vergunning verleend is, moeten we kijken of er volgens de regels wordt gehandeld. En als iemand iets
doet, een onttrekking zonder dat er sprake is van een vergunning, dan moeten we handhaven. Ik geloof
niet dat dit beleid per se tot meer handhavingsvraag leidt. Wat ik wel met u constateer is dat in de praktijk
nog wel eens de handhaving niet helemaal aansluit bij wat de bewoners ervan vragen. Alleen, ook daar
moeten we keuzes maken. Ik ben het met u eens: we moeten op dit punt goed kritisch kijken, want als je
beleid  maakt  en  je  slaagt  er  aan  het  eind  niet  in  te  handhaven,  dan  is  dat  ook schadelijk  voor  het
draagvlak.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP):  Ja,  voorzitter, ik zou graag nog een verhelderende vraag stellen,  of  een
verhelderend antwoord willen krijgen. Namelijk: wij zouden toch om later te kunnen beoordelen of die
prestatieafspraken voldoende  zijn  gedaan,  een  harde  toezegging van  de  wethouder  willen  dat  hij  de
voorraad sociale huurwoningen niet laat afnemen. Dat even los van verkoop en sloop en dat soort dingen,
maar dat in elk geval de bestaande voorraad op peil blijft.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, ik kan die garantie niet geven, want op het moment dat je woningen
verkoopt of dat ze met een huurverhoging uit de sociale sector vallen, dan gaat die vlieger al niet op. Ik
kan  u  die  garantie  niet  geven.  Ik  kan  wel  de  garantie  geven  dat  dit  een  van  de  heel  belangrijke
doelstellingen is. Het staat in die zin ook in de woonvisie van dit college. Ik stel voor: wij werken nu aan
de prestatieafspraken met de corporaties. Die krijgt u uiteraard ook ter goedkeuring of ter vaststelling, dan
spreken we er met elkaar over. Ik stel voor dat dit het moment is waarop u opnieuw kunt beoordelen of
wij binnen de mogelijkheden die we hebben, het beste eruit hebben gehaald.

De VOORZITTER: U hebt dit punt ook in een motie verwoord, hè? Dan komen we er straks wel aan toe.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Misschien komen we er dan wel uit.

De VOORZITTER: Nou, het is denk ik wel goed omdat even met elkaar scherp te hebben. Gaat uw gang.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Oké. Ik ga nu de moties en amendementen doen. Ik kijk even. Is het
logisch om eerst de amendementen te doen of juist de moties? Wat is de geëigende volgorde?

De VOORZITTER: Nou, de volgorde is formeel eerst de amendementen en dan kunt u een oordeel vellen
over hoe de raad tegen het besluit aankijkt dat wordt gevraagd. En daarna de moties.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, oké.

De  VOORZITTER:  Het  is  misschien  slim om ze  een  beetje  te  groeperen,  want  het  kost  natuurlijk
allemaal erg veel tijd en ik wil niemand opjagen, maar we hoeven ook niet onnodig elkaar hier bezig te
houden.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ik ga mijn best doen om er in ieder geval snel doorheen te gaan. Dan
beginnen we met amendement 2, dat is het amendement ‘Niet minder sociale huurwoningen in de stad’ en
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dat  is  feitelijk  waar  we  het  net  over  gehad hebben.  Ik  moet  zeggen dat  wat  u  voorstelt,  om in  de
woonvisie een zin toe te voegen dat wij ons inzetten om de voorraad sociale huurwoningen komende
jaren op peil te houden, feitelijk is wat ik net gezegd heb. Dus in die zin zou ik het oordeel willen laten
aan de raad over dit amendement.
Dan amendement ‘Time-out Selwerd’. Dat heb ik het alleen even in een zin genoemd. Dit amendement
zou ik toch willen ontraden.  Wij  hebben die time-out  Selwerd ooit  ingesteld,  in afwachting van een
wijkvernieuwingsplan. Dat wijkvernieuwingsplan is er twee jaar geleden gekomen. We hebben hem toen
om allerlei redenen niet ingetrokken. We hebben hem vorig jaar verlengd, met als argument: we werken
aan nieuw maatwerkbeleid voor de woonvisie. Dus daar betrekken we het oordeel in over de time-out
Selwerd. Wij zijn van mening dat met dit generieke instrument, dat juist maatwerk per wijk mogelijk
maakt, en per straat, de time-out voor Selwerd zowel inhoudelijk als procedureel gezien, de afspraken die
we daar in het verleden over hebben gemaakt, niet langer verlengd zou moeten worden. We willen een
aanpak voor de hele stad; dat geldt ook voor Selwerd. Dus: ontraden.
Amendement 4 ‘Zeggenschap bewoners ontwikkelingen buurt’. Ja, dit lijkt toch wel heel erg, naar mijn
idee, op de discussie die we gehad hebben over Kardinge. Wat ik toen al zei: het is eigenlijk overbodig.
Wij gaan ervan uit dat we al deze dingen die hierin staan, zoveel mogelijk proberen te doen. Bewoners
hebben al de mogelijkheid om via bestemmingsplannen alles te vinden van wat er in de wijk gebeurt.
Waar ik het wel mee eens ben is dat we in de praktijk merken dat mensen vaak niet helemaal beseffen wat
een bestemmingsplan eigenlijk mogelijk maakt. Dus op dat punt kan ik een toezegging doen; we zullen
daar zeker, niet alleen op het gebied van wonen overigens, maar in zijn algemeenheid, meer aandacht aan
besteden. Maar om het zo als amendement in de woonvisie op te nemen, lijkt mij niet helemaal nodig.
Dan het volgende amendement, ‘Niets went, ook niet 15%’. Nou, het lijkt mij  helder dat,  gezien het
betoog dat ik net heb gehouden, dit amendement wordt ontraden door het college en dat geldt ook voor
het  amendement  ‘Geen  strengere  regels  binnenstad’.  Ja,  of  je  het  strengere  regels  moet  noemen  is
natuurlijk een kwestie van waardering. We hebben juist aangegeven dat het maatwerk dat wij nu maken,
het ook mogelijk maakt dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft voor jongeren om in te wonen.
Dan heb ik de amendementen gehad, denk ik. Klopt dat? Ja. Dan gaan we nu naar de moties. De motie
‘Huurverhoging aan banden’. Ja, ze komt me heel sympathiek voor, maar dan treden we toch echt in het
rijksbeleid en die 6% die hier genoemd wordt, geldt natuurlijk maar voor een deel van de huurvoorraad.
De duurste voorraad, niet voor alles. En ik vind haar ook in de praktijk te rigide, want het kan best zijn
dat we soms huurverhogingen nodig hebben om bijvoorbeeld verduurzaming, energiebesparing te betalen,
waardoor  de  huurders  het  grootste  deel  of  misschien  wel  meer  van  de  woonlasten  uiteindelijk
terugkrijgen. Dus om nu zo rigide te zeggen: “Dit mag niet meer zijn dan dat”, gaat ons net een stap te
ver.
Dan de motie ‘Woningen voor opgevangen dak- en thuislozen’. Ja, die vind ik overbodig, als je kijkt naar
wat wij op dit moment allemaal al geregeld hebben met de woningbouwcorporaties op het gebied van
huisvesting voor kwetsbare personen. Er is natuurlijk wel een aantal nieuwe vraagstukken op het gebied
van de maatschappelijke opvang. Daar heeft ook wethouder Schroor in de commissie O en W al eens een
toezegging over gedaan,  daar komen we in de loop van de tijd op terug.  Daar gaan we ook met  de
corporaties over spreken. Dus deze motie is naar ons idee niet nodig en overbodig.
Dan  de  motie  ‘Volkshuisvestelijke  toets’.  Die  ontkracht  eigenlijk,  als  u  haar  zou  aannemen,  de
omgevingsvergunningensystematiek  die  wij  net  hebben  voorgesteld,  door  maar  één  criterium  te
verabsoluteren. Dus die ontraden wij ook.
Dan de motie ‘Zeggenschap bewoners omgevingstoets’. Ja, dat is een motie waar wij natuurlijk wel over
nagedacht hebben, ja, over de andere hebben we ook wel nagedacht, hoor, voor alle duidelijkheid, maar
hier moesten we even lang over nadenken: wat moeten we hier nu mee als college? We zijn toch tot de
conclusie gekomen om u het aannemen van deze motie af te raden, omdat ze net even iets te ver gaat.
Kijk, zoals wij nu die omgevingstoets hebben ingevuld, is er juist heel veel ruimte voor de wijkagent,
voor  de  stadsdeelcoördinator.  Die  thermometer  wordt  in  die  wijk  gestoken.  Om  standaard  bij  elke
omgevingsaanvraag, en het kunnen er zomaar tientallen per week zijn in het begin, dat hele traject te
moeten doorlopen, dat gaat ons net iets te ver. Wij denken dat we juist met deze methodiek, het punt dat u
bedoelt,  het  draagvlak  in  de  omgeving,  de  leefbaarheidstoets,  voldoende  hebben gegarandeerd.  Dus,
mocht het echt zo zijn dat dit een toegevoegde waarde is in een specifiek geval, dan zullen we zeker niet
schromen om het te doen, maar om dit standaard op te nemen gaat ons net even een stap te ver.
Dan de motie ‘Melding omgevingsvergunning’. Daarover zou ik graag het oordeel willen laten aan de
raad. Wij vinden dit een goede motie, waarmee wij deels aan de slag zijn en graag mee aan de slag willen
blijven.
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De  volgende  motie  ‘Intrekking  ongewenste  bouwvergunningen’.  Even  voor  alle  duidelijkheid:  de
mogelijkheid om zoiets in te trekken, heb ik begrepen, is er al. Wij zijn op dit moment ook bezig met een
scan van wat voor situaties er zijn, zoals waar u op doelt, en we zullen op vrij korte termijn, wanneer we
dat voor elkaar hebben, daar met u over te spreken komen. Dus ook: oordeel aan de raad.
En dan motie ‘Ontmoetingsplek en in de buurt’. Ja, dit is een punt waarmee je twee kanten op kunt.
Eigenlijk is dit precies wat wij naar mijn idee doen, of in elk geval proberen te doen. Dat is echt iets wat
je zou moeten doen, ook met het hele gebiedsgerichte werken. Feitelijk doen we het al, dus ik zou aan de
ene kant kunnen zeggen: “overbodig”, maar goed, de motie is zo sympathiek: oordeel aan de raad.
Dan de volgende motie: ‘Aantrekkelijk investeren’. Nou, in het verzoekpunt, van de eerste paar zinnen
zou ik zeggen: “Hartstikke goed.” Doen we ook al, zijn we mee bezig, zoals u in de woonvisie kunt lezen.
Alleen de laatste zin, ook al wordt het als een voorbeeld genoemd: “een vastgesteld rendement te bieden
aan investeerders”, dat gaat dit college echt te ver. Ik denk dat ik onmiddellijk ruzie zou krijgen met
collega Schroor als ik dit soort dingen zou gaan beloven aan investeerders. Dus: ontraden.
De motie ‘Friendscontracten’. Ja, ook die ontraden wij en dat heeft toch vooral ermee te maken dat wij
het idee hebben dat het al kan. Het gebeurt ook wel in bijvoorbeeld de Aquamarijnflats. En wij hebben
niet helemaal duidelijk voor welk probleem dit nou een oplossing is. Dus om het op deze wijze in de
prestatieafspraken op te gaan nemen, zouden wij willen afraden.
Dan de motie ‘Meten is weten’. Ja, daar zit een aantal dingen in waar wij heel goed mee uit de voeten
kunnen. Het is, denk ik, absoluut goed om daar inzicht in te bieden. Er zijn ook een aantal onderzoeken
die dat mogelijk maken. Er zijn eigenlijk twee dingen die ik daarop naar de indieners zou willen zeggen:
wij hebben deze gegevens niet. Wij kunnen daar ook niet zelf aan komen, dus we zijn afhankelijk van
onderzoeken,  die op zich wel  gebeuren,  dus we kunnen daar ook wel over rapporteren.  De scherpte
waarmee hier het verzoek wordt neergezet, daar kunnen wij niet aan voldoen. En we zouden dit ook zeker
niet  in  de  rekening  willen  opnemen,  maar  over  dit  thema  juist  willen  rapporteren  in  de  monitor
jongerenhuisvesting bijvoorbeeld, die daarvoor een veel geëigender plek is. Dus als de tekst in deze zin
blijft  staan,  zouden wij  de  motie  willen ontraden,  maar  de gedachte erachter, daar  kunnen we zeker
invulling aan geven.
Dan motie 16, ‘Plan van aanpak bestaande leefbaarheidsproblemen’. Ja, naar ons idee gaat die ook een
stap  te  ver.  Met  het  hele  gebiedsgericht  werken zijn  we  met  de  gebiedsteams  al  heel  intensief  met
bewoners aan het kijken hoe we her en der de leefbaarheid kunnen verbeteren, daar waar het nodig is. En
we hebben, als het specifiek gaat om overlast die te maken heeft met kamerverhuurpanden en spanningen
tussen  studenten  en  andere  Stadjers,  al  een  aantal  pilots  gedaan,  bijvoorbeeld  in  Vinkhuizen  en  in
Paddepoel. Dus om het op deze grootschalige wijze aan te pakken achten wij niet nodig.
Dan de motie ‘Engelstalige website’. Ja, laat ik het zo zeggen: onderzoeken willen wij op zich wel doen,
alleen denk ik dat ik nu al weet dat onze conclusie van het onderzoek niet zal zijn om weer een compleet
nieuwe website op te richten. Er zijn op dit moment al heel veel websites die deze informatie aanbieden
en we zouden ook samen met het Welcome Center kunnen kijken of wij niet op de gemeentesite een
goede verwijzing naar een aantal dingen kunnen maken. Dat is denk ik een eenvoudiger en goedkopere
oplossing dan een nieuwe website maken.
Motie 18,  ‘Weet  waarvoor  je  tekent’  lijkt  me  een  heel  goed  idee.  Het  past  bij  onze  internationale
studenten en warmer welkom heten dan dat we dat misschien nu doen. Dus oordeel aan de raad. Dat geldt
eigenlijk ook voor motie 19, met een kleine kanttekening. De motie heet: prestatieafspraken. In letterlijke
zin maken wij met de SSH, omdat die geen bezit  in de stad heeft, geen prestatieafspraken. Maar we
kunnen natuurlijk wel afspraken met mensen maken. Dat staat in het verzoek ook, dus met die kleine
correctie  zijn  wij  zeker  bereid  en  we  zijn  ook  al  voortdurend  in  overleg  met  de  SSH,  voor  alle
duidelijkheid, om afspraken te maken op de thema’s die u hier benoemt. Dus ook: oordeel aan de raad.
Motie 20,  ‘Objectief  criterium als bovengrens’.  Ja,  ook hiervoor  geldt:  ik  heb net  uitgebreid in  mijn
betoog de essentie van onze nieuwe omgevingstoetssystematiek uitgelegd.  Op het moment  dat je die
uitzonderingen weer niet maakt op die 15%-norm, ga je echt voorbij aan de geest van het maatwerk en
ook aan de praktijk die er gewoon is in een aantal straten en gebieden in de stad, als je dit zo rigide
handhaaft. Dus ontraden wij die.
Tot slot de motie ‘College, blijf bij uw leest’. Nou, ik heb al aangegeven, en dat blijkt ook uit alle zaken
die we in het verleden deden en ook nu nog doen, dat het organiseren met marktpartijen, met bewoners
van een aansprekende manifestatie om het wonen in en rond de binnenstad te stimuleren, wel degelijk een
taak is die wij als gemeente belangrijk vinden. We maken niet voor niets een woonvisie. Dan moet je daar
ook handen en voeten aan geven. Specifiek voor deze doelstelling denken wij dat we hier iets mee te
pakken hebben, waarmee wij voor het wonen in de stad, voor de kwaliteit van de binnenstad, waar we het
zo meteen nog uitgebreid over gaan hebben, maar ook voor de diversiteit aan woonmilieus in de stad, met
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deze manifestatie juist op een heel aantrekkelijke, wervende manier Groningen, maar vooral het wonen in
onze stad op de kaart kunnen zetten. Nu ben ik klaar.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ik zou graag heel kort even willen schorsen, als dat kan.

De VOORZITTER: Hoe lang wilt u schorsen?

De heer BANACH (Student en Stad): Vijf minuten, maximaal.

De VOORZITTER: Zullen wij het houden op maximaal vijf minuten?

Mevrouw WOLDHUIS (Stadspartij): Als het iets langer kan?

De VOORZITTER: De vergadering is geschorst.

(Schorsing 20.51 uur – 21.00 uur)

De VOORZITTER: Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaats in te nemen? De vergadering is
heropend. Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw  WOLDHUIS  (Stadspartij):  Eh  …  Nou,  dan  geef  ik  gewoon  een  stemverklaring  over  de
woonvisie.  Ongeacht  dat  wij  niet  helemaal  tevreden  zijn  over  bepaalde  punten,  met  objectieve  en
subjectieve criteria, is het wel een stuk beter dan het was. Daar zijn we heel erg blij mee, dus we zullen
voor de woonvisie stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga ervan uit dat wij nu gewoon de tweede termijn ingaan. Misschien
is het goed dat u gelijk ook even aangeeft, als u moties en amendementen hebt ingediend en wellicht
zitten  daar,  na  de  beantwoording  door  de  wethouder  ook  moties  en  amendementen  bij  die  u  wilt
intrekken,  om  dat  gelijk  te  regelen.  En  ik  wil  u  ook  adviseren  om  niet  allemaal  alle  moties  en
amendementen  langs te  lopen.  Alleen die  u zelf  belangrijk  vindt  en waarover  u een opmerking  wilt
maken. De heer Banach.

De  heer  BANACH  (Student  en  Stad):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Ja,  het  gaat  even  over  motie 14
‘Friendscontracten’ en motie 15 ‘Meten is weten’. Die trekken we nu in en die zullen we volgende week
bij de voorjaarsbrief in gewijzigde vorm in overleg nogmaals indienen.

De VOORZITTER: De moties 14 en 15 zijn ingetrokken, bij dezen. Akkoord? Oké. Hebt u dat een beetje
scherp? Mooi. Dan ga ik even de sprekers van de eerste termijn af. De heer Castelein, wilt u nog het
woord voeren? Niet? De heer Blom? Ook niet?

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, een korte opmerking over de interpretatie van de wethouder van
de motie ‘Engelstalige website’. Hij mag die op de wijze interpreteren, zoals hij heeft gedaan.

De VOORZITTER: Thank you very much. De heer Kelder? Niet? Mevrouw Jongman. Niet? Mevrouw
Van Duin? De heer Van der Laan? Niet? Ook geen aanleiding volgens mij, voor de wethouder om nog
antwoord te geven op niet-gestelde vragen.

De heer Van der LAAN (PvdA): Krijgen we nog stemverklaringen?

De  VOORZITTER:  Zullen  we  die  dan  maar  gelijk  doen?  Dat  is  prima.  Eerst  de  stemverklaringen,
allemaal even en dan werken we de stemming in een keer af. Ja? Wie heeft er behoefte aan het afgeven
van stemverklaringen? De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, helaas, vanwege de toch strenger wordende maatregelen met de
omgevingstoets, wat de wethouder al heeft aangegeven, kunnen wij niet instemmen.

55



 

Bijlage - 24 06 15 Groningen Raad

87

De VOORZITTER: Anderen nog stemverklaringen? Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Nou, even vraag van mij ter verduidelijking. Ik wil graag een stemverklaring
geven over de woonvisie, nadat de moties en amendementen zijn behandeld. Dat mag wel, toch?

De VOORZITTER: Dat kan. Dat is geen probleem. Anderen nog? Gaat uw gang.

De heer Van der LAAN (PvdA): Ik toch? Dank u wel, voorzitter. Een stemverklaring bij amendement  4.
De gedachte daarvan vinden we sympathiek, maar we zullen het amendement niet steunen omdat we het
overbodig vinden.  En motie 5 ongeveer  hetzelfde.  We steunen de gedachte,  maar  gezien ook wat de
wethouder in de toelichting zei en ook dat het afhangt van rijksbeleid, zullen wij deze motie niet steunen.
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, bij die woordvoering sluit ik mij aan.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De  heer  CASTELEIN  (D66):  Voorzitter,  dank  u  wel.  Ik  sluit  mij  aan  bij  de  woordvoering  over
amendement 4. Ten aanzien van motie 11: die lezen wij als: als de schop in de grond gaat, kijk er dan
naar. En daarom zullen wij die steunen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. Een stemverklaring over motie 11, ‘Ontmoetingsplek in
de buurt’. Wij hadden wat twijfel, omdat erin staat: “directe zeggenschap”. Wij hadden wat twijfel over
wat dit dan is, maar we vinden zeggenschap wel zo belangrijk dat we van het positieve uitgaan en de
motie zullen steunen. En dan motie 18, ‘Weet waarvoor je tekent’. Wij twijfelen wat, omdat het niet per
se een taak van de gemeente is. Om die contracten op te stellen sowieso niet. Maar in het kader van
kwaliteitsverbetering zullen we toch voorstemmen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn we rond zo? Ja, gaat uw gang. De heer Van der Glas.

De  heer  VAN  DER  GLAS  (GroenLinks):  Een  stemverklaring  over  motie 10  ‘Intrekken
bouwvergunningen’. Wij hebben de wethouder een soort van toezegging horen doen, maar we vinden het
wel een dusdanig belangrijke motie, dat wij voor die motie zullen stemmen.

De VOORZITTER: Anderen nog? Niet? Dan gaan we aan het werk. Ik breng in stemming amendement  2
van de ChristenUnie en de SP en de Partij voor de Dieren, ‘Niet minder sociale huurwoningen in de stad’.
De stemming is open.
24 voor, 14 tegen. Het amendement is aanvaard.
Dan hebben we amendement 3, ‘Time-out Selwerd’. De stemming is open.
10 voor, 28 tegen. Het amendement is verworpen.
Amendement 4, ‘Zeggenschap bewoners in buurten’. De stemming is open.
12 voor, 26 tegen. Het amendement is verworpen.
Dan gaan we naar amendement 5 ‘Niets went, ook niet 15%’. De stemming is open.
2 voor, 36 tegen. Het amendement is verworpen.
Dan hebben we amendement 6, ‘ geen strengere regels binnenstad’. De stemming is open.
4 voor, 34 tegen. Het amendement is verworpen.
Dan  breng  ik  de  moties  in  stemming  en  ik  begin  met  motie 5,  ‘Huurverhogingen  aan  banden’.  De
stemming is weer open.
9 voor, 29 tegen. De motie is verworpen.
De motie ‘Woningen voor opvang dak en thuislozen’, motie 6.
12 voor, 26 tegen, de motie is verworpen.
De motie over de volkshuisvestelijke toets, motie 7. De stemming is open.
6 voor, 32 tegen. De motie verworpen.
De motie over ‘Zeggenschap bewoners omgevingstoets’, motie 8. De stemming is open.
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12 voor, 26 tegen. De motie is verworpen.
De motie ‘Melding omgevingsvergunning’, motie 9.
24 voor, 14 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 10, ‘Intrekken ongewenste bouwvergunningen’.
24 voor, 14 tegen. De motie is aanvaard.
De motie over ‘Ontmoetingsplekken in de buurt’, motie 11.
38 voor, 0 tegen. De moties aanvaard.
De motie over ‘Aantrekkelijk investeren’, motie 12.
8 voor, 30 tegen. De motie is verworpen.
De motie over ‘Plan van aanpak bestaande leefbaarheidsprogramma’, motie 16. De stemming is open,
mensen.
3 voor, 35 tegen. De motie is verworpen.
Dan hebben we de motie over de ‘Engelstalige website’, motie 17.
34 voor, 4 tegen. De motie is aanvaard.
De motie ‘Weet waarvoor je tekent’, motie 18. De stemming is open.
36 voor, 2 tegen. De motie is aanvaard.
De motie over de prestatieafspraken, motie 19.
37 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Dan hebben we de motie ‘Objectief criterium als bovengrens’, motie 20.
11 voor, 27 tegen. De motie is verworpen.
Dan hebben we de motie ‘College, blijf bij uw leest’, motie 21.
15 voor, 23 tegen. De motie is verworpen.
Dan breng ik na de stemverklaring van mevrouw Van Duin het voorstel zelf in stemming. Mevrouw Van
Duin heeft het woord.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Dank u wel, voorzitter. Het was voor mijn fractie een moeilijke afweging of
wij voor of tegen moesten stemmen. Aan de ene kant heb je allerlei voorstellen over kamerverhuur die wij
ook zelf het afgelopen jaar hebben ingediend, waar we heel blij mee zijn. Aan de andere kant hebben we
geen garantie gekregen dat de sociale huurwoningen op peil blijven. Dat vindt mijn fractie teleurstellend.
Maar omwille van de buurten en de wijken en de inzet van de bewoners daar, zullen we voor het voorstel
stemmen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dan stel ik u voor dat wij in stemming brengen het voorstel zelf, met inachtneming
van de zojuist aangenomen amendementen. De stemming is open.
36 voor, 2 tegen. Het voorstel is aanvaard.

8.b: Concept Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad
(raadsvoorstel 28 mei 2015)

De VOORZITTER: Aan de orde is 8b, Concept Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad. Wie mag ik
daarover het woord geven? De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Ja, dank u. De conceptbinnenstadsvisie, voorzitter, scoort wat D66 betreft
een  mooi  resultaat.  Een  beter  resultaat  dan  uw  afvaardiging  van  afgelopen  zaterdag  bij  het
raadsvoetbaltoernooi in Amersfoort, in ieder geval. Het draagvlak voor ons team was echter misschien
wel net zo groot als het draagvlak voor dit  plan. In de commissie, voorzitter, heb ik het plan zelf al
redelijk de hemel in geprezen en de kanttekeningen geplaatst die mijn fractie wilde zetten bij de prachtige
plaatjes die zich in de visie bevinden. We halen nu niet maar eenmalig op uit de stad, nee we blijven in
gesprek, we blijven luisteren en we blijven verbeteren waar mogelijk. Het college maakt hier bovendien
al  een  aantal  duidelijke  keuzes  ter  voorbereiding  op  de  definitieve  versie.  Keuzes  die  op  een  groot
draagvlak in de stad kunnen rekenen en waar veel  van een belanghebbenden graag over mee  willen
blijven praten. Die mogelijkheid heeft het college duidelijk opengesteld.
Zoals ik in de commissie al heb gezegd: er moet nog heel veel in detail worden uitgewerkt. Daar is alle
inbreng en hulp bij nodig. Wij vertrouwen dan ook volledig op een goed vervolg van het ingezette traject
en wensen het college heel veel succes hiermee. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Ja, gaat uw gang.
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De  heer  SIJBOLTS  (Stadspartij):  Had  de  D66-fractie  niet  liever  gezien  dat,  in  lijn  met  het
collegeprogramma  Voor  de  verandering,  we  een  andere  route  hadden  gevolgd  dan  de  formele
inspraakronde, zoals dat nu gaat? Of althans, waar dit voorstel nu in wordt gebracht?

De heer BENJAMINS (D66): Voorzitter, ik vind het erg jammer dat de Stadspartij wederom dezelfde
vraag stelt als in de commissie. Daar heb ik al een keer antwoord op gegeven. We hebben een ontzettend
lang traject afgelopen. We hebben Let’s Gro gehad, we hebben daar allerlei bewonersavonden in gehad,
we hebben nu een conceptbinnenstadsvisie waar iedereen nog steeds wat van mag vinden, waarover heel
veel mensen mogen meedenken. Als u nou het voorbeeld waarvan u denkt dat dit een beter inspraaktraject
zou zijn, voorstelt aan het college, dan wil het college daar vast iets mee gaan doen. Of niet. Dat is ook
aan het college. Maar ik bedank de heer Sijbolts als hij met een goed idee en een goede tip naar het
college gaat, anders vind ik het een beetje goedkope retoriek. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Andere leden van de raad die het woord willen voeren? De heer Blom.

De  heer  BLOM  (VVD):  Voorzitter,  dank  u  wel.  De  VVD  is  enthousiast  over  dit  plan  en  de
uitgangspunten. De stad wordt beter toegankelijk voor eenieder, ook voor ouderen en mensen die slecht
ter been zijn. Het aantal oversteekpunten van zwaar verkeer wordt verminderd, maar dan moet deze groep
natuurlijk wel in de binnenstad kunnen komen, net zoals iedereen. Het college besteedt hier nadrukkelijk
aandacht aan, vindt dit vanzelfsprekend en wij vinden dat zeer terecht. De bus vrijmaken van de route A-
straat-Brugstraat-Munnikeholm lijkt  ons  van  het  grootste  belang.  Het  kan  een  nieuwe  parel  van  de
binnenstad worden en wij  vinden het  dus  ook terecht  dat  het  college heeft  besloten,  of  in elk geval
voorstelt,  om  hiermee  te  beginnen.  We  hebben  nog  wel  wat  zorgen  over  het  verdwijnen  van  de
parkeerplaatsen  aan  de  Diepenring,  het  verdwijnen  van  de  inkomsten  en  ook  het  parkeren  van
buurtbewoners. Maar dat komt terug in de parkeervisie, dus daar zien wij naar uit. Dus wij staan erg
positief in dit voorstel. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Dank u wel,  voorzitter. In toenemende mate blijkt uit  onderzoek, maar ook uit
waarnemingen van onze eigen partij, dat de tweedeling in onze samenleving zich op allerlei breukvlakken
in  versterkte  mate  voordoet.  De  neoliberale  ‘ieder  voor  zich’-mentaliteit  dreigt  Nederland  te
versplinteren.  Gelukkig  zien we  tegelijkertijd  ontwikkelingen waaruit  duidelijk  wordt  dat  de  mensen
genoeg beginnen te krijgen van deze doorgeslagen individualisering. Overal zien we initiatieven die de
sociale samenhang in de stad beogen te versterken. In dat licht juichen we het streven van het college toe,
om de voetganger en de fietser in de binnenstad meer ruimte te geven. Het versterkt de sociale samenhang
in de stad.  Het  hart  van onze stad wordt  daardoor  nog aantrekkelijker  voor  alle Stadjers.  Het  wordt
daarmee  een  groot  trefpunt  voor  iedereen,  ongeacht  leeftijd,  cultuur,  inkomen,  opleidingsniveau  of
fysieke gesteldheid. Wil dat trefpunt voor iedereen goed uit de verf komen, dan ontbreekt het in de visie
van het college aan een belangrijke voorwaarde. Wil het stadshart zijn functie in de sociale samenhang
vervullen,  dan  moet  het  bereikbaar  zijn  voor  alle  Stadjers.  Het  verdwijnen  van  de  bushaltes  in  de
binnenstad belemmert die bereikbaarheid. Zoals in het Dagblad van het Noorden de heer De Breucker, lid
van de gehandicaptenraad zegt: “zo over 300 m extra is wel degelijk een heel eind lopen, als je verder
wilt naar de V&D of naar de openbare bibliotheek”.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, is de heer Koks van de SP het niet met mij eens dat juist
het verdwijnen van bussen, die regelmatig en met een hoge frequentie door de stad rijden, het aan de
andere kant juist ook veel prettiger maakt voor diezelfde doelgroep?

De heer KOKS (SP): Ja, voorzitter, daar kom ik zo meteen op in mijn verhaal.
Ik  voeg daar  nog aan toe:  het  Wmo-loket  aan de  Kreupelstraat.  Bereikbaarheidsgarantie  daarvoor  is
verplicht, lijkt ons. Bereikbaarheid voor mensen met kleine kinderen, een beperkt inkomen of mensen die
slecht  ter  been  zijn,  ook  voor  mensen  die  wonen  in  wijken  als  Selwerd,  Paddepoel,  Beijum  en
Lewenborg. Voorzitter, het college zegt dat het allemaal wel meevalt. Dat zou onderzoek uitwijzen. De
haltes zouden worden gebruikt  door mensen die  prima in staat  zijn  te lopen.  Wat  ons nou verbaast,
voorzitter:  dit  college  is  het  college  van  vergezichten.  In  de  geothermie,  de  zuidelijke  ringweg,  het
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hoofdstation kijkt het college tientallen jaren vooruit. Bij dit onderzoek, waar dat op gebaseerd is, kijkt
het college niet verder dan 2015; het gebruik van de bushaltes nu, terwijl in 2041 het aantal ouderen
verdubbelt van 2,4 miljoen naar 4,7 miljoen en het aantal 80+’ers eenderde meer zal zijn dan nu.

De VOORZITTER: De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Voorzitter, de SP stelt dat het college niet verder vooruitkijkt, maar waar is
in de ogen van de SP een visie dan voor?

De heer KOKS (SP): Om verder te kijken. En daarvoor heb je dus ook gegevens nodig. Je moet rekening
houden met  ontwikkelingen die  in  de toekomst  zullen gaan plaatsvinden.  Daar  moet  je  je  beleid op
baseren.

De heer BENJAMINS (D66): Maar we leven toch in 2015, of vergis ik me?

De heer KOKS (SP): We leven in 2015 en demografisch gezien kun je een forse voorspelling doen over
hoe onze bevolking er in 2040 uit zal zien. En die zal voor een groot deel, hoe je het ook wendt of keert,
uit een toenemende groep ouderen bestaan, onder wie ikzelf.

De VOORZITTER: De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, u hebt het over 2040. Denkt u nou werkelijk dat dit plan helemaal
absoluut vastligt tot 2040?

De heer KOKS (SP): Nou, in de vele vooruitzichten rondom diverse beleid onderwerpen gaat dit college
uit van lange periodes. Ik neem toch aan dat u niet over tien jaar de binnenstad weer over de kop gaat
halen, temeer omdat je deze ontwikkeling van deze bevolkingssamenstelling kunt zien aankomen. Nu
krijg ik bijna ruzie met mevrouw Van Gijlswijk omdat ik haar tijd in beslag begin te nemen.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter?

De VOORZITTER: Nou, u hebt eerst de heer Benjamins even.

De heer BENJAMINS (D66): Ik heb nog een vraag. In de lijn met wat u daarstraks allemaal als partij bij
de woonvisie hebt laten weten, lijkt het mij dat in 2040 de hele stad uit studenten bestaat.

De heer KOKS (SP): Demografische ontwikkelingen, hoe u het ook wendt of keert, laatst stond er nog
een verhaal over in de Volkskrant, leiden tot die bevolkingssamenstelling. Dat wilt u toch niet ontkennen,
neem ik aan?
Er is bepaald geen glazen bol voor nodig om te bedenken dat het aantal mensen dat vanwege fysieke
beperkingen aangewezen is op het openbaar vervoer, alleen maar zal toenemen. Natuurlijk, het college
zegt wat over Wmo-vervoer en over taxi’s maar, voorzitter, we streven er juist  naar dat mensen, ook
ouderen, ook mensen met een handicap, volledig kunnen deelnemen aan de samenleving, zoveel mogelijk
zonder gebruik van aparte voorzieningen die de afhankelijkheid vergroten en duur zijn. We dienen samen
met het CDA, ChristenUnie en Stadspartij een motie in. We roepen het college op om bij de conceptvisie
een alternatief te voegen dat de Grote Markt en de Munnikeholm bereikbaar houdt voor het openbaar
vervoer. Met name als bussen slechts in één richting rijden, een rondje, biedt dat een forse verlichting
voor de Brugstraat. Ook moet het dan mogelijk zijn om de Grote Markt bereikbaar te houden vanaf of de
Ebbingestraat of de St. Walburgstraat of de Sint Jansstraat of de Gelkingestraat. En tot slot, voorzitter,
missen wij een groen verhaal voor de binnenstad, zodat ook bewoners kunnen zien waar de rustplaatsen
gedacht worden door dit college. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Ja, dat werd vorige week toch nog een redelijk
scherp debat in de commissie. Maar het lag dan waarschijnlijk vooral aan mijn eigen bijdrage. Ik heb daar
toen een aantal  punten aangestipt.  Zo maken wij  ons ernstige zorgen over de bereikbaarheid van de
binnenstad door de nieuwe busroutering. Zo zijn de gevolgen voor de verschillende groeperingen nog niet
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helemaal duidelijk. Er is bij veel groeperingen veel onrust ontstaan en dat is ook de reden waarom wij
onder de motie van de SP staan. Daarnaast dienen wij zelf een motie in met het verzoek aan het college
om de gevolgen van het volledige OV-netwerk in kaart te brengen, omdat de wijzigingen van de routering
en haltering wel  eens  grote  gevolgen zouden kunnen hebben,  in  onze ogen,  voor  het  volledige OV-
netwerk. Ik dien de motie in, maar als het college daar een toezegging op kan doen, dan kan ik haar ook
weer intrekken, alhoewel we dan niet weer leuk kunnen stemmen met de stemkastjes.
Ja,  vorige week sprak in mijn verbazing uit  over de manier  waarop deze visie de inspraak in wordt
gebracht.  De  Stadspartij  heeft  het  college  bij  aantreden  beloofd  om  het  te  beoordelen  op  het
collegeakkoord  Voor  de  verandering,  waar  het  gaat  om  samen  en  samenwerken  om  een
gedragsverandering te bewerkstelligen. Een nodige verandering in de stad, die ooit jarenlang door één en
dezelfde partij werd gedomineerd. En de Stadspartij is van mening dat een aantal belangengroeperingen
en bewoners vooraf onvoldoende betrokken is. De conceptvisie binnenstad was in onze ogen nu een visie
die zich bij uitstek leent om het ook eens anders te doen. En dan niet via de geijkte paden van formele
inspraak, waar deze visie nu weer wordt gebracht. Juist om voor formele inspraak voor een nog breder
draagvlak te zorgen, in de stad.

De heer BENJAMINS (D66): Voorzitter? Ja, ik vind het vervelend om in herhalingen te vervallen, maar
vindt u dan dat Let’s Gro geen stadsdebat is?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik vind, en dat heb ik u vorige week ook al geantwoord, dat Let’s Gro
onvoldoende  bereik  heeft,  zeker  waar  het  gaat  om  direct  aanwonenden.  Die  zijn  bijvoorbeeld  niet
allemaal  individueel  uitgenodigd om hierover te praten.  Daarnaast  constateerde ik vorige week in de
commissie dat ook een heleboel belangengroeperingen niet zijn gehoord, ook niet tijdens de Let’s Gro-
visie. Maar u daagde mij daarstraks uit en daar kom ik straks nog aan toe. Ik wil nog wel even eerst mijn
verhaal afmaken.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter? Volgens mij wacht de heer Sijbolts op mijn vraag.

De VOORZITTER: Ja, ja.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik dacht: ik help u even.

De VOORZITTER: Dat lijkt mij uitstekend. Nu ziet u maar weer wat een merkwaardig systeem dit is. De
heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. De heer Sijbolts suggereert dat er niet met
belangengroepen  is  gesproken,  maar  we  hebben  toch  gewoon  adviezen  erbij  gekregen  van  het
ouderenoverleg en ook van de gehandicaptenadviesraad? Het ene is positief en het andere is nog kritisch,
maar zegt: “Er is voldoende ruimte om verder te komen”. Dus wat zegt u nu eigenlijk?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, dat klopt. Maar ik had het nu juist zo mooi gevonden als we met
deze conceptvisie naar de stad waren gegaan, maar daar dien ik straks ook een motie voor in, en dat we
op een andere manier nog extra informatie hadden opgehaald voordat het formele inspraaktraject inging.
Want ik vind wel dat, althans, niet alleen ik, mijn hele partij vindt dat, hoe het dan nu gaat, toch een beetje
de koers is van de oude politiek dat er niet eerder voor een breder draagvlak vooraf is gekozen. Daarmee
doet dit college het eigenlijk geen haar beter dan de vroegere, door de PvdA gedomineerde colleges, die
ook een broertje dood hadden aan de stem des volks.  Maar, zoals u allen weet,  de Stadspartij  is  de
beroerdste  niet  en  daarom  dienen  wij  een  motie  in  die  het  college  verzoekt  om voor  het  formele
inspraaktraject inloopavonden te organiseren voor alle Stadjers. Ik geloof dat wethouder Van der Schaaf
van mening is dat mijn woorden niet helemaal meer kloppen.

De VOORZITTER: De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, heeft Stadspartij daar ook een dekking bij?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): U staat in datzelfde collegeakkoord Voor de verandering, ik las het net
op, ik citeerde eruit: “veranderen, samenwerken en gedragsverandering bewerkstelligen”. Volgens mij kan
uw fractie dat niet genoeg geld kosten.
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De heer BLOM (VVD): Nou, volgens mij wel, want het staat er niet in dat wij een ‘zonder einde’-budget
hebben.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dan weten we ook waar u op dat punt staat.

De VOORZITTER: De heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student  en Stad):  Ja,  dank u,  voorzitter. Zoals  mijn collega afgelopen
woensdag al in de commissie had aangegeven, zijn we over het algemeen erg positief over de plannen die
hier  voorliggen.  Met het  conceptplan ‘Een nieuwe visie  op de binnenstad’ kunnen wij  grote stappen
nemen  om de  binnenstad  gebruiksvriendelijker  en  aantrekkelijker  te  maken.  Deze  plannen zijn  zeer
ingrijpend, waardoor we ons kunnen voorstellen dat sommigen wat overdonderd zijn. We zien ook wel
enkele haken en ogen aan de plannen, zoals de nog beperkte visie op delen van de noordzijde van de
binnenstad. We gaan er echter van uit dat het college deze tekortkomingen grotendeels kan oplossen in de
aanloop naar de definitieve plannen. Dus we zien deze dan ook graag tegemoet en we hopen dat het
college zoveel  mogelijk  zienswijzen kan verenigen,  zodat  de binnenstad een nog mooiere  huiskamer
wordt voor alle inwoners van Groningen.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. De binnenstadsvisie die nu in de eerste versie
door  ons  besproken  wordt,  belooft  heel  wat  te  worden.  Als  wij  nu  terugkijken  naar  besluiten  rond
bijvoorbeeld het verkeerscirculatieplan, weten wij wat voor enorm positieve gevolgen dit  heeft gehad
voor de leefbaarheid van de binnenstad. We staan nu aan de vooravond van een volgende schaalsprong.
Er moet veel meer ruimte komen voor voetgangers, voor fietsers, voor ontmoeten en verblijven in de
binnenstad. Misschien beoordelen we over twintig, dertig jaar wat we hier begonnen zijn op dezelfde
positieve manier als dat plan.
U zult dus begrijpen dat ik in de commissie al de loftrompet heb gestoken over dit plan. Nu is het moment
om de inspraak in te gaan en de stad te laten spreken. Er zijn nog genoeg dingen waar we straks iets van
zullen vinden, bijvoorbeeld de positie van de taxi’s. Inderdaad is het zo dat er mogelijk een belemmering
is voor mensen die slecht ter been zijn of slechtziend zijn, maar ik geloof dat het college daarvoor ook een
mooie aanzet in de binnenstadsvisie heeft gegeven, namelijk zoeken naar creatieve oplossingen daarvoor.
Ik heb er in de commissie ook wel een meegegeven die misschien onhaalbaar is, maar een lopende band
zou ook iets teweeg kunnen brengen. In ieder geval is het de bedoeling dat dit tot creatieve ideeën leidt en
ik ben heel erg benieuwd wat er vanuit de stad komt.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, voorzitter, de loftrompet van GroenLinks klinkt in de oren van de
Stadspartij toch een beetje vals. U was in het verleden eigenlijk kampioen openbaar vervoer en goede
bereikbaarheid. Vindt u het dan met ons niet jammer dat toch een groot deel van de binnenstad minder
bereikbaar wordt voor het openbaar vervoer?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, dat is nogmaals het beeld dat de Stadspartij blijkbaar graag wil
creëren. Het is een relatief kleine verandering, die juist tot een enorme verbetering van de leefbaarheid en
ontmoetingen in de binnenstad leidt en nogmaals, ik zei het net ook al, misschien is dat u niet opgevallen:
er is dus ook nog een opgave om dat probleem op te lossen, voor het geval dat er al is.
Ik was klaar met mijn woordvoering, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP):  Voorzitter, ik ben wel benieuwd waarom GroenLinks dan daar bij  voorbaat bij
uitsluit dat er nog een vorm van openbaar vervoer in de stad plaatsvindt. U signaleert zelf dat er nog een
knelpunt is wat betreft die bereikbaarheid. Waarom dan bij voorbaat zeggen: “geen openbaar vervoer in
de binnenstad”?
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De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Volgens mij  heeft de heer Koks dan niet goed geluisterd. Ik heb
nergens gezegd dat er uitgesloten wordt dat er nog een vorm van openbaar vervoer komt. Ik wacht even af
wat er uit het vervolg komt en sowieso is bijvoorbeeld het Zuiderdiep ook nog steeds binnenstad en daar
komt heel veel openbaar vervoer langs.

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw  JONGMAN  (ChristenUnie):  Ja,  dank  u  wel,  voorzitter.  Ja,  ‘binnenstad  autovrij’  was  al
opzienbarend, nu eigenlijk busvrij en nog meer autovrij. Het is eigenlijk wel een heel logische volgende
stap, maar niet voor iedereen op dit moment even prettig. We hebben heel veel inspraak en reacties gehad
van mensen  die  toch afhankelijk  zijn  van het  openbaar  vervoer  en graag de binnenstad goed willen
kunnen bereiken. De motie, zojuist ingediend, om daar een beter alternatief voor te kunnen bieden, is
geheel onze wens. We mogen mensen daarin niet uitsluiten en wij zoeken graag met het college dan ook
naar een betere oplossing. Hoe die oplossing dan ook is, volgens mij is hij er zeker en kunnen we die
zeker met elkaar bereiken.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik vraag aan mevrouw Jongman: waarom kiest u in dit
geval in deze fase al voor zo’n specifieke invulling van de oplossing van het probleem? Als het probleem
al zo groot is als u inschat. Waarom wacht u niet even af waar men mee komt er maakt u dan uw keuze?
U wil zich nu al vastleggen op een methode, waarvan we helemaal nog niet weten of die de beste is.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik wil een oplossing voor de mensen bieden die afhankelijk zijn
van het openbaar vervoer en ik wil graag dat we, in deze hele constellatie die we met elkaar hebben, op
tijd met dit alternatief bezig gaan en die mensen ook voldoende alternatief bieden. Volgens mij ligt de
oplossing heel dichtbij, want als u goed de motie hebt gelezen, ziet u bijvoorbeeld het Kwinkenplein en
het woord ‘minibussen’ en dan hebben we volgens mij al een heel eind van de oplossingen in ons bezit.
En dat geeft heel veel Stadjers heel veel plezier om weer naar die binnenstad toe te komen.

De VOORZITTER: De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Voorzitter, ik heb een vraag aan mevrouw Jongman. U brengt mij  een
beetje in verwarring. U dient een motie in, waarin u het college verzoekt om allerlei plannen te schetsen,
maar  u  wilt  ondertussen  tegelijkertijd  zelf  ook  mee  helpen  zoeken.  Kunt  u  mij  beetje  verheldering
brengen?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Zo heb ik het niet gezegd. Het college verzoeken wij om binnen
de  doelen  van  de  visie,  waar  wij  het  dus  ontzettend  mee  eens  zijn,  een  alternatief  te  schetsen  en
alternatieven te bieden. En, nou ja,  als het college wil dat ik meedoe, denk ik graag mee hoor, maar
volgens mij hebben de mensen zelf ook al bij de inspraak in de commissie, waar u ook bij was, heel veel
alternatieven aangeboden. Volgens mij moeten we daar zeker aan kunnen komen, maar wij willen op tijd
die oplossingen kunnen bieden, want wij vinden dit een probleem dat we heel graag op willen lossen.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik heb in de commissie ook al gezegd dat een minibus op
elektra  ook best  een oplossing zou kunnen zijn.  Misschien komt  dat  er  ook uit.  Maar  de vraag aan
mevrouw Jongman is: is dit nou waar op u zich wilt vastleggen? En als er nou een beter alternatief komt,
moet het dan toch zijn waar u nu een motie over indient?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Volgens mij  gaat u de motie heel eng vertalen voor uzelf.  Wij
vragen wat er staat: wij willen een oplossing zoeken binnen de doelen van de visie, om een alternatief te
schetsen, zodanig dat de Grote Markt/Kwinkenplein bereikbaar blijven, ja, ik lees het voor inmiddels, u
kunt het zelf ook lezen. Volgens mij liggen wij niet zover van elkaar af, alleen zeggen wij: “Wij willen nu
een oplossing” en u zegt: “Ik wacht de oplossing af”. Wij zijn iets ongeduldiger en we willen heel graag
voor die Stadjers een oplossing op dit moment aan kunnen bieden.
Ik heb nog twee punten.
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De VOORZITTER: Dan krijgt eerst heer Blom nog even het woord.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Oh. Gezellig.

De heer BLOM (VVD): Ja voorzitter, dank u wel. Begrijp ik mevrouw Jongman nou goed, dat zij een
oproep doet om een oplossing te zoeken, waarvan in het stuk al staat dat die oplossing gezocht gaat
worden en dat daar nadrukkelijk aandacht voor is?

Mevrouw  JONGMAN  (ChristenUnie):  Ja,  maar  als  je  in  de  politiek  zit,  kun  je  sommige  dingen
beschrijven. Dan kun je zeggen: “Ik ga dat benadrukken”. En wij hebben hier het middel van een motie
om te gaan benadrukken dat wij graag een oplossing voor dit probleem willen, omdat ik heel veel mailtjes
heb gehad uit de stad, en u vast ook. Daarom wil ik nu over deze motie een oplossing zoeken en ik sta
daar nog steeds helemaal voor.

De VOORZITTER: De heer Koks nog en daarna mag u uw betoog vervolgen. En dan stel ik voor dat dit
ook verder zonder interrupties gebeurt.

De  heer  KOKS  (SP):  Mevrouw Jongman,  leest  u  de  conceptvisie  van  het  college  ook  zodanig  dat
openbaar vervoer op de Diepenring eigenlijk niet voorkomt?

De VOORZITTER: Dit is een doordenker.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie):  Ja,  ik  geloof  het  wel.  Wij  staan  samen  onder  die  motie.  Dus
waarom stelt u mij deze vraag? Wij delen de visie voor de oplossing.

De VOORZITTER: Nee, het is nu goed. Mevrouw Jongman maakt haar betoog af.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Volgens mij vinden wij elkaar wel, mijnheer Koks, op dat punt.
Wat nog wel een punt is, ook in de commissie benoemd: auto’s en bussen worden geweerd, maar we
hebben nog heel  veel  laad-  een losverkeer  en heel  veel  taxi’s.  De wethouder  heeft  een heel  verhaal
gehouden over de distributie en een green deal en het komt allemaal eind 2015. Wat ik graag wil is dat we
dat  niet  in  stukjes  behandelen,  maar  dat,  op  het  moment  dat  wij  hier  na  de  inspraak  dit  voorstel
terugkrijgen,  we  ook de  uitkomsten  van  dat  hele  spel  van  taxi’s en  laden en  lossen  hierbij  kunnen
betrekken. Als we dat ook dat moment nog niet weten, wordt het wat lastig om zo’n binnenstadsvisie vast
te stellen. Graag uw reactie daarop en dan laat ik het hierbij, gezien de tijd.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. In de commissie heeft het CDA aangegeven dat we zeker
enthousiast  zijn  over  de  voordelen  van  het  bieden  van  ruimte  aan  met  name  de  voetgangers  in  de
binnenstad.  We zijn  ook  blij  dat  het  college,  net  zoals  het  CDA,  heel  veel  aandacht  heeft  voor  de
toegankelijkheid  en  voor  de  mindervalide  mensen  onder  ons.  Maar  we  hebben  nog  wel  twee
bezwaarpunten. Ons grootste bezwaar is dat de binnenstadsvisie wel op winstdenken zou kunnen gaan
lijken. Ten eerste zien we nu vooral een verschuiving van de knelpunten. Zo verplaatsen we de bussen
naar de Diepenring, maar die gaan daar waarschijnlijk weer voor nieuwe problemen zorgen en de vraag is
dan: willen wij niet te veel? Straks is de Diepenring enkelbaans, rijden er auto’s en bussen en is het tevens
een doorgaande fietsroute geworden. En ook nog een verblijfsgebied. De zorgen die vanuit Werkman en
Praedinius zijn geuit, geven dit ook aan en die komen vast nog wel ter sprake in de inspraakprocedure.
We wachten dan ook de verdere uitwerking van de plannen voor de Diepenring af, maar of daar echt
goede oplossingen mogelijk zijn, dat betwijfelen we.
Dan de keuze voor de keuze van de bussen voor de Grote Markt. Op zich is dat begrijpelijk en het zou
met name de Grote Markt, de Oosterstraat, de Gelkingestraat en de A-straat tot een veel aantrekkelijker
verblijfsgebied maken, maar hoe zorgen we ervoor dat de stad wel voor iedereen bereikbaar blijft? We
willen graag dat er alternatieven worden uitgewerkt, want het moet toch mogelijk zijn om de buslijn tot
het  Kwinkenplein  te  laten  lopen,  en  dan  misschien  wel  ten  koste  van  de  Ebbingestraat  als
voetgangersgebied,  of  via  de  Sint-Janstraat  en  de  St.  Walburgstraat,  de  heer  Koks  heeft  dat  ook  al
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geschetst.  We zouden willen dat  die  alternatieven mee  worden genomen  in de inspraakprocedure en
daarom dienen wij samen met de SP een motie in.
Concluderend: De besluitpunten die worden voorgesteld, vergroten van het bezoek aan en gebruik van de
binnenstad, zijn prima. Maar dat geldt dan ook voor de mindervalide inwoners. Meer ruimte geven aan
voetgangers en aan fietsers: prima, maar blijf wel integraal naar de vervoersstromen kijken en ga niet
alleen verschuiven. De openbare ruimte inrichten voor voetganger en fietser: waar dat kan, zeker. En de
uitwerking van een andere routering van de bussen: ja, maar zorg dan wel voor een acceptabel alternatief
voor alle doelgroepen.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie heeft mij al laten vertellen, in de vorige
bijeenkomst, dat deze visie een radicale keuze maakt. Radicale keuzes hebben ook radicale consequenties
en in dit geval vinden wij dat erg goed. Het is heel gunstig dat we een enorme impuls geven aan het
verblijfklimaat,  het  investeerdersklimaat,  het  woonklimaat,  het  winkelklimaat,  het  studeerklimaat,  het
enzovoort-klimaat van de binnenstad. Radicale keuzes zijn in dit geval hartstikke goed.
Radicale keuzes hebben vaak ook verstrekkende consequenties waar je wat kritischer maar moet kijken,
waarvan je denkt: hmm, willen we dat wel? En een aantal daarvan is al eerder genoemd. Wij hopen dat
tijdens de inspraak daar ook volop op wordt gereageerd en niet  alleen in klagende zin, maar  ook in
creatieve zin, dat we weer verdergaan met het proces, dat een aantal onorthodoxe oplossingen of nieuwe
oplossingen voor mogelijke negatieve neveneffecten van deze radicale keuzes ontstaan. Wat ons betreft
zijn  de  volgende  serieuze  negatieve  effecten  in  beeld,  waar  serieus  naar  gekeken  moet  worden.  En
nogmaals, wij hopen dat dit ook uit de inspraak naar voren komt. De eerste is natuurlijk het verdwijnen
van de bussen van de Grote Markt, het omleggen van de routes en bepaalde delen van de binnenstad, met
name de noordwestkant, krijgen te maken met grotere loopafstanden naar de bushaltes. Daarover maken
wij ons wel degelijk zorgen, als je kijkt naar de toegankelijkheid van het gebied en van het centrum, als je
kijkt naar groepen als ouderen, visueel beperkten, etc. Dus we zijn het eens met iedereen die daar grote
zorgen over heeft, alleen zijn wij niet zo pessimistisch dat we denken dat het onoplosbaar is. Maar we
willen er wel heel goed naar kijken.
Het tweede punt waar we graag naar willen kijken, is zeg maar de fietsroute hier pal voor het stadhuis
langs, door de Gelkingestraat naar de Ebbingestraat. Het heeft voordelen, zo’n mooie route, maar hij moet
niet te rigide worden aangelegd, denken wij, zodat het straks dé route is en dat je eigenlijk de fietsvrijheid
kwijtraakt je ook op andere plekken in de binnenstad te bewegen. Dus we zijn heel benieuwd wat daarop
loskomt. Wij willen in ieder geval geen Korenbeursachtige situaties hier voor de stoep.
Het derde punt is het vrij rigide afsluiten van de Oosterstraat voor fietsers. Dit is eigenlijk vanuit dezelfde
filosofie. Wij denken dat je de fietsvrijheid in de binnenstad zoveel mogelijk moet bevorderen, het liefst
in de stijl zoals dat in de Zwanestraat is, dus we zijn heel benieuwd wat daarop uit de inspraak komt.
Het vierde punt, en die discussie zijn we al eerder gestart, is de positie van de Werkmanbrug; de schakel,
maar alle rode loper tussen het stationsgebied en de binnenstad. Wij vragen daar extra aandacht voor.
Daar zit een capaciteitsprobleem, maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk goud in handen dat we zo’n
mooie  verbinding hebben,  die  zo uitnodigend is.  Wij  zullen daar straks  met  de fietsstrategie  ook op
terugkomen  hoe  we  dat  knelpunt  zouden  kunnen  aanpakken.  We vinden  het  in  ieder  geval  niet  bij
voorbaat een goed idee om te zeggen dat het eigenlijk geen knelpunt is waar je eigenlijk maar omheen
moet  gaan.  We willen hem juist  een positie geven in de langzaamverkeerroutes  van binnenstad naar
stationsgebied en verder.

De VOORZITTER: De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Voorzitter, realiseert de PvdA zich dat het ook een doorvaarroute is?

De heer RUDDIJS (PvdA): Sorry, dat het een?

De heer BENJAMINS (D66): Dat het een doorvaarroute is, de Werkmanbrug.

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, dat realiseer ik me. En die brug kan omhoog.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter?
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De VOORZITTER: Gaat uw gang, mijnheer Blom.

De heer BLOM (VVD): Ja, dank u wel. Realiseert u zich ook dat die congestie zich dan misschien, als u
daar een bredere brug krijgt, later in de Folkingestraat of ergens anders in dat traject weer voor gaat doen?

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, die discussie hebben we ook vaker gehad. Ik ben niet van mening dat er
een buis staat achter de Werkmanbrug op de Ubbo Emmiussingel, dat als je die brug overgaat, je door die
buis rechtstreeks in de Folkingestraat terechtkomt.  Volgens mij  zijn er op het hoofdnetwerk, waar de
Ubbo Emmiussingel deel van uitmaakt, waar het Zuiderdiep deel van uitmaakt, de Coehoornsingel die er
nog tussen ligt, nog tal van mogelijkheden om af te zwaaien, uit te waaierden naar andere delen van het
centrum.  Ik  denk  wel  dat  veel  mensen  dat  doen  en  dat  de  Folkingestraat-congestie  echt  een  ander
probleem is, dat dit niet per se een op een gerelateerd is aan het uitnodigen om gebruik te maken van de
Werkmanbrug.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, er is nog een plek waar je al eerder kunt uitwaaieren en
dat is zelfs voor de Werkmanbrug. Dus dan neem je de Emmabrug en de Herebrug. Is dat niet een veel
betere manier en misschien effectiever om daar die uitwaaiering al te laten geschieden?

De heer RUDDIJS (PvdA): Voor bepaalde stroom is het ook een oplossing. Maar tegelijkertijd denk ik:
we mogen trots zijn op zo’n mooie verbinding, maak er dan ook gebruik van. Je ziet ook dat mensen dat
willen, dus we kunnen heel krampachtig mensen gaan dwingen via de Eeldersingel, via de Heresingel of
anderszins te gaan reizen, maar als mensen zo’n prachtige verbinding hebben, denk ik: kijk eens of je die
kunt aanpakken. Maar ik kom er straks op terug.
Ik ga graag nog even door naar het laatste punt, waarvan wij hopen dat hier inspraak uitgebreid aan bod
komt, en dat is ook het opleggen van de bus- en de fietsroutes aan de randen van de binnenstad. De
Eeldersingel krijgt het wat zwaarder te verduren. Op zich zou dat moeten kunnen. Daar kun je natuurlijk
heel zorgvuldig mee omgaan, maar tegelijkertijd wordt een aantal slimme routes en juist die fietsroutes
waar nu ook aan gerefereerd wordt, langs die route gelegd. Dus bijvoorbeeld de kruising bij de sluis-
Eeldersingel  zou  wel  eens  een  heel  nare  kunnen  worden.  Dus  je  verplaatst  een  probleem  van  de
binnenstad naar de rand van de binnenstad. Wij hopen ook dat daar nog serieus op gereflecteerd wordt
vanuit de stad en wij houden dat met argusogen in de gaten. Voor de rest dus lof voor dit mooie plan.
Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik kom nog even terug op het begin van uw betoog. U begon met
“radicale keuzes en veranderingen” en nu had het natuurlijk een mooie gelegenheid kunnen zijn om ook
qua inspraak hier een radicaal andere keuze te maken. Nu weet ik, veranderen is moeilijk en kan pijnlijk
zijn, maar had u niet liever gezien dat we met deze binnenstadsvisie eerst nog meer de stad in waren
gegaan en daarna pas het formele inspraaktraject in?

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, u vraagt een beetje naar de bekende weg. U doet dat bij iedereen. Ik denk
dat het sowieso keurig is om de officiële route te volgen en dat is nu deze inspraakprocedure. Maar u weet
ook, en dat is door meerdere woordvoerders al geformuleerd, dat er ook op andere wijze in het voortraject
al heel veel is opgehaald uit de stad. Het feit dat we weten dat vanuit de ouderenhoek erg genuanceerd
wordt gedacht, dat vanuit de gehandicaptenhoek wat kritischer wordt gedacht over het verdwijnen van de
bussen, geeft aan dat we al heel veel hebben binnengekregen. Dat is misschien niet altijd naar uw zin,
maar het geeft voldoende vertrouwen en basis dat ik denk dat de stad vreselijk goed is aangehaakt. En dan
kun je niet zeggen: “We slaan nu ook het formele deel van het hele proces over”. Maar eigenlijk vind ik
dit een herhaling van de discussie en een beetje zonde van mijn spreektijd.

De VOORZITTER: Laatste opmerking, mijnheer Sijbolts. Daarna krijgt de heer Bolle het woord.

De heer  SIJBOLTS (Stadspartij):  Nou,  van  de laatste  opmerking  zal  ik  maar  doen alsof  ik  die  niet
gehoord heb. Ik vind het jammer dat u mij nu verwijt dat … Wat verweet u mij eigenlijk?
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De VOORZITTER: Oké. De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Als ik de woordvoering van de Partij van de Arbeid hoor,
begint die redelijk hetzelfde. We vinden het allebei een leuk plan. Het CDA vindt het een mooi plan, de
PvdA vindt het een mooi plan. Vervolgens hebt u het over radicale keuzes en noemt u vijf knelpunten.
Kunt u nu ook al die radicale keuze maken, dat als er een of twee van die knelpunten niet opgelost
worden, wat dan uw standpunt zal zijn?

De heer RUDDIJS (PvdA): Dat is een beetje ‘als .. als’, maar ik sta hier niet voor Jan Joker te zeggen dat
ik de knelpunten zie. Knelpunten moeten opgelost worden en als er geen bevredigende oplossing komt
voor  de  knelpunten,  hebben  wij  een  serieus  gesprek  met  het  college  van:  hoe  willen  we  verder?
Tegelijkertijd is het ons ontzettend veel waard dat dit plan doorgaat, omdat ik aan de pluskant zie dat het
zo’n  enorme  impuls  kan  geven voor  al  die  terreinen  die  ik  eerder  heb  genoemd,  dat  wij  van  harte
overtuigd zijn dat dit gaat lukken.

De VOORZITTER: Wie? Anderen uit de raad nog in de eerste termijn? De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Vooropgesteld: wij zijn enthousiast over dit plan. Met
dit voorstel wordt Groningen naar ons idee een mooiere en aantrekkelijkere stad. Ook blijven wij vinden
dat  de stad voor  elke Stadjer  toegankelijk  moet  blijven,  dus  ook voor de oudere  en/of  mindervalide
Stadjer. Er moet  dus uiteindelijk wel duidelijkheid zijn voor die groep Stadjers die moeite heeft met
stukken lopen vanaf de rand van het centrum, over hoe zij in het centrum kunnen komen. Daarnaast moet
voor iedereen ook de veiligheid gewaarborgd worden. Wij denken dat door het toenemende aantal taxi’s,
omdat  ouderen  en  invaliden  waarschijnlijk  met  de  taxi  naar  het  centrum zullen  gaan,  de  veiligheid
wellicht  een  beetje  in  het  gedrang  kan  komen.  Dat  hebben  we  al  eerder  aangegeven  in  de
commissievergadering. Wij zijn van mening dat er rekening gehouden moet worden met de veiligheid van
de fietser  en voetganger en dat  er  misschien wel afgescheiden rijstroken,  door een verhoging of iets
dergelijks, georganiseerd kunnen worden of door vertragende maatregelen op de weg aan te brengen die
de taxichauffeur dwingen langzamer te rijden. Maar in grote lijnen zijn we dus enthousiast. Wij pleiten al
zo lang we in de raad zitten voor de grote lijn van dit plan en hebben, daar gaat mijn woordvoering ineens
weg, maar uit mijn hoofd weet ik het nog wel, ten tijde van de tram al voor een tramvrije binnenstad
gepleit. Nu de tram niet meer doorgaat lijkt ons dit een logisch gevolg van die visie. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Geen andere sprekers in de eerste termijn? Dan krijgt de wethouder het
woord,  maar  misschien  is  het  goed om even  aan  u  aan  te  geven dat  er  inmiddels  drie  moties  zijn
ingediend.

Motie 22 (SP, ChristenUnie, CDA, Stadspartij)
De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
collegevoorstel Conceptvisie bestemming binnenstad,

constaterende dat:
- het college de raad vraagt de conceptvisie vast te stellen voor het inspraaktraject zodat o.a. een

andere routing van de bussen uitgewerkt kan worden;
- deze  routing  uitsluitend  uitgaat  van  het  omleggen  van  de  buslijnen  zodanig  dat  binnen  de

Diepenring geen in- en uitstapmogelijkheden overblijven;
- het college haar exclusieve voorkeur voor een ‘busloze’ binnenstad o.a. baseert op een onderzoek

onder de huidige gebruikers van het  openbaar vervoer zonder dat  dit  afgezet  wordt  tegen de
ontwikkeling in de bevolkingsopbouw de komende jaren;

overwegende dat:
- de binnenstad het centrum van de stad is voor alle Stadjers en dus voor iedereen bereikbaar moet

zijn inclusief voor mensen die vanwege een fysieke beperking en/of inkomen aangewezen zijn op
het openbaar vervoer;

- de aanpassingen in de openbare ruimte zoals het college voor ogen staat de inrichting van de
binnenstad voor vele tientallen jaren vastlegt;

- het  aantal  65+’ers  in  Nederland groeit  van 2,7 miljoen nu naar  4,7 miljoen in  2041 waarvan
ongeveer een derde 80+’ers;

- de vergrijzing in de Ommelanden onevenredig sterk toeneemt door de krimp;
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- ouderen  de  mogelijkheid  bieden deel  te  nemen  aan  de  samenleving  daaronder  begrepen aan
hetgeen zich afspeelt op en rond het hart van de binnenstad o.a. een verantwoordelijkheid van de
overheid is;

- het  verdwijnen van het  openbaar  vervoer  binnen de Diepenring een onacceptabele beperking
inhoudt  voor  mensen  met  een  fysieke  beperking  waaronder  de  sterk  groeiende  groep
(hoog)bejaarden vooral ook wonende in wijken als Paddepoel, Selwerd, Beijum en Lewenborg;

verzoekt het college:
- binnen  de  doelen  van  de  visie,  voordat  het  inspraaktraject  van  start  gaat,  een  alternatief  te

schetsen zodanig dat  Grote  Markt/Kwinkenplein en Munnikeholm bereikbaar  blijven met  het
openbaar vervoer waarbij een lagere frequentie/langere reistijd dan nu en/of slechts een rijrichting
en/of de inzet van minibussen zo nodig acceptabel is;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 23: Andere inspraak (Stadspartij)
De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel Conceptvisie bestemming binnenstad,

constaterende dat:
- de conceptvisie bestemming binnenstad een verandering voorstelt die een positieve ontwikkeling

voor de huiskamer van Groningen beoogt;
- de coalitie in het coalitieakkoord Voor de verandering duidelijke ambities heeft op het gebied van

samenwerken en samenwerken om een gedragsverandering te bewerkstelligen;
overwegende dat:

- de  conceptvisie  binnenstad  een  visie  is  die  zich  bij  uitstek  leent  om,  voor  de  formele
inspraakprocedure, te zorgen voor een breed draagvlak in de samenleving;

- de ‘huiskamer van Groningen’ in principe door alle Stadjers wordt bezocht;
- het niet altijd makkelijk is om de gewenste gedragsverandering op het gebied van samenwerken

om tot een gedragsverandering te komen vorm te geven;
verzoekt het college:

- voordat de Conceptvisie bestemming binnenstad in het formele inspraaktraject wordt gebracht
inloopavonden te organiseren voor alle Stadjers;

- direct  betrokkenen,  belanghebbenden  en  omwonenden  in  en  in  de  directe  omgeving  van  de
binnenstad gericht uit te nodigen;

- verschillende belangengroeperingen actief op te zoeken en uit te nodigen;
- de opbrengsten van deze inloopavonden mee te nemen in het inspraakproces, de raad van de

uitkomsten op de hoogte te stellen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 24: Onderzoek gevolgen andere bushaltering (Stadspartij)
De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel Conceptvisie bestemming binnenstad,

constaterende dat:
- het college de raad voorstelt om de Conceptvisie bestemming binnenstad vast te stellen om vrij te

geven voor inspraak;
- het college een andere routering van de bussen voorstelt;
- de ontsluiting van de binnenstad dan met name plaatsvindt aan de rand ten oosten en zuiden van

het centrum;
- veel van de huidige buslijnen welke de stad met elkaar verbindt nu via de Grote Markt rijden;

overwegende dat:
- een nieuwe routering gevolgen kan hebben voor het volledige OV-netwerk, het van belang is om

een snel, fijnmazig en hoogwaardig OV-netwerk in en rondom de gehele stad te houden;
- nu nog niet bekend is wat de gevolgen kunnen zijn ten aanzien van het bestaande OV-netwerk;

verzoekt het college:
- in kaart te brengen wat de gevolgen van de nieuwe busroutering voor het volledige OV-netwerk

zijn;
- de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad voordat de visie binnenstad definitief wordt

vastgesteld
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en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, thank you very much. Dames en heren, het besluit dat vandaag
voorligt  is  een  tussenstap  op  weg  naar  een  vernieuwde  binnenstad.  Een  binnenstad  die  inspeelt  op
ontwikkelingen van de laatste jaren, zowel in de detailhandel als in de bezoekmotieven voor mensen in de
binnenstad. Door de verplaatsing van het openbaar vervoer naar de randen van het centrum, maken we
ruimte voor voorganger en fietser. Dat is nodig, want het wordt drukker en drukker in de binnenstad. De
toegankelijkheid staat onder druk op het moment en dat leidt steeds vaker tot conflicten in de openbare
ruimte. Met het uitvoeren van deze visie verandert de beleving van de binnenstad ingrijpend, een aantal
van u wijst daar ook op, en wat ons betreft ten goede. We maken hiermee een schaalsprong waarmee we
de binnenstad toekomstbestendig maken.  En,  voorzitter, die  schaalsprong,  die verandering is  wat  het
college betreft alleen mogelijk als onze huiskamer toegankelijk blijft voor alle bezoekers. Wij zijn ons,
dat hebben we ook uitgebreid opgeschreven in deze binnenstadsvisie, bewust van de gevolgen van het
verplaatsen van de bushaltes. De komende periode gaan wij gebruiken om juist en met name met de
gehandicaptenraad zeer nadrukkelijk – ik knik even naar de secretaris van de gehandicaptenraad, die mij
inmiddels een uitnodiging heeft gestuurd voor vergaderingen, ik ben dan op vakantie, maar ik kom zo
snel mogelijk – te proberen tot elkaar te komen in een hopelijk open gesprek, om juist met die creativiteit
en oplossingsgerichtheid die u van het college gewend bent te kijken hoe wij u zo goed mogelijk kunnen
bedienen. We zijn ervan overtuigd dat, als we erin slagen om die extra ruimte voor voetgangers en fietsers
ten koste van de bus goed in te richten, natuurlijk op basis van de TORI-richtlijnen, de toegankelijkheid
juist  verbetert.  Er  komt  immers  meer  ruimte  voor  voetgangers,  voor  fietsers  en  wellicht  worden de
afstanden wat groter, maar de toegankelijkheid en ook de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de
binnenstad verbeteren.
Wat me opviel in het debat, was: ja, er zijn wat negatieve geluiden, met name uit de gehandicaptenraad,
maar aan de andere kant begreep ik gisteren uit de krant dat ze al zeiden: “De westkant van de stad, daar
hebben we wel begrip voor” en we horen ook heel veel positieve geluiden. Ik wijs u er ook op, en ik zeg
even tegen de heer Koks, in het kader van uw demografische bespiegelingen, dat het juist het SOOG is
geweest dat heeft gezegd: “Wij begrijpen deze lijn en wij kunnen daar ons wel in vinden, mits u straks in
de uitvoering rekening houdt met een aantal zaken.” Dan heb je het over rustpunten en: waar zet je nou de
bankjes neer? Dus in die zin maak ik me qua demografie niet zo heel veel zorgen. En er zijn veel meer
positieve geluiden. Vanuit de GCC, vanuit de horeca, vanuit de ondernemers in de Gelkingestraat en de
Oosterstraat, vanuit de ondernemers in de Brugstraat, en voorzitter, laten we ook even constateren dit een
heel ingrijpend plan is, misschien wel een radicaal plan, zoals de PvdA het verwoordde, voor een stuk
stad dat toch het op een na meest besproken stukje stad van Groningen is. En dat we ondanks dat, toch
behoorlijk wat draagvlak hebben weten te creëren de afgelopen periode. En tegen de heer Sijbolts, met
wie ik in de commissie ook al een stevige aanvaring heb gehad, zou ik willen zeggen: waar was u? Bij
Let’s Gro stonden er billboards van 4 m × 3 m door de hele stad. Je kunt hier niet werkelijk met droge
ogen beweren dat de inspraak niet goed is, dat mensen niet de kans hebben gehad om hun zegje te doen
alvorens dit officiële inspraaktraject begint. Dat begint nu dus. Er is al heel veel gesproken met partijen in
de  stad,  er  is  met  heel  veel  mensen  in  de  stad  gesproken.  Natuurlijk,  misschien  niet  met  iedereen
persoonlijk zoals u wellicht wilt, maar ik vind echt dat dit een proces is dat zeer breed gedragen is, dat
buitengewoon goed is uitgevoerd en dat kun je volgens mij ook zien in het draagvlak dat op dit moment
voor deze binnenstadsvisie aanwezig is.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, waar ik was tijdens Let’s Gro, daar gaat het volgens mij niet zozeer
om. Het gaat erom waar de bewoners waren die ik heb gesproken, die het niet wisten. Het gaat om een
bewonersorganisatie die ik heb gesproken die het niet wist en het gaat om een heleboel organisaties die
pas de laatste weken de gevolgen van deze nieuwe visie konden overzien. Waar ik was doet er niet zoveel
toe.  We  begonnen  uw  betoog  met  ‘een  vernieuwde  binnenstad’.  Dan  had  u  misschien  ook  voor
vernieuwde inspraak kunnen kiezen. Dat is wat ik zo pas zei en vorige week inderdaad ook zei. Het gaat
nu op de formele weg de inspraak in en ik had juist van dit nieuwe college verwacht dat u dit op een
andere manier had vormgegeven.
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Wethouder VAN KEULEN: Ja, voorzitter, we moeten ergens een formeel punt creëren, anders waren wij
met allerlei dingen bezig geweest en hadden we vervolgens een debat hier in de raad gehad: wanneer
betrekt u ons een keer? Wij hebben de afgelopen periode met heel veel mensen gesprekken gevoerd, met
heel veel organisaties gesprekken gevoerd, en ik daag u nu echt uit om organisaties waarmee wij op dit
moment nog niet hebben gesproken aan ons door te geven. Dan gaat ons team daar geheid op af. Maar het
beeld dat u wilt neerzetten dat dit een soort van ‘achter-de-schermenproces’ is geweest, daar neem ik echt,
dat doe ik nog een keer, afstand van. Ik vind het ook niet terecht, want ik wil het betoog hier maar even
onderbreken voor een klein compliment aan de mensen die de afgelopen jaren zo hard gewerkt hebben
om met al die mensen in de stad hier iets moois van te maken. Ik vind dat echt goed, ik ben er echt trots
op en het is onder de bezielende leiding gebeurd van Ron Torenbosch, onze stadsdeelcoördinator voor de
binnenstad. En dit gaat hij heel erg leuk vinden, wat ik nu ga zeggen: hij was onlangs 25 jaar in dienst van
deze gemeente en daar mag voor geroffeld worden.
(Instemmend geroffel)

De VOORZITTER: En nu krijgt de heer Sijbolts nog een keer het woord.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik vind de aantijging van de wethouder richting mij niet terecht. Daar
kunnen we over van mening verschillen. Ik heb vorige week volgens mij ook gezegd dat er ook heel veel
goede dingen in het plan zitten. Ik heb het ook niet over het plan inhoudelijk, ik heb het over de manier
waarop. Die hadden wij liever anders gezien en daarover verschillen wij dan van mening. Maar dat is dan
een conclusie.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, met het oog op de toekomst, want nogmaals, volgens het college
is dit echt een proces waarbij dit heel erg goed is gegaan, nodig ik de heer Sijbolts graag uit voor een kop
koffie en dan hoor ik graag zijn ideeën over hoe we dit nog beter zouden kunnen doen. Want u weet, dit
college staat altijd open voor verbeteringen op dat vlak.
De heer Koks daagde mij uit om in te gaan op de term ‘neoliberaal’. Ik doe dat nu niet, want dan krijg ik
ruzie met de voorzitter. U beschuldigt mij van het hebben van vergezichten. Nou, dat is ook voor het eerst
dat dit gebeurt. De heer Sijbolts beschuldigt mij vervolgens van het zijn van een sociaaldemocraat. Nou,
het wordt wel gezelliger en gezelliger, zal ik maar zeggen.
De  stadsdistributie,  dat  vond  ik  nog wel  een  serieus  punt,  wat  u  zegt,  mevrouw Jongman,  over  de
stadsdistributie. Ik ga er echt mijn best voor doen om een soort totaalpakketje aan u te presenteren in
december.  Alleen  is  die  binnenstadsdistributie  een  soort  van  continu  proces.  Ik  ga  u  dan  een  beeld
schetsen waarvan ik denk dat het uit gaat komen, dat doe ik dan bij de binnenstadsvisie, en dan hoop ik
dat het ongeveer overeenkomt, maar dat moeten we nog even zien. We zijn namelijk afhankelijk van met
name heel veel ondernemers  in de stad en ik wil dat  proces niet  te veel  onder tijdsdruk zetten door
keiharde besluiten af te dwingen tijdens de binnenstadsvisie. Vindt u dat goed? Mooi.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, ik doe wel een beetje mijn best.

Wethouder VAN KEULEN: Ah, gelukkig.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, ik houd van grapjes op zijn tijd hoor, daar niet van.

Wethouder VAN KEULEN: Gelukkig.

De  heer  KOKS  (SP):  Maar  de  kern  van  mijn  vraag  was:  er  is  gemeten  naar  de  situatie  van  de
bevolkingssamenstelling nu? En hoe je het ook wendt of keert: die zal aan verandering onderhevig zijn.
En in uw visie zie ik in die verandering in leeftijdsopbouw geen woord terug over hoe u wilt vooruitlopen
op de situatie.

Wethouder VAN KEULEN: Nou, ik heb dit netjes proberen aan te geven, door te zeggen: “We hebben
overleg gevoerd met het SOOG”. Ik weet niet of we er overleg mee hebben gevoerd, maar dat heeft in elk
geval zijn mening over dit plan gegeven. Dat is, zoals u weet, het Stedelijk Overleg Ouderen Groningen.
Daar zitten alle ouderenbonden in en die hebben aangegeven niet afwijzend tegenover dit plan te staan,
mits de juiste randvoorwaarden er zijn. Dus ik denk dat de ouderen, om ze maar zo te benoemen, in dit
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scenario juist  een partij  is  die er  genuanceerd over denkt  en waarmee we dus wel  degelijk rekening
houden.
Dan,  voorzitter,  wil  ik  een  aantal  opmerkingen  even  op  een  hoop  gooien,  of  het  nu  gaat  over  de
knelpunten  op  de  Diepenring  of  het  groen:  dat  zijn  wel  echt  uitwerkingsopgaven en  wij  zullen  per
deelgebied bij u terugkomen met hoe het er nu precies uit gaat zien. Waar komen die bomen te staan,
waar komen die bankjes te staan? Dat vind ik ook juist een heel interessant proces om samen te doen met
de ouderenbonden, met de gehandicaptenraad en met alle partijen waarmee we de afgelopen maanden ook
hebben gesproken. Wellicht doet de Stadspartij dan ook mee.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Ja, voorzitter, ik ken deze wethouder inderdaad met vergezichten, maar ik ken hem
ook wel als iemand die niet klakkeloos alle adviezen die hij vanuit de samenleving krijgt, opvolgt. Was
het maar waar, zou ik zeggen. Dus wat dat betreft pikt u dat van het SOOG op als zijnde iets wat in uw
argumentatie past, maar ik ben zeer benieuwd naar uw eigen argumentatie daarover.

Wethouder VAN KEULEN: Die heb ik volgens mij gegeven. Nou ja, bussen worden verplaatst naar de
randen van het centrum. Doordat we de openbare ruimte TORI-proof inrichten, ontstaat daar een beter
klimaat voor voetgangers en is dus de toegankelijkheid an sich wat ons betreft gewaarborgd. Dat laat
onverlet dat we samen met al deze organisaties die u noemt, de komende periode gaan kijken hoe we in
de uitwerking van onze plannen zo goed mogelijk aan de wensen tegemoet kunnen komen en we gaan
zeer creatief op zoek naar oplossingen daarvoor.
Voorzitter, de veiligheid. Ja, de heer Kelder begon daarover. Taxi’s wel, en meer, zegt u, omdat meer
mensen daar gebruik van zullen gaan maken. Ik denk dat als je netto de afweging maakt tussen de bussen
weg uit  de  binnenstad en  misschien  een paar  extra  taxi’s,  dan alsnog de veiligheid  voor  de fietsers
gewaarborgd is. En ook hiervoor geldt natuurlijk dat we in de ontwerpen, want nadat deze visie definitief
is gaan we een ontwerpfase in, daar rekening mee kunnen houden. Dat gaan we natuurlijk ook zeker
doen, wat een onveilige binnenstad wil niemand.
Een opmerking van de heer Ruddijs over de Oosterstraat, dat die nu hard wordt afgesloten voor fietsers:
daar is geen sprake van. Wat ons betreft gaan wij in overleg met de ondernemers in de Oosterstraat om te
kijken hoe zij het willen hebben. Dat nemen we ook zeer nadrukkelijk mee. Maar het is niet een soort van
moratorium dat er geen fietsers meer door de Oosterstraat moeten. Dat is ook een uitwerkingsopgave.

De VOORZITTER: De heer Ruddijs.

De  heer  RUDDIJS  (PvdA):  Dan  zit  er,  denk  ik,  wel  een  fout  in  het  kaartje.  Want  zo  is  het  wel
aangekondigd in de conceptversie.

Wethouder VAN KEULEN: Nou, misschien dat er geen stippeltjeslijn doorheen staat, maar nogmaals, dit
is echt een uitwerking en dit willen we samen doen met de mensen die daar hun winkel runnen samen met
de organisaties waarover het vanavond al de hele avond gaat. Maar neemt u nou van mij aan: het is niet
bedoeld om aan te geven dat er een soort van no-go-area voor fietsers in de Oosterstraat ontstaat.
Voorzitter, ik zei in het begin dat het vandaag een tussenstap is en dat is het zo. U stelt vandaag de kaders
vast, de visie gaat de inspraak in en tegelijkertijd werken wij een voorstel uit, een eerste ontwerp, zeg
maar, voor de westkant van de stad, zodat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Hopelijk lukt het om
zowel  de  definitieve  binnenstadsvisie  met  de  oplossingen,  voor  zover  mogelijk,  voor  de
gehandicaptenraad bijvoorbeeld, als het uitwerkingsvoorstel voor de westkant voor het einde van dit jaar
aan de raad voor te leggen. Wij gaan de komende periode, zoals we dat de afgelopen periode ook hebben
gedaan, proberen nog meer draagvlak te creëren voor het plan dat er al is, juist met en bij organisaties als
de gehandicaptenraad. Wij hopen dat dit lukt, maar de tijd zal het leren.
Voorzitter, dan loop ik heel even langs de moties. Motie 22 doet eigenlijk iets wat in de tijd onmogelijk is.
Wij kunnen nu niet voor het inspraaktraject nog met een alternatief komen en ten tweede: het lijkt erop
alsof u hier afbreuk doet aan de keuze die wij maken, en dat is de keuze om geen bussen meer door de
binnenstad te laten rijden. Om beide redenen zou ik de motie willen ontraden.
De motie ‘Andere inspraak’, ja voorzitter, volgens mij heb ik daar genoeg over gezegd. Ik ontraad deze
motie want ik vind haar niet terecht. Maar nogmaals, mijnheer Sijbolts, mijn deur staat altijd open. Laten
we eens even kijken of we tot een soort vergelijk kunnen komen over hoe u vindt dat zo’n inspraakproces
dan wel zou moeten lopen.
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En motie 24, voorzitter, “in kaart brengen wat de gevolgen zijn van een nieuwe beursnotering voor het
volledige OV-netwerk”, ik kijk even naar collega De Rook. Ik neem aan dat dit is meegenomen in het
onderzoek van hoe heet dat bureau ook alweer?

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, als ik even de stilte mag opvullen? Er is gevraagd naar de gevolgen
voor het OV-netwerk. Dat hebben we ten aanzien van de routering gedaan en dat staat gewoon in de
binnenstadsvisie. Dus volgens mij is deze motie al uitgevoerd.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, bij die overwegingen zou ik u deze motie toch van harte willen
ontraden. Voorzitter, tot zover, dank u wel.

De VOORZITTER: Goed. Leden van de raad, ik stel u voor dat wij eerst even inventariseren of er nog
behoefte is aan een tweede termijn. Ik constateer dat die behoefte maar beperkt aanwezig is. Mijnheer
Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, nog een opmerking over de reactie van de wethouder op onze motie.
Waar wij voor pleiten is dat niet bij voorbaat openbaar vervoer binnen de binnenstad onmogelijk wordt
verklaard.  Wij  denken  dat  er  alternatieven  mogelijk  zijn  die  voldoen  aan  de  doelen  die  de
binnenstadsvisie stelt en die willen we onderzocht hebben.

De VOORZITTER: Heeft de wethouder behoefte om hier nog een opmerking over te maken?

Wethouder  VAN KEULEN:  Voorzitter,  dan  kan ik  de  heer  Koks geruststellen.  Wij  gaan  in  de volle
breedte op zoek naar alternatieven. Er zijn allerlei alternatieven al genoemd, van golfkarretjes tot lopende
banden, dus dat gesprek gaan we graag aan de komende periode. Maar, nogmaals, zo lees ik uw motie
niet. U benoemt zelfs bij wijze van spreken haltepunten en dat roept bij mij toch een beetje het gevoel op
dat er afbreuk wordt gedaan aan de keuze die wij maken als college, door te zeggen: “De bussen gaan
naar de randen van het centrum en niet meer dwars erdoorheen”. Bovendien kunnen we het niet voor die
tijd opleveren.

De VOORZITTER: Oké. Dan stel ik voor dat u even beoordeelt of u de ingediende motie wilt handhaven.
U wilt waarschijnlijk even schorsen? Dat voel ik aankomen. Mijnheer Sijbolts, wilt u voor die tijd nog
een opmerking maken?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, naar aanleiding van de laatste opmerking van wethouder Van Keulen
over die haltepunten. Laten we dan maar zeggen dat die suggestief zijn en dat die dat wel beogen. Hoor ik
dan de wethouder ook zeggen dat ook na het inspraaktraject daar geen mogelijkheid meer toe bestaat om
die haltes daar dan te houden of op een andere manier in te vullen?

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, u stelt als het goed is vanavond een aantal uitgangspunten vast.
Volgens mij past wat u wilt, met grote bussen, in ieder geval niet in de uitgangspunten die u vandaag
vaststelt, en elektrisch en kleiner zijn dan de alternatieven waar we naar kijken.

De  VOORZITTER:  We gaan  zo  schorsen.  Dan  kijk  ik  nog  even  of  we  de  tweede  termijn  kunnen
afwikkelen, dan is dat afgerond. Niemand wil in de tweede termijn nog het woord? Dan gaan we eerst
even schorsen en dan gaan we daarna, als dat nodig is naar de stemverklaringen. Dat kan kort? Twee
minuten, hoor ik zelfs zeggen. De vergadering is geschorst.

(Schorsing 21.55 uur – 22.02 uur)

De VOORZITTER: Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaats in te nemen? De vergadering is
heropend. Het woord is aan de heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, ik kan kort zijn. Wij handhaven onze motie die wij hebben ingediend.

De VOORZITTER: Dan gaan wij  over  tot  stemming.  Is  er  behoefte  aan stemverklaringen? De heer
Benjamins.
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De heer BENJAMINS (D66): Dank u wel, voorzitter. Even een stemverklaring op motie 22. Het klinkt
hartstikke sympathiek, maar het is echt een uitwerking op te gedetailleerd niveau. En laten we niet uit het
oog verliezen dat de kleine citybusjes van destijds aan hun eigen succes ten onder zijn gegaan. Dank u,
voorzitter.

De VOORZITTER: Nog andere stemverklaringen? De heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Ik sluit mij aan bij de woordvoering van D66.

De VOORZITTER: Anderen niet? Dan gaan we stemmen. Ik breng in stemming motie  22. De stemming
is open. 13 voor, 25 tegen. De motie is verworpen.
Ik breng in stemming motie 23, getiteld ‘Andere inspraak’. De stemming is open.
3 voor en 35 tegen. De motie is verworpen.
Motie 24, ‘Onderzoek gevolgen andere bushaltering’.
4 voor en 34 tegen. Ik zie dat er 4 voor zijn en 34 tegen en daarmee is de motie verworpen.
Ik breng in stemming het voorstel zelf. Een stemverklaring nog?

De heer KOKS (SP): Voorzitter, wij zullen tegenstemmen met als reden dat het college toestemming
vraagt voor de kaders voor de binnenstadsvisie. Volgens de wethouder is een van die kaders dat er binnen
die  de  Diepenring  geen  bushaltes  zullen  verschijnen.  Die  mogelijkheid  willen  wij  niet  bij  voorbaat
uitsluiten, vandaar dat wij tegen deze visie zijn.

De VOORZITTER: Waarvan akte. Het voorstel breng ik nu in stemming. Pardon. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Mede om diezelfde reden en misschien ook nog wel andere redenen,
maar vooral die reden, zal mijn fractie ook tegen dit voorstel stemmen.

De VOORZITTER: Oké. Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie):  Nou,  die  reden baart  ons  ook zorgen,  maar  niet  om tegen te
stemmen. Wij zullen voorstemmen, maar drukken het college op het hart: zoek naar een oplossing en
neem de stad daar ook in mee.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Wij zullen voor het voorstel stemmen. Alhoewel we het
jammer vinden dat het idee van het college vooral is om die bus echt totaal te weren, zijn we er wel van
overtuigd dat de zorgpunten wel meegenomen worden. Dus we stemmen wel voor.

De VOORZITTER: We gaan stemmen. De stemming is open. 29 voor, 9 tegen. Het voorstel is aanvaard.

8.c: Maatschappelijke participatie
(raadsvoorstel 28 mei 2015)
Verordening Tegenprestatie Participatie
(raadsvoorstel 28 mei 2015)
Voortgang uitvoering motie Weten waar de kwaliteiten liggen/informatie
(collegebrief 29 mei 2015)

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde het voorstel 8c en dat bestaat uit twee besluitvormingspunten en
een collegebrief. Dat geheel wordt nu in een keer besproken. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw
Bloemhoff heeft het woord.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben vandaag met het goede
been uit bed gestapt. Ik denk: we gaan het vandaag hebben over maatschappelijke participatie, yes! Dat
gaat heel veel mensen aan. Totdat ik natuurlijk vanmorgen de Volkskrant opensloeg en de quote van Hans
de Boer las: “Labbekakken moeten aan het werk”. Laat ik daar maar niet meer woorden meer aan vuil
maken. Hij heeft zijn woorden inmiddels ingetrokken. Maar ik denk dan toch: je zou toch maar ontslagen
zijn in de bouw, de afgelopen jaren, door de economische crisis, twee jaar in de WW zitten nu in de
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bijstand en dan voor labbekak worden uitgemaakt. Daar word je toch niet goed van? En wat ben ik dan
blij dat we het hier in Groningen wel beter weten en dat wij uitgaan van het positieve in de mens. Daar is
ook  alle  reden  toe,  want  uit  het  onderzoek  in  deze  gemeente  blijkt  dat  de  helft  van  de
bijstandsgerechtigden al vrijwilligerswerk doet. En van die andere helft wil de helft, dus in het totaal weer
een kwart, van de mensen heel graag actief worden en vrijwilligerswerk doen. En van dat andere kwart
zegt een klein deel: “Ik kan niet vanwege ziekte” en nog een kleiner deel wil niet. Wat is het dan goed dat
we eerst met de positieve mensen aan de slag gaan, om mensen een op een te spreken om te kijken waar
hun kwaliteiten liggen. Ambtelijk wordt dit ‘screening’ genoemd, maar mijn fractie wilde het vanaf nu
toch een andere naam gaan geven. Bij screening denk ik eigenlijk dat ik door een röntgenapparaat op
Schiphol moet en dat wordt gekeken wat er mis met mij is. Dus wij hebben een andere term bedacht,
misschien dat die beter past bij talenten, namelijk: talentscan. En dat mag geen administratieve exercitie
worden, want op dit moment zitten zesduizend mensen langdurig in een bijstandsuitkering en het meest
demotiverende is als je dan opgeroepen wordt voor zo’n talentscan, je talenten in kaart worden gebracht
en dat je vervolgens nooit meer wat hoort en over vijf jaar weer wordt opgeroepen. Wij willen dus dat er
daarna ook wat met deelnemers wordt gedaan. De PvdA vindt dat er een tandje bij mag, de komende
jaren. We hebben ook al gezegd: “Streef nou naar meer participatiebanen, werkervaringsplaatsen en een
actieve benadering van vrijwilligers.” Wij vinden evenwel dat vrijwilligerswerk niet alleen belangrijk is
voor werkzoekenden of bijstandsgerechtigden met  zogeheten grote  afstand tot  de arbeidsmarkt,  maar
eigenlijk voor iedereen. Wij vinden eigenlijk dat de nota die we vandaag bespreken, heel erg geënt is op
participatie van werkzoekenden, terwijl hij breder zou moeten zijn en dat je eigenlijk zou moeten kijken
naar  vrijwilligerswerk in  bredere  zin.  Veel  mensen in  deze stad doen al  vrijwilligerswerk,  maar  hoe
kunnen wij zorgen dat meer mensen naast een baan of naast hun studie maatschappelijk actief willen
worden?  Hoe  kunnen  we  nou  die  bekendheid  vergroten?  Toen  ik  student  was,  wist  ik,  behalve  het
juridisch loket, ook niet zo goed wat ik moest doen in vrijwilligerswerk. En ik spreek heel veel studenten,
recentelijk nog bij de G1000, die zeggen: “Goh, we willen wel wat doen, maar waar kunnen we ons dan
melden?”
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Je ontmoet nieuwe mensen, je doet
nieuwe ideeën op en het zorgt voor verbinding. Het verbinden van die twee gezichten van de stad komt in
de voorjaarsbrief ook weer aan de orde en vrijwilligerswerk is daar ontzettend belangrijk voor. Daarom
vinden wij het belangrijk om dat ook meer in de spotlights te zetten. We vragen het college om in het
kader van deze nota een campagne te organiseren om mensen aan te moedigen maatschappelijk actief te
worden. Laten we nou niet iets nieuws optuigen en aansluiting zoeken bij het Oranjefonds, de MJD en
bijvoorbeeld samenwerking zoeken met studentenverenigingen, met sportverenigingen en bedrijven. De
stad, gezamenlijk verbinden en versterken.
Voorzitter, om weer terug te keren naar het begin van mijn betoog: hardwerkende mensen heb je overal.
In een gewone baan of in vrijwilligerswerk.

De VOORZITTER: U bent door uw spreektijd heen. U voelde al nattigheid, natuurlijk.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Mag ik nog een laatste zin?

De VOORZITTER: Ja, ja, natuurlijk.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA):  Labbekakken zijn  voor  mij  mensen  die  achterover  leunen en zich
doelbewust niet aan afspraken houden. Laten we hopen dat alle werkgevers hun voorman niet te serieus
nemen en ook de afspraken in het kader van de garantiebanen, nu afspraakbanen, na gaan komen. Daar
komen wij volgende week ongetwijfeld nog op terug bij het voorjaarsdebat, net als de participatiebanen.
Dan dien ik nu de motie in. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u. Wie mag ik het woord geven? Ja, gaat uw gang, mevrouw Van Doesen.

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet mijn hele verhaal uit de
commissie herhalen, maar in wat nu voorligt is met name het voorstel voor de noodzakelijke screening of
talentenscan, hoewel ik dat ook heel erg medisch vind klinken, misschien moeten we er toch nog eens
even over nadenken of er niet iets frivoler bedacht kan worden hiervoor, voor D66 ontzettend belangrijk.
Het is een eerste stap in een actief re-integratiebeleid en het is voor ons de manier om mensen te kennen
en  iedereen  naar  vermogen  te  stimuleren  om  een  actieve  bijdrage  aan  de  samenleving  te  leveren.
Vrijwilligerswerk waar in de stad op vele manieren veel waardering voor bestaat.
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Voorzitter,  mijn  fractie  zou  weliswaar  instemmen  met  de  voorliggende  voorstellen,  maar  heeft  wel
degelijk  behoefte  aan  een  enkele  kritische  opmerking.  Ten  eerste:  in  het  voorstel  maatschappelijke
participatie wordt opgemerkt dat scholing van mensen die onder deze regeling vallen nog niet geregeld
kan worden. Dat voorstel zal op een later moment komen. En dat is spijtig, want het is bekend dat bij
deelnemers aan de participatiebanen wel vraag is naar scholing die hun kans op de arbeidsmarkt kan
verbeteren.
Ten tweede: In het voorstel wordt de afspraak gemaakt voor 500 participatiebanen dit jaar. Maar tot nu
toe zijn er 360 ingevuld. Met andere woorden: er is een vraag die we niet kunnen beantwoorden en een
passend aanbod, en er is een aanbod dat groter is dan de vraag. Die 2 genoemde tegenstellingen zouden
niet bestaan als wij meer maatwerk konden leveren. D66 vraagt zich daarom ook af – en nu doet mijn
tablet het niet, dat gaat dus even mis. Nou, dan doe ik het maar zonder, dat gaat ook net zo goed. Wij
vragen ons af of op deze wijze beleid maken en financieren, wel de juiste manier is en of wij op deze
manier er ook voor zorgen dat het geld dat we krijgen voor participatie ook bij de mensen terechtkomt die
het nodig hebben.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, nu de iPad van mevrouw Van Doesen het toch niet doet?

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Kunnen wij het net zo goed over iets anders gaan hebben,
wilt u zeggen?

De VOORZITTER: Ik begrijp dat u wilt interrumperen? Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dat klopt, voorzitter. Ja, als ik mevrouw Van Doesen goed begrijp,
zegt zij: “Ik ben eigenlijk teleurgesteld dat er te weinig aandacht is voor scholing en ook geen geld”. En u
hebt vorige week ook gezegd: “Dat onderzoek …”, de screening, maar ik noem dat vanaf nu onderzoek,
“… kost 2,3 miljoen euro en ja, dat is wel heel veel geld voor het organiseren ervan, in plaats van te
investeren in mensen.” Indachtig die woorden had ik van u hier een voorstel verwacht om met dat geld
andere dingen te doen, namelijk te investeren in de mensen en in hun opleiding.

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Nou, kijk. Dat zijn twee dingen. Er zijn mensen die bekend
bij ons zijn en die een aanbod nodig hebben, wat belangrijk is en waar we mensen mee in beweging
zetten. Maar er zijn ook mensen die nog daar zitten en die eigenlijk ook op ons moeten kunnen rekenen.
Dus die screening of dat gesprek met mensen voeren over wat er voor hen aan mogelijkheden zijn, vind
ik minstens  zo belangrijk.  Omdat  de wethouder  toch ook al  wel  heeft  uitgelegd dat  dit  bedrag over
meerdere jaren wordt uitgesmeerd, hebben wij besloten om daar niet aan te komen en dat zo te laten.
Maar misschien zijn er andere mogelijkheden om schotten tussen budgetten te verwijderen, zodat we ze
met meer maatwerk in kunnen zetten voor mensen die het nodig hebben. Dat is eigenlijk de kern van onze
boodschap.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Oh, dus u hebt die iPad helemaal niet nodig.

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66):  Nee,  goed hè?  Die  moet  ik  dan  in  het  vervolg  almaar
thuislaten. Goed, voorzitter, met alles wat gezegd is, zouden we heel graag, niet op dit moment, maar op
een later moment, nog verder met de wethouder in discussie willen en kijken hoe we daar een betere vorm
voor kunnen vinden, voor deze tegenstellingen die we op dit moment in ons beleid hebben zitten. Dank u
wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Honkoop.

De heer HONKOOP (VVD): Voorzitter, ik wil graag spreektijd overhouden voor mijn fractie, dus ik hoop
dat u kort voor de minuut wilt waarschuwen, mocht dat nodig zijn?
Wij spreken vandaag over een belangrijk thema: de deelname van duizenden Stadjers aan de arbeidsmarkt
en aan de maatschappij. Ten eerste de screening. De VVD heeft eerder per motie gevraagd om inzichtelijk
te maken wat voor arbeidspotentieel er nu eigenlijk in de kaartenbakken van SOZAWE zit. Belangrijk dat
hierbij  de kwaliteiten en talenten van duizenden mensen onder de Participatiewet inzichtelijk worden
gemaakt. Wel jammer dat deze screening eerder vertraging heeft opgelopen. Zeker een aandachtspunt is
ook de beheersing van de uitvoeringskosten.
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En dan de tegenprestatie.  Zoals al aangegeven in de commissie, is het geen geheim dat de VVD een
voorstander is van de verplichte tegenprestatie. De lijst maatschappelijk nuttige activiteiten die onder de
tegenprestatie kunnen vallen, is lang. Bijvoorbeeld klaar-over bij  een zebrapad, bij  een school,  koffie
schenken bij een verzorgingstehuis of bij een sportvereniging, activiteiten in een buurthuis organiseren en
zo  meer.  En,  door  maatschappelijk  actief  te  worden  versterken  bijstandsgerechtigden  niet  alleen  de
samenleving, maar kunnen ze ook waardevolle extra ervaring, netwerk en waardering opdoen voor hun
inzet.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  Voorzitter,  ja,  een  vraag  natuurlijk.  Ik  heb  net  het  onderzoek
aangehaald en heel veel mensen willen graag actief worden. Enerzijds bent u heel positief, anderzijds zegt
u: “Ik wil het verplicht opleggen”. Bent u het niet eens met ons om eens met het positieve aan de slag te
gaan?

De heer HONKOOP (VVD): Ik denk dat ik straks antwoord geef op die vraag, maar mocht dat aan het
eind van mijn betoog niet zo zijn, vooral echt aan het einde, dan hoor ik dat graag.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja voorzitter, dat is een mooi trucje om mevrouw Bloemhoff geen
antwoord te geven. Maar ik heb de volgende vraag: het UWV heeft eerder 100 bijstandsgerechtigden
gesproken  op  verzoek  van  de  gemeente  Groningen.  Van  22  mensen  heeft  dit  niet  geleid  tot  een
doorverwijzing; er zijn 67 mensen geholpen, dus eenderde is nergens terechtgekomen, om het zo maar te
zeggen.

De heer HONKOOP (VVD): Is dit stiekem een hoofdrekenenopdracht?

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Omdat er een gebrek aan motivatie bij deze mensen was. Denkt u dat
het verplicht opleggen van een tegenprestatie deze mensen motiveert? Of bent u, net zoals de heer De
Boer van VNO NCW van mening dat we de uitkeringen maar moeten korten, want dan komen de mensen
wel aan het werk?

De heer HONKOOP (VVD): Ik vermoedde dus al dat de werkgeversvoorzitter aangehaald zou worden en
toen vroeg ik mij gelijk af, van tevoren eigenlijk al: moet ik dan bij de SP ook vragen, er zijn uitspraken
gedaan in het verleden door vakbondsvoorzitters: “Wat vindt u daar nou van en staat u daarvoor garant?”
Wij staan hier namens de liberale fractie hier in de stad. Ik denk niet dat wij hoeven te staan voor de
uitspraken van de werkgeversvoorzitter, die inmiddels die uitspraken heeft ingetrokken.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dat vroeg ik u ook niet. Ik vroeg of u het met mij eens was

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk, u krijgt het woord als ik het u geef. Dus u mag nog een keer
het gesprekje afronden, wat mij betreft.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP):  Maar  ja,  de  vraag  is,  voorzitter,  of  dat  zin  heeft,  omdat  de  heer
Honkoop  nooit  antwoord  geeft.  Vraag  1  is:  Vindt  u  dat  een  verplichte  tegenprestatie  mensen  extra
motiveert, terwijl de motivatie er al niet is? 2 is: Vindt u dat uitkeringen gekort moeten worden vanuit de
filosofie dat mensen dan uiteindelijk aan het werk zullen gaan?

De VOORZITTER: Ik ga vanaf nu het aantal interrupties een beetje beperken, gegeven het tijdstip van de
avond.

De  heer  HONKOOP (VVD):  Ik  vrees  dat  de  SP, maar  dat  is  helaas  vaker  het  geval  hier,  weer  de
verkeerde vragen stelt. En het probleem is in dit geval dat we niet zozeer stil moeten staan, in eerste
instantie, bij de motivatie van de groep die minder wil of die niet wil, maar dat we in eerste instantie, en
dat geeft de PvdA ook al aan, kijken: wie willen er allemaal wel? Dan ga ik wel richting het einde van
mijn woordvoering, dus dat pak ik liever straks op.
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De VOORZITTER: Als u dan nog die vraag van mevrouw Bloemhoff wilt beantwoorden, dan moet u er
snel bij zijn. Anders hebt u een probleem met de tijd. U hebt nog 45 seconden voor het antwoord. En dan
heeft uw fractie nog een minuut over.

De heer HONKOOP (VVD): Oké. Dank u wel, voorzitter. Dan wat betreft de vragen van de SP: wij
denken dat het niet in eerste instantie gaat om de mensen die willen alle ruimte te geven en stimuleren. De
mensen die niet willen, daarvoor heb je de tegenprestatie. De lijst maatschappelijk nuttige activiteiten is
lang, dat heb ik zojuist al aangegeven. In de coalitie heeft de VVD getekend voor de terughoudende lijn
ten aanzien van de tegenprestatie. De VVD staat voor haar handtekening en voor deze lijn. De VVD hecht
er zeer aan dat  het  college in de commissievergadering heeft  aangegeven dat  met  dit  voorstel  zowel
tegemoetgekomen wordt aan landelijke wettelijke vereisten als aan het lokale coalitieakkoord. Landelijke
wettelijke vereisten om het mogelijk te maken om de tegenprestatie op te leggen en de lokale inzetten om
mensen optimaal te stimuleren.

De VOORZITTER: Ja, u bent nou aan die minuut aan het knabbelen.

De heer HONKOOP (VVD): Oh. De VVD ziet de lijn ‘stimuleren waar mogelijk, tegenprestatie waar
nodig’.

De VOORZITTER: Nu kan ik het ook niet meer helpen.

De heer HONKOOP (VVD): Dank u wel. Deze lijn kunnen wij steunen, ook een antwoord op de vraag
van de PvdA. Dus: ‘stimuleren waar mogelijk, tegenprestatie waar nodig’. Wij zien graag al het moois dat
dit kan brengen tegemoet. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Koopmans heeft het woord.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Gezien de tijd probeer ik het ook kort
houden en ga ik even kort door de punten heen, want ook mijn collega wil nog iets bij de fietsstrategie
zeggen. Wat betreft de verordening tegenprestatie hebben we vorige week in de commissie en eerder ook
al aangegeven dat de ChristenUnie zich prima kan vinden in de minimale variant waarvoor het college
gekozen heeft. Veel mensen die in de bijstand zitten zijn al maatschappelijk betrokken en leveren aan de
maatschappij en we vertrouwen er ook op dat het college niet zomaar een verordening heeft opgesteld,
maar dat hiermee voldaan wordt aan de eisen die er vanuit het Rijk aan gesteld worden.
Over de kosten van de screening, talentscan, onderzoek, whatever, daarmee de invulling van de motie,
hebben we ook al in de commissie onze zorgen geuit. Voor de 2,3 miljoen euro worden in een dertien jaar
durende operatie gegevens opgehaald die eigenlijk bij de aanmelding bij SOZAWE al uitgevraagd hadden
moeten  worden.  Oftewel  een  stukje  achterstallig  onderhoud.  Toen  vorig  jaar  bij  MartiniPlaza  voor
achterstallig onderhoud 6,6 miljoen euro gevraagd werd, stond de hele raad, terecht,  op zijn achterste
benen, maar nu lijkt het erop dat wij dit allemaal een goede ontwikkeling vinden. En ja, mijn fractie heeft
destijds ook voor de motie gestemd waar deze screening uit voortgekomen is. Het is goed iedereen in
beeld te hebben, zonder meer, maar we zijn wel erg geschrokken van die uitvoeringskosten. Het overgrote
deel van die 2,3 miljoen euro wordt besteed aan personeelskosten. Daarnaast wordt er een ICT-systeem
voor  ingericht,  aldus  de  wethouder  vorige  week  in  de  commissie.  Maar  zoals  ik  zei:  we  zijn  wel
geschrokken van de kosten, ook omdat dit, zoals het college zelf al aangeeft, ten koste gaat van een groot
aantal participatiebanen, waarvoor gekozen had kunnen worden. Daarom staan we ook op een motie die
straks door de SP ingediend gaat worden om te kijken naar collectieve oplossingen, om op die manier in
elk geval de kosten van de screening te drukken.
Voorzitter,  daarnaast  zouden we toch  wel  graag  met  enige  regelmaat  op  de  hoogte  gehouden willen
worden  van  de  stand  van  zaken  van  deze  screening.  Een  soort  voortgangsrapportage,  maar  zonder
daarmee  de  uitvoeringskosten  nog  hoger  te  laten  worden.  Ik  hoop  dat  de  wethouder  hiervoor  een
toezegging kan doen, anders wil ik daarvoor nog wel een motie indienen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  Ja,  voorzitter,  de  heer  Koopmans  zegt  dat  wij  in  wezen
participatiebanen schrappen voor de screening. Maar we hebben toch evenveel participatiebanen als vorig
jaar? Dus hoe komt hij daar nou bij?
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De heer KOOPMANS (ChristenUnie): In het collegevoorstel zelf staat dat met het budget dat nu voor de
screening wordt uitgetrokken, ook een aantal participatiebanen mogelijk gemaakt had kunnen worden.
Dus ik bedenk het niet zelf, dat staat in de collegebrief.

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  Voorzitter,  maar  dan  constateer  ik  dat  er  geen  korting  is  op  de
participatiebanen, maar dat het een keuze is van óf, óf. Maar goed, daar komen we volgende week op
terug.

De VOORZITTER: Zo is dat.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ik heb ook niet gesproken over korting, ik heb alleen aangegeven
dat er een andere keuze gemaakt had kunnen worden.

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan mevrouw Van Gijlswijk. Het is uw termijn, volgens mij. Het
hoeft niet hoor!

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ik dacht dat u dacht dat ik wilde interrumperen.

De VOORZITTER: Nee, ik dacht dat u nog een bijdrage wilde leveren.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou, graag. Voorzitter, het voordeel van eerst mevrouw Bloemhoff het
woord geven is dat ik de helft van mijn woordvoering al over kan slaan.
Ja,  niet  geheel  onverwacht  voor  sommigen:  mensen  die  de  uitspraak doen dat  bijstandsgerechtigden
labbekakkerig zijn, die voeden de sfeer dat iedereen in dit land met een uitkering profiteert. En wij als SP
weten gelukkig beter. Vele, vele honderdduizenden uitkeringsgerechtigden willen dolgraag werken, want
voor hen is werk belangrijk. Wij doen dan ook niet mee aan het neerzetten van uitkeringsgerechtigden als
profiteurs. Maar, voorzitter, ons standpunt is: iedereen die kan werken, moet werken. Dat is de visie van
de SP. Maar dan moeten die banen er wel zijn. En in plaats van de banen te creëren, breekt het kabinet
vele duizenden banen af, ook de partij van mevrouw Bloemhoff. 22.000 tot 28.000 banen in de zorg zijn
verdwenen en  op  termijn  verdwijnen  er  70.000 banen in  de  sociale  werkvoorziening.  Tegelijkertijd,
voorzitter, is er een groep uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt. En wij accepteren
dat  voor  sommigen  van  hen  vrijwilligerswerk  het  hoogst  haalbare  is.  Soms  tijdelijk,  omdat  er  geen
betaalde arbeid is, soms ook permanent, omdat ze beperkingen hebben. En tegen iedereen die zegt dat
uitkeringsgerechtigden labbekakkerig zijn, zou ik zeggen: kom een keer naar Groningen. Kom hier op de
koffie.  Want  bijstandsgerechtigden  hier  participeren  meer  dan  niet-bijstandsgerechtigden.
Bijstandsgerechtigden hier doen vaker vrijwilligerswerk en ook doen ze veel vaker mantelzorg. Vorige
week in de commissie, voorzitter, hebben wij kritiek geleverd op het grootschalige onderzoek dat het
college wil doen onder 6000 tot 7000 mensen met een uitkering en omwille van de spreektijd ga ik dat
niet allemaal herhalen. Wij hebben destijds tegen de motie ‘Weten waar de kwaliteiten liggen’ gestemd en
u weet, ik ben van de lijn: aangenomen moties moeten uitgevoerd worden. Wij zijn realistisch. Er is een
meerderheid in deze raad om 2,3 miljoen euro uit te geven aan wat onderzoek. En als dat onderzoek er
dan  toch  moet  komen,  met  de  bijbehorende  keukentafelgesprekken,  dan  hebben  wij  een  aantal
voorwaarden. Daar dien ik vier moties voor in met verschillende partijen. Dat ziet u vanzelf wel, want de
logo’s staan er netjes op afgedrukt. De eerste is dat wij vinden dat eerst het aanbod van activiteiten in
kaart gebracht moet worden, want we hebben er niets aan dat er straks massaal gesprekken gevoerd gaan
worden,  maar  dat  er  geen concreet  aanbod voorhanden is.  Het  tweede is:  het  college denkt  na over
collectieve vormen van het voeren van gesprekken. En dan bedoel ik niet twintig uitkeringsgerechtigden
en een medewerker vanuit de gemeente, die het gesprek voeren. Het kan wellicht ook op een goedkopere
manier gerealiseerd worden en wij willen graag van het college informatie over de mogelijkheden, de
onmogelijkheden en het definitieve standpunt van het college over een collectieve vorm. Wij willen dat er
op grote schaal voorlichting gegeven wordt, voorafgaand aan de gesprekken, waarbij ook aandacht wordt
besteed aan rechten en plichten van de betrokkenen, indachtig de mooie woorden van het college in de
commissie.  En  het  college  denkt  nog  na  over  het  al  dan  niet  van  tevoren  aankondigen  van  de
keukentafelgesprekken. Wat ons betreft moet het gesprek op basis van gelijkwaardigheid gevoerd worden
en niet eenzijdig door het plotseling afleggen van een huisbezoek. Dat is niet de manier om gesprekken
met een positieve insteek af te dwingen.
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De VOORZITTER: U hebt nog een minuut.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, oh, een minuut? Ik heb nog maar drie woorden nodig. Dus ik houd
een  keer  spreektijd  over.  Om die  reden,  voorzitter,  willen  wij  dat  er  gewerkt  gaat  worden  met  de
voorafgaande schriftelijke uitnodigingen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma heeft het woord.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Het  voordeel  van  dat  mevrouw  Van
Gijlswijk aan het woord is geweest, is dat ik bijna 100% van mijn woordvoering kan schrappen. Maar
toch drie puntjes.

De VOORZITTER: Ik geloof dat ik dat in het vervolg altijd doe: mevrouw Van Gijlswijk na mevrouw
Bloemhoff en dan u na mevrouw Van Gijlswijk. Dat scheelt een boel tijd.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Ja. Even drie puntjes nog: over de screening, over de scholing en
over de tegenprestatie.  Nou,  over de screening:  ik heb vorige week in de commissie  mijn verbazing
uitgesproken dat  het  al gebeurde sowieso.  Ik begreep van de wethouder dat  het wel voor de nieuwe
gevallen  zo  is  dat  mensen  bij  de  intake  uit  en  te  na  wordt  gevraagd  wat  hun  verleden  is,  hun
gezinssamenstelling, enzovoorts is en dat het niet meer nodig is bij de nieuwe actie voor screening, maar
dat dit de voor oude gevallen is. Maar ik ben eigenlijk wel verbaasd dat dit in het verleden niet echt goed
gebeurd is. Kunt u daar nog een reactie op geven? Dat als eerste. Ten tweede scholing. De wethouder
heeft min of meer toegezegd dat daar nader onderzoek naar zal worden gedaan. Het was een beetje een
vage toezegging, misschien kunt u daar nu iets meer over zeggen. En over de tegenprestatie: nou, we
stellen  het  zeer  op  prijs  dat  het  college  daar  een  echt  de  grenzen  opzoekt  van  de  minst  stringente
tegenprestatie die er te vinden is. Daarin steunen wij het college. Dit was mijn woordvoering, voorzitter.
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Chakor.

Mevrouw  CHAKOR  (GroenLinks):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Er  is  net  al  heel  veel  gezegd.  Vanuit
GroenLinks vinden wij het positief dat de gemeente wil inzetten op gesprekken. Zo weten wij wie de
zesduizend à zevenduizend Stadjers met een uitkering zijn. Zo wordt ook helder wat ze kunnen en wat ze
willen en waar ze tegenaan lopen zo kan er ook maatwerk geboden worden. Mensen niet benaderen,
mensen niet kennen, lijkt ons niet bevorderlijk. Zo houd je Stadjers ook gevangen in hun situatie, vooral
als ze het anders zouden willen en niet kunnen. Dit is echt zonde.
Wat betreft de participatie: er wordt al ingezet op participatie en dit is ook nodig. We zijn als fractie
realistisch en we verwachten ook niet dat alle deelnemers doorstromen naar betaald werk. Belangrijk is
ook  de  ontwikkeling  van  mensen,  dat  ze  een  netwerk  opbouwen  en  ervaring  opdoen  en  ook
zelfvertrouwen krijgen. De belangstelling voor de participatiebanen is groot, zoals we weten. Er is ook
behoefte aan scholing van de deelnemers. Het zou goed zijn om te bekijken wat hier in mogelijk is en hier
volgt nog een gesprek over met de raad. Dat zien wij dan ook graag tegemoet.
We sluiten ons aan bij het verhaal van de PvdA over het vrijwilligerswerk verbreden en in de spotlights
zetten, vandaar ook dat we de motie samen met de PvdA indienen. Hartstikke goed dat we in de nota
lezen dat het college beschrijft dat verleiden en vertrouwen beter werkt dan het politieke wantrouwen en
dat een tegenprestatie alleen als uiterste middel wordt ingezet en dat de individuele situatie van mensen
een rol speelt in de beoordeling. Tot zover, voorzitter.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter?

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik heb vorige week Mevrouw Chakor gevraagd of,  wat
GroenLinks betreft, meewerken aan keukentafelgesprekken vrijwillig is. Daar heb ik geen antwoord op
gekregen. We zijn nu een week verder, ik hoop dat u nu wel een antwoord kunt geven.

Mevrouw CHAKOR (GroenLinks): Volgens mij dient u zo meteen de moties in? Ik weet niet wat u wilt
horen? Wilt u horen dat mensen gedwongen worden in gesprekken?
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Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nee, ik wil mijn vraag wel wat concreter formuleren, net zoals vorige
week: vindt u dat mensen medewerking aan een gesprek mogen weigeren?

Mevrouw CHAKOR (GroenLinks): Wij vinden dat mensen inderdaad de vrijheid moeten hebben om te
bepalen wat ze willen. Kijk, als je de insteek hebt dat je positief bent en de gesprekken ingaat om juist te
kijken samen met de mensen wat ze kunnen en wat ze willen en dat je ook duidelijk communiceert, daar
gaat uw motie ook over, over communicatie naar mensen toe, dan lijkt het mij dat dit ook helder is. En
mochten er mensen zijn die dat lastig of heel moeilijk vinden, dan zou je ook nog kunnen kijken hoe je ze
zou kunnen motiveren. Maar wij zijn inderdaad absoluut niet voor dwang.

De VOORZITTER: Anderen nog in de eerste termijn? Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Het is belangrijk dat er wordt ingezet op de screening, want
dat is toch wel je corebusiness als sociale dienst: mensen leren kennen, weten wat hun talenten zijn. Ik
ben het wel eens met mevrouw Van Gijlswijk dat, als je die mensen leert kennen, je ze dan ook iets moet
bieden en een vervolg moet geven. Vandaar dat wij ook zullen meestemmen in die motie die zij daarover
heeft ingediend.
Voorzitter, tot slot, er is al veel gezegd: wil de wethouder even ingaan op de evaluatie van de resultaten?
Dat we wel de vinger aan de pols houden hoe dit zijn verloop neemt. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder.

De  heer  KELDER  (PvdD):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Ook  onze  partij  is  geen  voorstander  van  de
onvoorwaardelijke verplichte tegenprestatie. Dat zou wel eens angst bij de bijstandsgerechtigden kunnen
veroorzaken, terwijl het juist belangrijk is dat de gemeente en deze groep dichter bij elkaar komen. Er is
soms wantrouwen en dat staat een goede samenwerking in de weg. De bejegening van aanvragers van een
uitkering laat  soms te wensen over. Zo horen we verhalen,  vanuit  andere  gemeenten gelukkig,  waar
mensen  soms  kleinerend zijn  behandeld,  wat  het  vertrouwen  in  de  gemeente  alleen  maar  meer  kan
schaden. Als je werk moet doen dat niet nuttig is en voelt, zou dit mensen kunnen demotiveren. Dat past
niet echt in het beeld van een inclusieve samenleving, waarin bewoners van Groningen zich thuis voelen
en gestimuleerd worden. Het idee is om de kwaliteiten in kaart te brengen van mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt en hen vervolgens te matchen aan participatiebanen. Die participatiebanen
gaan ook gecreëerd worden door wijkteams. Wij vragen ons af wat voor werkzaamheden hier mogelijk
zijn. Is het niet beter om mensen zelf werkzaamheden te laten bedenken? Zo heeft dat meer zin voor
henzelf en zullen ze waarschijnlijk gemotiveerder zijn. In die zin niets bedenken, ook niet met hulp. Kan
er dan gekeken worden wat er vervolgens gedaan wordt?
Het  in  kaart  brengen  van  mensen  zal  gebeuren  middels  keukentafelgesprekken.  Veel  mensen  in  de
bijstand  zijn  erg  bang  dat  hun  sancties  worden  opgelegd,  indien  men  niet  ingaat  op  het  aanbod,
keukentafelgesprekken weigert of dat er fraude vanwege misverstanden wordt geconstateerd. We zijn het
niet eens dat de gesprekken bij mensen thuis gevoerd moeten worden. Op kantoor is er ook ruimte en die
kan ook gebruikt worden. Verder vinden we het wel goed dat mensen een persoonlijk gesprek krijgen na
het aanvragen van een uitkering. Hier zou volgens ons ook gekeken moeten worden naar mogelijkheden
voor scholing, stage en werk dat bij iemand past, zodat dit hem en zijn omgeving verder kan helpen.
Voorzitter, om niet te veel vanuit de commissie ter herhalen, wil ik afsluiten met dat wij op een aantal
moties van de SP staan en daarmee maken we mede ons standpunt hieromtrent duidelijk. Dank u wel.

De VOORZITTER: Ja, die heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ik houd het ook kort, op dit late tijdstip. Het
is allereerst fijn om te lezen dat veel mensen actief zijn. Wat betreft  de verplichte tegenprestatie: dat
beleid moet zich nog iets verder uitkristalliseren, dus daarom ondersteunen wij het uitgangspunt om op dit
moment nog geen verplichte tegenprestatie toe te passen.
Nog even kort over de screening: wij zien de waarde hiervan en het lijkt ons ook waardevol  om de
persoon achter het nummer te kennen. Dit is zowel voor de instanties als voor de persoon in kwestie de
beste manier om een opwaartse beweging in gang te zetten. Dank u wel.
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De VOORZITTER: Anderen nog? Niet meer? Dan is het misschien goed om heel even aan te geven dat
een aantal moties is ingediend.

Motie 25: Vrijwilligers in de spotlights voor iedereen (PvdA, SP, GroenLinks)
De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  4  juni  2015,  besprekende  het
raadsvoorstel ‘Maatschappelijke participatie’ en de collegebrief ‘Voortgang uitvoering motie ‘Weten waar
de kwaliteiten liggen’,

constaterende dat:
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 25 juni 2013 besprekende het voorstel
inzake de nota maatschappelijke participatie,

overwegende dat.
- de  nota  maatschappelijke  participatie  zich  vooral  richt  op  participatie  van  mensen  van  een

bijstandsuitkering, m.a.w. niet ingaat op het belang van vrijwilligerswerk in brede zin;
- vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en veel organisaties draaien op

vrijwilligers. zoals sportverenigingen of steun- en informatiepunten in de wijk;
- de bekendheid van deze projecten bij alle Stadjers kan worden vergroot door een offensief, zoals

een  campagne  die  aansluit  op  het  wijkgericht  werken,  die  niet  alleen  gericht  is  op
werkzoekenden, maar juist ook bekendheid vergroot bij studenten en werkende mensen die naast
een baan of studie maatschappelijk actief willen worden;

- het van belang is een verbinding te leggen met verschillende initiatieven die er al zijn, zoals van
het Oranjefonds, de MJD en de Vrijwilligersprijs;

verzoekt het college:
- in  samenwerking  met  betrokken  organisaties  een  campagne  te  organiseren  waarbij

vrijwilligerswerk  bij  lokale  projecten  in  de  spotlights  wordt  gezet  als  onderdeel  van  het
gebiedsgerichte werken;

- deze  campagne  niet  primair  te  richten  op  werkzoekenden,  m.a.w.  juist  het  belang  van
vrijwilligerswerk voor iedereen te benadrukken;

- hierbij gerichte communicatie in te zetten en gebruik te maken van de doelgroep zelf;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 26 (SP, Stadspartij, Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Maatschappelijke participatie’ en de collegebrief ‘Voortgang uitvoering motie Weten waar
de kwaliteiten liggen’,

constaterende dat:
- het college vanaf 1 oktober 2015 door middel van keukentafelgesprekken wil onderzoeken wat

het arbeids- en participatiepotentieel van 6000 tot 7000 mensen met een uitkering op basis van de
Participatiewet is;

- het onderzoek zal starten in de wijken waar reeds een infrastructuur en een sociaal/WIJ-team is
opgebouwd;

- er per wijk gesproken zal worden met een groep van 200 mensen met een uitkering op basis van
de Participatiewet om zodoende voldoende tijd te hebben bepaalde activiteiten en projecten te
realiseren;

overwegende dat:
- voorkomen moet worden dat er massaal keukentafelgesprekken gevoerd gaan worden en er nog

geen  concreet  aanbod  tot  maatschappelijke  participatie  voorhanden  is,  omdat  betrokkenen
daardoor gedemotiveerd kunnen raken;

- ook het  college het  van belang vindt  dat  wanneer  mensen gestimuleerd worden om actief  te
worden en zij daarbij ondersteuning nodig hebben, die ondersteuning er dan ook echt moet zijn;

verzoekt het college:
- eerst het aanbod aan maatschappelijke activiteiten in de betreffende wijken in kaart te brengen,

alvorens de keukentafelgesprekken gevoerd gaan worden;
- de  raad  uiterlijk  op  1 oktober  2015  te  informeren  over  het  geïnventariseerde  aanbod  aan

maatschappelijke activiteiten in de betreffende wijken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 27 (SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad van Groningen,  in vergadering bijeen op woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Maatschappelijke participatie’ en de collegebrief ‘Voortgang uitvoering motie ‘Weten waar
de kwaliteiten liggen’,

constaterende dat:
- het college vanaf 1 oktober 2015 door middel van keukentafelgesprekken wil onderzoeken wat

het arbeids- en participatiepotentieel van 6000 tot 7000 mensen met een uitkering op basis van de
Participatiewet is;

- het onderzoek zal starten in de wijken waar reeds een infrastructuur en een sociaal/WIJ-team is
opgebouwd;

- er per wijk gesproken zal worden met een groep van 200 mensen met een uitkering op basis van
de Participatiewet om zodoende voldoende tijd te hebben bepaalde activiteiten en projecten te
realiseren;

- het totale onderzoek drie jaar in beslag neemt en de kosten geraamd worden op 2,3 miljoen euro;
- de financiële dekking voor het jaar 2015 gevonden is in het deel van het participatiebudget dat

bestemd is voor maatschappelijke participatie;
- de financiële dekking voor de jaren 2016 en 2017 nog niet gevonden is;

overwegende dat:
- het college tijdens de discussie in de raadscommissie heeft aangegeven dat het nog nadenkt over

vormen  van  collectieve  gesprekken  met  mensen  met  een  uitkering  op  basis  van  de
Participatiewet;

- enige  vorm  van  een  collectieve  uitvoering  van  het  onderzoek  kan  leiden  tot  lagere  kosten
waardoor de benodigde middelen op andere manieren kunnen worden besteed om mensen met
een uitkering op basis van de Participatiewet, te stimuleren maatschappelijk actief te worden en te
blijven;

verzoekt het college:
- alvorens  de  keukentafelgesprekken  gevoerd  gaan  worden  de  raad  te  informeren  over  de

mogelijkheden tot het al dan niet voeren van meerdere individuele gesprekken in den ruimte en
het standpunt van het college daarover;

- de raad hierover uiterlijk op 1 oktober 2015 te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 28: (SP, Stadspartij, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Maatschappelijke participatie’ en de collegebrief ‘Voortgang uitvoering mode ‘Weten waar
de kwaliteiten liggen’,

constaterende dat:
- het college vanaf 1 oktober 2015 door middel van keukentafelgesprekken wil onderzoeken wat

het arbeids- en participatiepotentieel van 6000 tot 7000 mensen met een uitkering op basis van de
Participatiewet is;

- het onderzoek zal starten in de wijken waar reeds een infrastructuur en een sociaal/WIJ-team is
opgebouwd;

- er per wijk gesproken zal worden met een groep van 200 mensen met een uitkering op basis van
de Participatiewet om zodoende voldoende tijd te hebben bepaalde activiteiten en projecten te
realiseren;

- er momenteel onder mensen met een uitkering op basis van de Participatiewet onrust is over de
inzet van het college met de keukentafelgesprekken;

overwegende dat:
- in het raadsvoorstel met  geen enkel woord gerept wordt over de voorwaarden en waarborgen

omtrent de te voeren keukentafelgesprekken;
- in het raadsvoorstel met geen enkel woord gerept wordt over de rechten en plichten van mensen

met  een  uitkering  op  basis  van  de  Participatiewet  voorafgaand,  tijdens  en  na  het
keukentafelgesprek;

- het college tijdens de discussie in de raadscommissie heeft aangegeven dat:
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o meewerken aan een keukentafelgesprek op basis van vrijwilligheid plaatsvindt en niet
verplicht is;

o een eventuele weigering mee te werken niet zal leiden tot een korting op de uitkering;
o indien  betrokkene  dat  wenst,  het  gesprek  op  een  andere  locatie  dan  aan  de  eigen

keukentafel plaats kan vinden;
o van het gesprek een verslag zal worden gemaakt waarop betrokkene mag reageren;
o de mogelijkheid bestaat dat er een onafhankelijke derde bij het gesprek aanwezig is;

verzoekt het college:
- bij de start van de gesprekken in het kader van het onderzoek op grote schaal voorlichting te

geven waarbij minimaal aandacht wordt besteed aan het doel van het gesprek, namelijk activering
en participatie en waarbij aandacht besteed wordt aan de rechten en de plichten van betrokkene,
indachtig de woorden van het college tijdens de discussie in de raadscommissie;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 29: (SP, Stadspartij, Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag 24 juni  2015,  besprekende het
raadsvoorstel ‘Maatschappelijke participatie’ en de collegebrief ‘Voortgang uitvoering mode ‘Weten waar
de kwaliteiten liggen’,

constaterende dat:
- het college vanaf 1 oktober 2015 door middel van keukentafelgesprekken wil onderzoeken wat

het arbeids- en participatiepotentieel van 6000 tot 7000 mensen met een uitkering op basis van de
Participatiewet is;

- het onderzoek zal starten in de wijken waar reeds een infrastructuur en een sociaal/WIJ-team is
opgebouwd;

- er per wijk gesproken zal worden met een groep van 200 bijstandsgerechtigden om zodoende
voldoende tijd te hebben bepaalde activiteiten en projecten te realiseren;

- er momenteel onder mensen met een uitkering op basis van de Participatiewet onrust is over de
inzet van het college met de keukentafelgesprekken;

overwegende dat:
- in het raadsvoorstel met  geen enkel woord gerept wordt over de voorwaarden en waarborgen

omtrent de te voeren keukentafelgesprekken;
- in het raadsvoorstel met geen enkel woord gerept wordt over de rechten en plichten van mensen

met  een  uitkering  op  basis  van  de  Participatiewet  voorafgaand,  tijdens  en  na  het
keukentafelgesprek;

- het  college  tijdens  de  discussie  in  de  raadscommissie  heeft  aangegeven dat  het  college  nog
nadenkt over het al dan niet van tevoren aankondigen van het keukentafelgesprek;

- gesprekken op basis van gelijkwaardigheid gevoerd dienen te worden en niet eenzijdig door een
plotseling huisbezoek afgedwongen kunnen worden;

verzoekt het college:
- wanneer op basis van de ingevulde elektronische vragenlijst besloten wordt tot het voeren van

een gesprek, betrokkene daarvoor een schriftelijke uitnodiging ontvangt en bij die uitnodiging
informatie zal worden gevoegd over de voorwaarden, waarborgen en rechten en plichten van
betrokkene;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Al die moties die over gesprekken gaan, zitten elkaar niet in de weg en er is geen
specifieke volgorde van welke het meest verstrekkend is. Het woord is aan de wethouder.

Wethouder GIJSBERTSEN: Dank u wel, voorzitter. Ook ik zal proberen kort te zijn.
De kern van een notitie die voorligt gaat over het in beweging brengen van de groep mensen in deze stad
die een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Juist ook om in deze fase, nu de economie wat aantrekt,
een groep dichter bij de arbeidsmarkt te krijgen en in elk geval in beweging te brengen, een netwerk op te
laten bouwen, een persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten, voor zover dat niet het geval is. En als je
dat wilt doen, begint dat met het goed weten over wie we het dan hebben in ons uitkeringsbestand. In
deze raad is het in de afgelopen raadsperiode ook veelvuldig gegaan over het gegeven dat we nu eenmaal
van een heleboel mensen in het bestand van de sociale dienst niet goed weten wat hun capaciteiten zijn,
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hun wensen zijn, hun mogelijkheden zijn. Dat is dus een inhaalslag die je op een gegeven moment met
elkaar moet gaan maken en dat kost dan ook wat. Maar daar kom ik nog wel even op terug.
Hoe was het  dan in het  verleden? Hoe kan zo’n situatie dan ontstaan? Natuurlijk waren er  toen ook
vormen van intake; ik denk dat we het nu op een manier aanpakken die breder is en meer aansluit op de
informatie die we nu van mensen nodig hebben. Maar het gaat natuurlijk ook vaak om mensen die al heel
lang in een uitkering zitten en daarom is informatie ook niet meer actueel. Dus het gaat er nu om in dit
onderzoek, en dat vind ik eigenlijk een wat te beperkte term, om niet alleen te kijken naar: wie zijn die
mensen en wat kunnen ze en wat doen ze nu, maar ook om die informatie te borgen en ook, heel terecht
heeft een aantal van de fracties dat ook aangegeven, daar een vervolg aan te geven en mensen ook een
aanbod te doen over wat ze dan vervolgens zouden kunnen gaan doen voor die eigen ontwikkeling. Dus
of  u  het  nu  screening  noemt  of  een  talentscan  of  iets  frivolers,  D66;  het  gaat  enerzijds  om  echt
kennismaken met en kennisnemen van deze mensen en anderzijds ook om het borgen van informatie en
het doen van een aanbod. Is dat dan in de vertraging geschoten? Dat toonde de VVD nog weer even. Dat
is het nadrukkelijk niet. Dat heb ik ook in de commissie gezegd. Alleen, als je dit op een goede manier
wilt doen en je wilt ook een vervolg bieden, dan moet je echt meer doen dan alleen maar een vragenlijst
opsturen of even wat informatie verzamelen. Dan moet je een gesprek hebben, dan moet je kijken welke
belemmeringen er nu eigenlijk zijn in deze situatie, waardoor iemand niet aan de slag kan in een betaalde
baan, misschien überhaupt moeite heeft om te participeren, vanwege misschien wel schuldenproblematiek
of zorgproblematiek of een gezinssituatie. Er kan van alles aan de hand zijn. En als je echt wilt bijdragen
aan de verbetering van het welzijn en van de participatiekansen van mensen, moet je ook heel goed weten
wat daar achter de voordeur aan de hand is. Dus vandaar ook dat wij daar zo’n stevige inzet op doen,
want je kunt het ook maar één keer goed doen.
Dan, voorzitter: je kunt ook een andere keuze maken. Daar werd even over gedebatteerd. Dat kan, maar ik
heb, denk ik, zojuist aangegeven waarom ik het van belang vind, waarom het college het van belang vindt
om deze inhaalslag te maken. Natuurlijk komt het altijd weer ergens anders vandaan. Natuurlijk kun je
ook bij wijze van spreken een paar honderd participatiebanen extra creëren, maar die lopen dan weer af
en dan hebben we uiteindelijk aan het einde van het liedje weer hetzelfde probleem als nu. Dus op een
gegeven moment moet je die inhaalslag maken.
Voorzitter, dan ga ik ook gelijk even in op de motie die de SP heeft ingediend over de maatschappelijke
activiteiten in de wijken. Breng dat nu eerst in kaart, zegt de SP. Dat zou ik willen ontraden, omdat dit in
feite in de vertraging schiet. Onze inzet is er nu zo op gericht dat wij in cohorten die screening gaan
uitvoeren door de verschillende wijken van de stad en daarbij ook direct zorgen, in die wijk, voor een
passende match, of het nu is in de richting van het sociale wijkteam, of het nu is in de richting van
maatschappelijke participatie, of het nu is in de richting van het centrum naar werk op centraal niveau.
Daar hoort bij dat je dat ook gaandeweg wat verkent, want hoeveel absorptiecapaciteit heeft zo’n wijk in
zo’n screening? Dan kan het soms in een wijk misschien wat langer doorgaan, dan gaat het misschien wat
sneller en in een andere wijk duurt het misschien wat langer. Maar als je van tevoren zegt: “Pas op de
plaats,  we gaan eerst alles inventariseren”, dan krijg je volgens mij  niet  dat  dynamische en flexibele
proces dat je moet hebben, dat mensen gewoon aan de slag zijn in de wijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter?

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, stel: de heer Gijsbertsen komt bij mij aan de keukentafel praten
over hoe ik me actief zou kunnen inzetten voor deze samenleving en ik zou zeggen: “Ik wil van alles en
nog wat, op allerlei gebieden, behalve kunst en cultuur. Wat heeft u mij aan te bieden?” Dan hebt u ook al
een lijstje bij u?

Wethouder GIJSBERTSEN: Jazeker, want we hebben sowieso een adviseur toeleiding in dienst, die ook
een link maakt met de vrijwilligersvacaturebank. Dus er is al een hele lijst. Maar we hebben zo meteen
ook iemand in die wijk waar de screening plaatsvindt, vanuit maatschappelijke participatie. Dat staat ook
in deze nota die u vandaag openlijk vaststelt, die ook die match gaat maken tussen die mensen die dat
graag willen en wat er allemaal in die wijken al gebeurt, op vrijwillig gebied, door burgers zelf, door
instellingen en organisaties, waar dan ook. Dus het gaat erom die match daar ter plekke te maken.
Dan zegt de PvdA ook in de motie ‘Vrijwilligers in de spotlights’: mooi dat we dat met deze groep doen,
maar uiteindelijk willen wij natuurlijk ook dat die hele wijk zich ontwikkelt en meedoet. Nou, toevallig
had het college deze week nog een presentatie van  WIJS die bezig zijn met studenten te matchen aan
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vrijwilligers en ik zie er  kansen in om ook wat u vraagt in een wat bredere zin op te pakken in de
campagne die we per wijk gaan doen met maatschappelijke participatie. Dus ik laat in dat opzicht het
oordeel aan de raad, bij uw motie, als ik dat op die manier aan de screening zou kunnen verbinden.
Dan, voorzitter, de vraag: mogen mensen weigeren? Ja. Het wil niet zeggen dat er dan geen vervolg is,
want we gaan wel kijken waarom dat dan is. We gaan ook even administratief bekijken wat er dan aan de
hand is en we nemen misschien even contact op met het wijkteam, of dat er bekend mee is. We bellen
natuurlijk ook even in de eerste plaats van:  “Waarom wilt  u dan niet  meewerken aan een gesprek?”
Misschien doet iemand al van alles. Nou, dan nemen we dat ook op in het Wis-portaal dat zo meteen in de
WIJ-teams actief is. Dus wij nemen wel een follow-up.
Om de screening even af te ronden maak ik ook gelijk de moties van de SP even af, qua advisering. De
collectieve gesprekken, dat is motie 27. Ja, u vraagt het standpunt van het college. Ik kan het u nu geven.
Om de redenen die ik zojuist heb aangegeven, is het van belang om een individueel gesprek te voeren,
omdat  je  dan  meer  gegevens  op  tafel  krijgt  en  meer  de  diepte  in  kunt  gaan.  Het  zijn  mensen  die
langskomen,  die  ook  die  zelfredzaamheidmatrix  zullen  gebruiken,  die  ook  in  de  WIJ-teams  wordt
gebruikt en wij denken dat daarmee meer op tafel komt. Als iemand dat nou echt niet wil, dan kan het nog
op een andere locatie. Je zou je nog kunnen voorstellen dat als mensen uiteindelijk zeggen: “Ik wil dat
individuele gesprek echt niet, ik wil liever een collectief gesprek”, dat je dat nog als een soort achtervang
hanteert. Maar het is niet hoe het college dit wil insteken, omdat wij denken dat we daarmee niet het
maximale resultaat bereiken wat wij willen bereiken.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter?

De VOORZITTER: Ja, gaat uw gang.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP):  Er  is  denk ik  een misverstand gerezen  en  ik  heb geprobeerd  dat
misverstand te voorkomen in mijn woordvoering. Ik bedoel niet zozeer: twintig bijstandsgerechtigden en
een medewerker die even vraagt “Pietje, wat zijn uw problemen en Klaasje, wat zijn uw problemen?”
Maar ik denk dat het goedkoper georganiseerd kan worden. Ik heb eens naar gevraagd: het kost twee uur
en veertig minuten per gesprek, zoals het nu is bedacht. Ik denk dat het efficiënter kan en daarmee ook
goedkoper en misschien kunnen we met dat geld dan weer andere dingen doen voor de doelgroep.

Wethouder GIJSBERTSEN: Ja, voorzitter, maar hiervoor geldt natuurlijk hetzelfde als wat geldt voor de
werkwijze van de WIJ-teams of als het gaat over thuiszorg of waar dan ook over, dat we juist via die
keukentafelgesprekken denken een beter gesprek met iemand te kunnen voeren, waarin we de mensen
ook verder kunnen helpen. Dus we denken dat het resultaat dan beter is en het college zegt: “Doe het in
een keer goed en kies niet voor een suboptimale optie als je deze inhaaloperatie doet”. Dus motie  27 zou
ik willen ontraden.
Dan motie 28.  Dat  gaan wij  zeker doen en ook alle zaken die erin genoemd staan,  dat  heb ik in de
commissie ook aangegeven. Dat gaan we gewoon zo doen, dus oordeel aan de raad. En voor motie  29
geldt hetzelfde. Dus dat is verder geen probleem, wat het college betreft.
Dan, voorzitter, rond ik de screening hiermee even af. Dan kom ik bij de participatiebanen, die bedoeld
zijn  als  een  laagdrempelig  middel  om  mensen  toch  in  staat  te  stellen  om  die  persoonlijke
ontwikkelingskansen op te pakken en ze  actiever te maken.  Onze intentie  is,  zeg ik ook even in de
richting van mevrouw Van Doesen, om beter te volgen dan we in het verleden hebben gedaan, wie daar
nu aan meedoen, wat de resultaten zijn die de banen vervolgens opleveren en er ook voor te zorgen dat
we in de nazorg beter bekijken wat een volgende stap voor iemand zou kunnen zijn. Daar zal ook een
tussentijds gesprek moeten plaatsvinden, gedurende die twee jaar dat iemand in zo’n P-baan zit. En ik zou
ook willen kijken of we aan de aanbodkant, dus voor het type banen dat hiervoor gebruikt wordt, ervoor
kunnen zorgen dat het banen zijn die echte ontwikkeling bevorderen, dus die ook een dusdanige zwaarte
hebben dat ze echt een bijdrage kunnen leveren aan een ontwikkeling, ook al is het niet echt helemaal in
de richting van de arbeidsmarkt of in de richting van klantenondersteuning. Het is wel zo dat, als u zegt:
“Er zijn maar 320 plekken beschikbaar, dus er is blijkbaar een mismatch”, dit te maken heeft met het
besluit dat u vandaag hopelijk gaat nemen over de verlenging. September was natuurlijk de einddatum.
Op het moment  dat er nu zekerheid komt over de toekomst, denken we ook dat we zo meteen weer
nieuwe aanmeldingen krijgen en dat we dat getal van 500 ook weer kunnen volmaken. Dus wij denken
niet dat er in die zin sprake is van een mismatch.

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Voorzitter?
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De VOORZITTER: Ja.

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Ik wil even de wethouder vragen: op zich een heel goed
idee om die banen wat te verzwaren en daar een prikkel voor ontwikkeling in te stoppen, maar dat zal ook
juist wel weer aanleiding geven tot een scholingsvraag. Kunnen we daar ook de ruimte voor creëren?

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, er zit een prachtig rond gaatje in de katheder, maar daar kun je
dus precies je glas niet in zetten, blijkt nu. Maar goed. De scholingsvraag is inderdaad heel erg reëel,
maar dat is natuurlijk ook een beetje het dilemma waar het college zich voor geplaatst ziet. Scholen is ook
duur, laten we wel wezen en we moeten binnen het participatiebudget wel de middelen verdelen. Dus we
hebben gezegd en  ook in  de  nota  opgeschreven,  zeg  ik  tegen  mevrouw Riemersma,  dat  we  daarop
terugkomen, want ik hoor die vraag natuurlijk ook en ik wil ook heel graag dat mensen een volgende stap
kunnen zetten. Maar qua financiën hebben we wel een paar heel moeilijke keuzes te maken, omdat er
gewoon de volgende jaren ook knelpunten aankomen. Dus het is echt een lastige afweging die we daarin
moeten gaan maken. U hebt volgens mij een aanbod gedaan om daar ook uw ideeën over in te dienen en
daar ook over met het college verder over te willen praten. Die handschoen neem ik graag op, ik ga daar
graag met u over in gesprek hoe dat zou kunnen. We willen volgens mij geen verschillende dingen, maar
we moeten wel kiezen voor het een of het ander.
Dan,  voorzitter, zal  ik nog op de tegenprestatie ingaan.  Dat  heb ik eigenlijk in de commissie ook al
gedaan. Ik heb gezegd dat de marges voor het college in die zin natuurlijk heel erg smal zijn bij  dit
dossier, omdat je enerzijds het coalitieakkoord hebt, dat zegt: “Wij gaan geen verplichte tegenprestatie
invoeren” en anderzijds rijkswetgeving heb die zegt: “U gaat wel een verplichte tegenprestatie invoeren”.
Dus dat maakt het afwegingkader van het college wat aan de smalle kant. Ik denk dat wij in het voorstel
dat we hebben gedaan ook voor die minimale variant hebben gekozen, die aan beide kanten houdbaar is.
De gedachte die we daar wij hebben is dat wij inderdaad zeggen: “Die tegenprestatie is niet nodig om het
resultaat te behalen van activering van onze uitkeringsgerechtigden.” Dat kan ook op een andere manier.
En als ik dan even kijk, met een schuin oog, naar wat de ombudsman in Rotterdam zegt over de aanpak
daar, kun je ook zien dat de psychologische component van hoe je mensen in beweging brengt, ook alles
te maken heeft met  een positieve benadering en niet  alleen maar met:  u zult.  Dat is in elk geval  de
overtuiging van het  college,  die  misschien inderdaad iets  anders  is  dan we van VNO NCW hebben
gehoord, vandaag. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de moties heb becommentarieerd en de vragen heb
beantwoord.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Dit  was  termijn 1.  Ik  stel  voor  dat  wij  langzamerhand  naar  de
besluitvorming gaan. Is er behoefte om nog een laatste opmerking te maken? Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, ik heb in de nota iets anders gelezen over wanneer de
gesprekken gevoerd gaan worden en wanneer het aanbod in kaart wordt gebracht dan de wethouder nu
heeft aangegeven. Maar ik geloof de woorden van de wethouder maar, dus we willen motie 26 intrekken.
Dat  geldt  helaas  niet  voor  motie 27  en  ook  voor  motie 28  en  29,  ondanks  dat  de  wethouder  heeft
aangegeven  zeker  op  grote  schaal  voorlichting  te  geven  en  zeker  over  te  gaan  tot  schriftelijke
uitnodigingen. Met name dat laatste, daar was het college vorige week lang niet zo duidelijk over en ik
wilde ook graag een uitspraak van de raad over, vandaar dat we die moties handhaven en dat ze dus niet
overbodig zijn geworden.

De VOORZITTER: Ik herhaal even dat motie 26 is ingetrokken. De overige moties staan nog. Andere
leden  van  de  raad  nog  behoefte  aan  een  laatste  opmerking?  Niet?  Stemverklaringen?  Mevrouw
Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, voorzitter. Wij staan op twee moties, dus daar zeg ik niets over en
de  andere  twee  moties  steunen  wij  niet,  waarbij  het  hoofdpunt  voor  ons  zit  in  dat  we  niet  allerlei
bureaucratie op moeten tuigen voordat wij met keukentafelgesprekken beginnen. Laten we er daarna mee
van start gaan. Dat vinden we van belang, dus daarom stemmen wij tegen die andere twee.

De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Van Doesen.
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Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Ja, voorzitter, motie 25 over ‘vrijwilligers in de spotlights’:
na het verhaal van de wethouder over op welke manier hij in wijken daarmee aan de slag gaat, denken wij
dat dit daarbij aansluit en dat wij voor deze motie zullen stemmen. De moties van de SP, daar zullen we
tegenstemmen, omdat we vinden dat dit een extra aanslag doet op de organisatie, terwijl de energie in
organisatie heel erg nodig is om deze ingewikkelde opdrachten goed uit te voeren.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Chakor.

Mevrouw CHAKOR (GroenLinks): Ja, dank, voorzitter. Nog even over motie 28 en motie 29. Nou ja, de
wethouder heeft net al de toezegging gedaan dat we dit ook gaan doen. Maar volgens ons kan het geen
kwaad om het ook vast te leggen, dus daarom stemmen we voor.

De VOORZITTER: Mevrouw Riemersma.

Mevrouw RIEMERSMA (Stadspartij): Dank u wel. Motie 25 zullen wij steunen, dat vinden we echt een
goed idee, om mensen samen vrijwilligerswerk te laten zoeken en ook uit te voeren. Motie 27 kunnen we
niet steunen, want we zijn overtuigd door het verhaal van het college. En we vinden het privacyaspect
ook wel erg belangrijk in dezen. En voor de rest, oh nee, we staan hier zelf op, sorry.

De VOORZITTER: Goed, we gaan over tot stemming.  Motie 25 wordt nu in stemming gebracht.  De
stembus is open. 38 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 27. De stemming is open. 10 voor, 28 tegen. De motie is verworpen.
Motie 28. 26 voor, 12 tegen. De motie is aanvaard.
Dan hebben we motie 29. 20 voor, 18 tegen. De motie is aanvaard.
Dan zijn er twee voorstellen die ik in stemming breng. Ik begin met het voorstel over ‘Meer doen in de
stad’, de vaststelling van de nota. Wilt u nog een stemverklaring afleggen? Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, wij hebben lang getwijfeld wat ons standpunt zal zijn,
voor of tegen. Dat heeft alles te maken met dat onderzoek en de vele miljoenen die het gaat kosten. Maar
de nota bevat ook heel positieve elementen, waaronder de participatiebanen. Ja, dan slaat de weegschaal
toch door naar dat we voorstemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel. Daar kan ik mij bij aansluiten.

De VOORZITTER: Dank u. Ik stel voor dat wij de stemming beginnen. U kunt uw stem uitbrengen.
38 voor, 0 tegen. Het voorstel is aanvaard.
Dan breng ik in stemming de ‘verordening tegenprestatie Participatiewet’, enzovoort. De stemming is
open. 38 voor, 0 tegen. Het voorstel is aanvaard.

8.e: Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie
(raadsvoorstel 18 mei 2015)

De VOORZITTER:  Dan hebben wij  nog te  gaan  het  voorstel  over  de  fietsstrategie,  die  van  een  1-
minuutinterventie is gepromoveerd tot een echt discussiestuk en ik stel u voor om het discussiestuk als
een 1-minuutinterventie te behandelen. Wie mag ik het woord geven hierover? Gaat uw gang, mevrouw
Jongman.

Mevrouw  JONGMAN  (ChristenUnie):  Voorzitter,  de  fietsstrategie.  Complimenten  voor  dit
uitvoeringsprogramma. De fietser komt meer in de spotlights te staan, dat vinden wij een heel goede zaak.
Wel blijft er een punt vanuit de commissie over: het tegelijk groen en welke voorrangsregels dan gelden.
Wij zijn hier al vanaf 2012 mee bezig en we hebben het op diverse momenten ook benoemd. Wij gaan
voor de variant: tegelijk door, rechts gaat voor. Dan is het van nu af aan voor alle Stadjers duidelijk. En
we dienen hiervoor een motie in om het nu eens goed te regelen, met de SP en de Stadspartij.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie nog meer? De heer Ruddijs.
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De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, ik heb geen spreektijd meer, maar wel twee moties. Twee pro-fietsmoties,
door een heleboel  partijen mede ondersteund.  Het is bijna interessant  om te zien wie haar niet heeft
ondersteund, dat is ook sneller dan wie wel. De eerste gaat over, ter ondersteuning van de keuze om een
aantal routes zeer fietsvriendelijk te maken, daar het principe ‘de fietser heeft voorrang’ toe te passen. Dat
is  de  eerste  motie.  En  de  tweede  motie,  daar  heb  ik  al  eerder  aan  gerefereerd  bij  mijn  vorige
woordvoering, een onderzoek naar het vergroten van de capaciteit van de Werkmanbrug. Intussen heb ik
begrepen dat de wethouder ook bereid is daar stevige toezeggingen over te doen. Mocht dat zo zijn, dan
zou die motie kunnen worden ingetrokken. Maar vooralsnog dien ik haar in.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, ik laat het waardeoordeel over de steun voor de moties aan de
heer  Ruddijs.  Voorzitter,  ik  vraag  aan  de  heer  Ruddijs  waarin  de  eerste  motie  verschilt  van  de
fietsstrategie en over de tweede motie vraag ik welke dekking hij  daarvoor heeft en hoe groot hij  de
risico’s ziet. Dank u wel.

De  heer  RUDDIJS  (PvdA):  Ja,  aardig  wat  vragen,  waar  ik  geen  tijd  voor  heb  officieel,  maar  ik
beantwoord ze graag, natuurlijk.

De VOORZITTER: Nou ja, weet u, het is een interruptie, dus laten we het maar even doen.

De heer RUDDIJS (PvdA): De eerste, dat heb ik ook in mijn woordvoering gezegd: je hebt papieren
tijgers.  Ik kan mooie woorden zeggen, maar uiteindelijk gaat het om de daden. Wij denken dat deze
motie, dat is de eerste motie over fietsvoorrang, als je dat principe toepast, dit er eerder toe bijdraagt dat
je daadwerkelijk op een aantal uitgekozen routes een veel betere verbinding krijgt. Dus echt principieel
kiezen voor pro-fiets op die uitgelezen fietsroutes die moeten concurreren met de autoroutes en met de
busroutes. Dus dat is een. En het tweede: ja, bijna een tegenvraag. Als ik een dekkingsplaatje heb, dan
bent u voor?

De VOORZITTER: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, u beantwoordt vragen en u stelt geen tegenvraag.

De heer RUDDIJS (PvdA): Nee maar het is natuurlijk een beetje een typische vraag.

De VOORZITTER: Ja, dat begrijp ik wel, maar dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet meer doen.
U heeft geen spreektijd meer. U antwoordde op een vraag, dat is prima. Wie nog verder? Ja, gaat uw
gang. De heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Ik heb nog zes minuten! Ik ga er geen gebruik van maken
hoor, maakt u zich geen zorgen. Wij hebben de strategie natuurlijk gelezen en het ziet er allemaal goed
uit. We missen echter ook nog enkele punten die wij ook samen met de PvdA over de vergroting van de
Werkmanbrug en het principe van de fiets die voorrang moet krijgen op fietsroutes plus en slimme routes
willen aanbrengen in deze strategie. Dus vandaar dat we ook deze moties steunen. Dank u.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. De fietsstrategie is een prima plan en zeker de plannen om de
ontbrekende infrastructuur voor de fietsers aan te leggen. Maar waar wij wat minder tevreden over zijn, is
de aanpak van het  fietsparkeren en dan met  name in de binnenstad.  In  de commissie  hebben we al
aangegeven dat dit wat ons betreft nog te vrijblijvend is. Op zich begrijpen we best dat het college een
positieve uitstraling wil houden, maar nu slaan we wel een beetje door. Het is een kwestie van de wortel
en de stok: de wortels zijn de nieuwe stallingen en het aantrekkelijker maken. Dat is een goed plan en
daar staan we ook achter, maar daar moet ook de stok bij als dat nodig is: de handhaving. Ga maar eens
op  een  gemiddelde  zaterdag  kijken  aan  de  oostkant  van  de  Vismarkt;  daar  ontwaar  je  een
fietsparkeerchaos. Ik wring mij dan tussen de fietsen door, mijn collega Ubbens die dit gemaakt heeft
ook. Maar hoe doet iemand dat die slecht ter been is of blind? Of iemand in een rolstoel? Gaat een mooie
entree voor een fietsstalling dat oplossen? Volgens ons niet en volgens ons is dat niet voldoende er zullen
we moeten gaan experimenteren met fietsvrije stoepen in de binnenstad. Op drukke dagen mag je op
bepaalde plekken alleen parkeren in de stalling of in de fietsvlakken. Staat je fiets daarbuiten, dan zullen
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we moeten handhaven. Alleen een combinatie nieuwe stallingen en handhaven zal succesvol kunnen zijn
op de dagen dat de overlast het grootst is. Het CDA dient daarom een motie in om binnen het budget voor
de  verbetering  van  de  fietsenstallingen  ook  ruimte  te  zoeken  voor  het  experimenteren  met
fietsparkeervrije routes in de binnenstad. Dat doen we samen met de Stadspartij en de SP.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, ik had nog een vraag aan de heer Bolle. Hoe oordeelt zijn fractie
over de rode matten, de manier die nu al wordt gebruikt in binnenstad?

De heer BOLLE (CDA): Wij vinden de rode lopers een prima initiatief en dat werkt redelijk goed. Maar
dat doet verder niets af aan de woordvoering die ik net gehouden heb.

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, dan snel in een halve minuut de motie indienen. Een
mooi plan, maar de VVD heeft wel een punt met betrekking tot de balans en de doorstroming van alle
vervoerstromen.  Dit  plan  gaat  over  de  fiets  en  dit  college  wil  echter  niet  alleen  voor  de  fiets  een
bereikbare stad zijn, maar ook voor OV, auto en voetganger. Daar maakt de VVD zich wat zorgen over,
als we niet duidelijk weten wat er met de doorstroming van die andere verkeersvormen gebeurt. Daarom
wil de VVD samen met het CDA en de Stadspartij dat de invoering van fietsvriendelijke verkeerslichten
zorgvuldig gebeurt, dus stap voor stap. Vandaar de motie, want verkeerslichten zijn immers niet alleen
voor fietsers vervelend. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks):  Dank u wel,  voorzitter. Er is  op meerdere  momenten  al  genoeg
gezegd over de fietsstrategie. Laat ik nog een keer zeggen: die is geweldig.
Ik refereer even aan de vijf moties die ingediend zijn. De motie ‘Voorrang bij groen’ van onder andere de
ChristenUnie  lijkt  doeltreffend  in  haar  eenvoud  en  toch  zie  ik  dat  eigenlijk  ook  als  een  vorm van
schijnzekerheid.  Misschien  leidt  het  juist  op  andere  plekken  tot  een  verminderde  doorstroming  van
fietsen. Dus wij zullen niet voor die motie stemmen, temeer omdat er ook nog steeds veel onduidelijkheid
zal blijven bestaan over de voorrangsregels bij groen. De motie ‘Fietsparkeren’ van de heer Bolle, of
eigenlijk van de heer Ubbens, maar door de heer Bolle ingediend, ik heb haar hier nog niet op tafel
liggen, maar wel al eerder gezien. Een goed deel daarvan vind ik eigenlijk best bruikbaar, het gedeelte
‘experimenteren’. Maar dan komen we bij het gedeelte ‘verboden’ en volgens mij steun ik liever de lijn
‘we gaan experimenteren en we gaan juist proberen te verleiden’. De motie ‘Paterswoldseweg’ van de
VVD onder andere,  heb ik ook al  een keer eerder gezien.  Ik kies er  liever voor om in een keer de
Paterswoldseweg aan te pakken en dat niet in delen op te knippen en ieder deeltje te gaan evalueren.
Uiteraard moet het allemaal werken en ik neem aan dat het college dat ook mee gaat nemen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel. Op het moment dat het na niet blijkt te werken en de
doorstroming alleen maar  verslechtert  en de fietsers  naast  ronkende auto’s fietsen,  die  stilstaan voor
stoplichten, bent u dan wel bereid om opnieuw te investeren om dat te verbeteren?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik wacht eerst de uitvoering ervan af en ik ga er ook van uit dat het
college en alle mensen die ermee bezig zijn in staat zijn om vijf stoplichten goed af te stellen.
Dan kom ik bij de motie, nou moet ik even kijken, ‘Voorrang van de fiets op hoofdroutenetwerk’. Dat
lijkt ook in zijn eenvoud een heel mooi en doeltreffend standpunt. Echter, het is al het standpunt van het
fietsbeleid in de stad en we zullen nu en in de toekomst bij iedere plek beoordelen of dit ook zo is. Mocht
het nu zo zijn dat dit op sommige plekken niet zo is, dan zal daar een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld
de fietsveiligheid. Maar als een specifieke punten zijn, stel ik vooral ook de PvdA-fractie voor, om die
met het college en misschien met mensen van de gemeente te bespreken en naar oplossingen te zoeken.
Maar zo’n generieke motie die uitspreekt wat we eigenlijk al doen hier in de stad, vinden wij overbodig.
En de Werkmanbrug, daar hebben we eigenlijk ook al eerder over gesproken. Laten we eerst naar eens
uitproberen wat we op dat  vlak in de fietsstrategie hebben afgesproken en willen gaan proberen.  En
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mocht dat niet voldoende zijn, dan kunnen we altijd nog zoeken naar alternatieven, maar dan zou je naar
een alternatief moeten zoeken dat én de Werkmanbrug én de Folkingestraat én de Vismarkt overslaat en
juist  een  alternatieve  route  zoeken.  Ik  heb  daar  nog  wel  ideeën  voor,  maar  laten  we  eerst  de  iets
goedkopere  oplossing  van  het  verleiden  langs  de  Emmabrug  en  Herebrug uitproberen.  Dank u  wel,
voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Om even aan te geven hoe de fietsstrategie bij
mij persoonlijk leeft: sinds 18 februari, na de workshop fietsstrategie pronkt er al een sticker van Fietsstad
050 achterop mijn fiets. Ik krijg daar overigens geen reacties op, dat is dan misschien wel weer jammer.
Maar de website Groningen Fietsstad leverde wel veel input op en dat is positief. Een puntje daarover,
met  nummer 41,  onderdeel  ontvangen  suggesties  en  ideeën,  staat  een  bewijs  van  bewoners  van  de
Lodewijkstraat. Dat is een wens die al meer dan tien jaar leeft. Ik heb daar geen motie over gemaakt,
maar  ik wil  de wethouder toch vragen om daar aandacht  voor te houden en zodra er  mogelijkheden
worden geboden om die te grijpen, om toch te kijken of daar een fietspad kan worden gerealiseerd.
Wij zijn ook heel erg benieuwd naar de eerste uitwerking van het eerste fietspad Helperzoom. Op het
eerste oog lijkt de gekozen oplossing voldoende om de fietsers veilig de Helperzoom te laten passeren,
met name ter hoogte van de Helperzoomtunnel. Dus we zijn benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking.
Voor de rest staan we onder een aantal moties, dus daar zal ik niks meer over zeggen want ik vermoed dat
mijn spreektijd nu op is.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66): Voorzitter, dank u wel. De fietsstrategie, zoals de heer Leemhuis ook al zei,
hebben we vaak besproken en ook mijn fractie is daar zeer positief over. Dat Groningen een fietsstad is, is
ook gebleken uit  de Top Gear Challenge die mijn partij  heeft gehouden. Mocht u, zeg ik tegen mijn
collega’s, vanavond nog een mooi filmpje over fietsstad Groningen willen zien, dan moet u even naar
onze website gaan. Voorzitter, dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Koks.

De  heer  KOKS  (SP):  Voorzitter,  we  hebben  in  de  commissie  al  onze  waardering  voor  de  nota
uitgesproken en die is alleen maar nog groter geworden toen wij de toezegging hebben gekregen dat de
fietsstraat  Korreweg  in  samenhang  wordt  gebracht  met  het  Oosterhamriktracé,  Gerrit  Krolbrug
enzovoorts. Dus wij vinden het een prima verhaal.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel. Het leuke aan het onderwerp fietsen is dat het niet echt door een
partij geclaimd kan worden. Alle partijen in deze raad lijken trots op het feit dat Groningen zo’n grote
fietsstad is en je kunt er meestal van uitgaan dat het college, in welke vorm dan ook, het beste met de
fietser voorheeft en plannen en voorstellen bijna altijd ten gunste van deze doelgroep gaan. Dat mag ook
wel in een stad waarin veruit meer fietsen dan mensen zijn. Dat gaat nu ook op, behalve helaas bij het
voetgangers-fietsviaduct de Papiermolen. De ombouw van de zuidelijke ringweg heeft tot gevolg dat het
fietstunneltje bij de Papiermolenlaan, dat dagelijks door grote groepen fietsers wordt gebruikt, verdwijnt.
Een combinatie van het ondertunnelen of te overbruggen hoogteverschil tot een maximaal  toelaatbaar
hellingspercentage, maakt de toeleidende fietspaden erg lang en daarmee, volgens het stuk, niet inpasbaar
in een stedelijke situatie. Trappen daarentegen wel. Wij zijn niet gerust op dit proces. We zullen daar
middels schriftelijke vragen later op terugkomen. De rest van onze bevindingen hebben we uitgebreid in
de commissie belicht.
Dan nog even de motie ‘Tegelijk door, rechts gaat voor’. Een heel goede motie, alleen vind ik het verzoek
nou precies niet wat ik zou willen zien. Ik ben juist degene die wijst erop die haaientanden en zegt: “Nee
hoor, wij hebben voorrang.” Dus ik kan deze motie daarom niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Niet? Dan is het, denk ik, goed voor ik de wethouder het
woord geef, om even aan te geven dat wij weer enige moties hebben die wij straks in stemming moeten
brengen, als ze niet na de beantwoording van de wethouder worden ingetrokken.
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Motie 30: Tegelijk door, rechts gaat voor (ChristenUnie, SP, Stadspartij) 
De  raad  van  de  gemeente  Groningen  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015  besprekende  het
uitvoeringsprogramma fietsstrategie,

overwegend dat:
- tegelijk groen voor fietsers dagelijks verwarring geeft op het punt van wie voorrang heeft;
- in een brief van 1 juni 2011 het ministerie het volgende stelt:

o de hiërarchie is dat verkeerslichten boven voorrangsregels gaan;
o maar dat indien verkeer conflicteert voorrangsregels gelden;

- in de dagelijkse praktijk veelal het principe rechts gaat voor wordt gehanteerd;
- in de dagelijkse praktijk mensen soms al fietsend (en soms ook wijzend naar de verkeerstekens

op de grond) aangeven dat ze toch echt voorrang hebben en ondanks de heersende fietsmoraal
niet van plan zijn rechts voor te laten gaan;

- het per kruispunt met tegelijk groen verschilt of fietsers meegaan in het rechts gaat voor of in de
geldende voorrangsregels;

- rechts gaat voor de soepelste verkeersafwikkeling geeft;
van mening dat:

- er een einde moet  komen aan de onduidelijkheid over voorrangsregels over tegelijk groen bij
fietskruispunten;

verzoekt het college:
- om aan alle Stadjers te communiceren dat het fietsadagium is: ‘tegelijk door, rechts/gaat voor’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 31: Principe:  Fietser  heeft  voorrang  op  ‘Fietsroutes  Plus’  en  ‘Slimme  Routes  (PvdA,
ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Student en Stad, SP, Stadspartij)
De  raad  van  de  Gemeente  Groningen  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015  besprekende  het
uitvoeringsprogramma Fietsstrategie 2015,

constaterende dat:
- de eerste deelstrategie van het uitvoeringsprogramma het principe ‘de fiets eerst’ centraal stelt;
- dit  concreet  onder  meer  betekent  dat  bij  ruimtelijke  ingrepen  vanaf  het  begin  de

fietsverkeersveiligheid centraal wordt gesteld;
- voor het vervolmaken van een samenhangend fietsnetwerk in en naar de stad, een aparte strategie

is opgesteld;
- dit  concreet  onder  meer  betekent  dat  er  een  fietshoofdnetwerk  en  fietsroutes  ontstaan  die

intensief/intensiever zullen worden gebruik door grote aantallen fietsers;
- deze routes door fietsers worden gebruikt om zich snel, veilig en comfortabel door en van en naar

de stad te verplaatsen;
- deze fietsroutes moeten kunnen concurreren met de autoroutes;

overwegende dat:
- het  vertalen  van  uitgangspunten  uit  nota’s  naar  de  praktijk  niet  altijd  conform verwachting

verloopt;
- er  in  Groningen  verschillende  nieuwe  kruisingen  (fietsoversteken)  zijn  aangelegd  op  een

Fietsroute Plus (omgeving Station Europapark) waar de auto voorrang heeft op de fietser;
- de  fietsverkeersveiligheid  door  de  ruimtelijke  inrichting  aldaar  en  de  grote  aantallen  fietsers

onder druk staat;
- de doorstroming van het fietsverkeer aldaar bovendien ernstig stokt vanwege de voorrangssituatie

ten gunste van de auto;
- de bovengenoemde wijze van ruimtelijke inrichting niet de inrichting is die op drukke fietsroutes

wenselijk is en in de Fietsstrategie wordt voorgestaan;
- in  het  uitvoeringsprogramma  enkel  bij  de  fietsoversteek Goeman  Borgesiuslaan/  Helperzoom

expliciet wordt aangegeven dat de fietser ter plaatse voorrang gaat krijgen op de auto;
- dit ‘fietser heeft voorrang-’principe juist omwille van de verkeersveiligheid en de doorstroming

van fietsersstroom, een leidend principe zou moeten zijn op de ‘Fietsroutes Plus’ en de ‘Slimme
Routes’;

verzoekt het college:
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- het  ‘fietser  heeft  voorrang-’principe  toe  te  passen  in  de  ruimtelijke  inrichting  van
kruisingen/fietsoversteken op de in de bebouwde kom gelegen routes die deel uitmaken van de
‘Fietsroutes plus’ en ‘Slimme Routes’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 32: Onderzoek vergroten capaciteit Werkmanbrug (PvdA, Student en Stad, SP, Partij voor de
Dieren, ChristenUnie)
De  raad  van  de  Gemeente  Groningen  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015  besprekende  het
uitvoeringsprogramma Fietsstrategie 2015,

constaterende dat:
- in  de  jaren  tachtig  de  droom is  uitgesproken  dat  het  Hoofdstation  door  een  brug  over  het

Verbindingskanaal  een  directe  langzaamverkeersverbinding  zou  moeten  krijgen  met  de
binnenstad;

- die droom in 1994 is gerealiseerd;
- de brug functioneert als architectonisch onderdeel van het Groninger Museum en zich vanaf 1994

heeft bewezen als het visitekaartje en opvallendste entreegebied van de binnenstad;
- in de fietsstrategie de Werkmanbrug na 21 jaar niet meer wordt gezien als een schakel in het

stedelijke hoofdfietsnetwerk;
- in de fietsstrategie tegelijkertijd het te intensive gebruik van de schakel  voor het  doorgaande

fietsverkeer wordt ontmoedigd;
- de brug desalniettemin door voetgangers en fietsers zeer intensief wordt gebruikt.

overwegende dat:
- de  visie  uit  de  Fietsstrategie  dat  de  Werkmanbrug  door  het  aanbieden  van  aantrekkelijke

alternatieve (slimme)  routes geen last  meer  heeft  van te  intensief  gebruik in  de toekomst,  te
optimistisch is;

- de  aanname  uit  de  fietsstrategie  dat  het  gebruik  van  de  Werkmanbrug  automatisch  leidt  tot
congestie in de Folkingestraat te stellig is: fietsers kunnen vanaf het station die de Werkmanbrug
nemen, ook de hoofdfietsnetwerkverbinding kiezen via de Ubbo Emmiussingel of het Zuiderdiep;

- de hoofdarchitect van de brug en museum, Alessandro Mendini, in 2010 betrokken is geweest bij
de revitalisering van het museum en kan worden gevraagd te kijken naar capaciteitsvergrotende
ontwerpen voor de Werkmanbrug;

- er vanaf 2018 3 miljoen euro is gereserveerd voor een vermeend benodigde nieuwe fietsbrug bij
de Steentilbrug (Oosterkade-Winschoterkade);

- de  nieuwe  brug  bij  de  Steentilbrug  minder  knelpunt-oplossend  vermogen  heeft  voor  het
hoofdfietsnetwerk dan een vergroting van de fietsverkeerscapaciteit van de Werkmanbrug;

verzoekt het college:
- een verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de capaciteit van de Werkmanbrug

als  belangrijke  schakel  tussen  Hoofdstation  en  Binnenstad  te  vergroten  voor  het  langzame
verkeer;

- dit  onderzoek  in  nauwe  samenwerking  met  de  Hoofdarchitect  van  het  Groninger  museum,
Alessandro Mendini te doen plaatsvinden zodat de aangepaste brug een iconisch onderdeel blijft
uitmaken van het Groninger Museum;

- het  vanaf  2018  beoogde  budget  (3 miljoen  euro)  voor  de  nieuwe  brug  Oosterkade-
Winschoterkade gereserveerd te houden voor de mogelijke capaciteitsuitbreidende maatregelen
van de Werkmanbrug;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 33: Experimenteer met fietsparkeer (CDA, SP, Stadspartij)
De  raad  van  de  gemeente  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  24 juni  2015,  besprekende  de
Fietsstrategie,

constaterende dat:
- op  drukke  dagen  veel  overlast  wordt  ervaren  door  geparkeerde  fietsen  op  het  trottoir

in het kernwinkelgebied van Groningen (bijvoorbeeld langs de Vismarkt Noordzijde);
- mindervalide  bezoekers  en  mensen  met  kinderwagens  belemmerd  worden  door  geparkeerde

fietsen op het trottoir;
- de gemeente toegankelijkheid in de binnenstadsvisie als belangrijke voorwaarde heeft gesteld;
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- de komende jaren 500.000 euro wordt geïnvesteerd in de fietsenstallingen in de binnenstad en het
parkeerbedrijf jaarlijks 900.000 euro bijdraagt aan het beheer van deze stallingen.

overwegende dat:
- het succes van de bestaande en nieuwe fietsenstallingen vergroot kan worden door fietsparkeren

te verbieden op plekken en momenten waar dit overlast geeft;
- proeven met parkeervlakken en de rode lopers succesvol zijn;
- zonder  effectieve  handhaving  het  instellen  van  parkeervlakken  en  het  vrijhouden  van

wandelroutes op drukke dagen (bijvoorbeeld zaterdagen) onvoldoende effect hebben;
verzoekt het college:

- te experimenteren met fietsvrije zones (alleen parkeren in de stalling of fietsvlakken) op drukke
dagen  en  dit  te  combineren  met  investeringen  in  de  promotie  van  bestaande
stallingsmogelijkheden;

- bij deze experimenten nadrukkelijk te handhaven op fout geparkeerde fietsen;
- de financiering van deze experimenten te zoeken in het  budget  voor de kwaliteitsverbetering

Fietsstallingen Binnenstad;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 34: Doorstroom verkeer in balans (VVD, CDA, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 24 juni 2015, besprekende het
raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie,

constaterende dat:
- voorgesteld wordt om verkeerslichten fietsvriendelijker te maken door middel van regensensoren,

wachttijdvoorspellers en voorsignalering;
- fietsers zelf aan hebben gegeven verkeerslichten, hoe fietsvriendelijk ze ook zijn afgesteld, als

vervelend te ervaren;
- voorgesteld wordt om vijf verkeerslichten op de Paterswoldseweg fietsvriendelijker te maken;
- voor deze aanpak 85.000 euro beschikbaar wordt gesteld;

overwegende dat,
- behalve fietsers ook andere deelnemers in het verkeer verkeerslichten als vervelend ervaren;
- verkeerslichten op bepaalde kruispunten noodzakelijk zijn;
- op de Paterswoldseweg automobilisten nu al vaak last hebben van een slechte doorstroom van het

autoverkeer (regelmatig een auto per keer groen);
- het de bereikbaarheid van de stad ten goede komt als al het verkeer goed doorstroomt;
- het kostbaar is om alles weer terug te draaien als de aanpak de doorstroming in en bereikbaarheid

van de stad niet ten goede komt;
verzoekt het college,

- niet alle in het plan genoemde verkeerslichten tegelijk aan te pakken, maar dit stap voor stap te
doen;

- de  doorstroming  van  alle  vervoersstromen  op de  aangepakte  locaties  in  de  gaten  te  houden
alvorens meer verkeerslichten aan te pakken;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Het woord is aan wethouder De Rook.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dank u wel. Fietsen is hip. Maar dat is niet waarom wij dit plan aan u
hebben voorgelegd. We hebben dit plan samen met de fietsstrategie neergelegd omdat wij denken dat
deze fietsstrategie en dit uitvoeringsprogramma een antwoord zijn op de vraag hoe je op langere termijn
een compacte stad als Groningen bereikbaar houdt, hoe je die leefbaar houdt en hoe je die schoonhoudt.
En hoe je daarbij de mensen die er wonen en leven en werken gezond en veilig kan houden. Samen met
de binnenstadsvisie bieden dit uitvoeringsprogramma en de fietsstrategie echt een schaalsprong om de
duurzame bereikbaarheid op twee verschillende manieren in Groningen voor de toekomst te waarborgen,
natuurlijk  samen  met  de  investering  die  we  ook  doen  in  bijvoorbeeld  de  zuidelijke  ringweg en  het
stationsgebied. Het komt in het uitvoeringsprogramma, denk ik, op een aantal terreinen terug. Een nieuwe
verbinding  tussen  het  Sontplein  en  de  Oosterhaven,  om dat  gebied  te  activeren.  De  fietsroute  plus,
Groningen-Haren, met de Helperzoom aan de goede kant. Nieuwe slimme routes van het station naar
Zernike,  een  impuls  voor  de  binnenstad,  kwaliteit  en  kwantiteit,  brede  uitrol  van  regensensoren  bij
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verkeerslichten en het verkeervriendelijk maken van stoplichten. En natuurlijk innovatieve experimenten
om als Groningen in de wereld voorop te blijven lopen.
Voorzitter, er is een aantal moties ingediend. Laat ik daar even bij langsgaan. Als eerste de motie ‘Tegelijk
door, rechts gaat voor’. Ik begin eigenlijk wel lol te krijgen in het debat hierover met mevrouw Jongman,
want het blijft maar liggen. Ik ben stellig een voorstander van de regel dat bij zo’n kruispunt rechtsaf
voorgaat, in afwijking van de heer Kelder, heb ik net geconstateerd. Maar daar zit wel een uitleg achter.
Maar daar komen we later bij de borrel wel even op terug, mijnheer Kelder. Even heel feitelijk. Als ik
hiernaar kijk: het lastige is dat het niet mag van het ministerie. Het ministerie zegt: “Haaientanden hebben
daar voorrang.” We verschillen van mening met het ministerie en we zijn in het kader van de citydeal aan
het pleiten bij het ministerie van BZK in dit geval, om ons ruimte te geven om dit soort zaken zelf te
regelen. Zover is het nog niet, maar wij hebben dat voorstel aan het Rijk gedaan en we hopen dat we de
ruimte krijgen om zelf regels op te kunnen maken. Dus ik wil eigenlijk mevrouw Jongman voorstellen om
dat even af te wachten, zodat we ook de ruimte hebben om zelf regelgeving plaats te laten vinden en dan
kunnen we goed kijken naar hoe we dat dan precies doen. Nog even los van de discussie of het nou helpt
dat je een bordje neerhangt of niet, maar dat zouden we misschien wel een keer kunnen uitproberen. Dus
ik stel je eigenlijk voor om de motie in te trekken en even de besluitvorming van het Rijk over onze
citydeal af te wachten.
Volgens mij heb ik een interruptie, mijnheer de voorzitter.

De VOORZITTER: Oh.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ja, voorzitter, dan stel ik voor dat we de motie intrekken, met deze
toezegging.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dan kom ik bij motie 31. Dat is een motie, ingediend door een aantal
partijen en die motie heeft volgens mij een heel goede intentie. Ik constateer eigenlijk dat de intentie ook
helemaal aansluit bij het principe dat het beleid van dit college al is en ook in de toekomst gaat zijn.
Sterker nog,  het  beleid van het  college is  nog wat uitgebreider. Wij  doen dit  principe niet  alleen bij
Fietsroutes Plus en bij Slimme Routes, maar we doen het eigenlijk bij het hele hoofdfietsnetwerk dat wij
in de stad hebben. Dus daarom zou deze motie eigenlijk een inperking zijn van wat we als college doen.
Volgens mij is de intentie helemaal goed, maar als u de fietser echt voorrang wilt geven, hebben wij als
college het beleid op dit gebied helemaal op orde. Dus ik zou deze motie willen ontraden.
De motie over de Werkmanbrug: nou, daar hebben we inhoudelijk even een discussie over gehad in de
commissievergadering, waarbij mijn analyse is dat een uitbreiding van de Werkmanbrug weliswaar daar
een oplossing biedt, maar dan vervolgens weer een probleem oplevert in de Folkingestraat en voor de
Korenbeurs bijvoorbeeld. Als je die Werkmanbrug uitbreidt, even los van de impact op de ruimtelijke
kwaliteit daar, zuigt hij ook weer meer verkeer aan, terwijl we er volgens mij juist voor moeten zorgen dat
we daar juist meer verkeer omheen leiden in plaats van eroverheen laten gaan. Maar goed, daar kunnen
we van mening over verschillen. De vraag eigenlijk in deze motie om informatie daaromtrent. Nou, die
kunnen we altijd leveren, maar ik wil het eigenlijk op een andere manier doen dan hier in deze motie
staat. Ik wilde namelijk voorstellen om dit even te betrekken bij de discussie die we begin komend jaar
voeren over de voorkant, dan noordkant van het Stationsplein, waarin we ook al die kruising voor de
Werkmanbrug aanpakken. Ik kan, in de voorbereiding van dat debat, u ook prima inzichtelijk maken wat
er zowel verkeerskundig als ruimtelijk als qua voorzichtige raming van kosten nodig is om het voorstel
uit te werken. Dus ik wil eigenlijk voorstellen om het op die manier te doen, dan kunnen we het ook
binnen het stationsgebied oplossen. Anders zou ik namelijk zeggen dat hiervoor pas in 2018 een dekking
is en dan moeten we misschien wel heel lang wachten op dat onderzoek. Dus ik wil eigenlijk voorstellen
om het in de planvorming voor het stationsgebied in het voorjaar even mee te nemen.
Voorzitter, dan zijn er nog moties ingediend van het CDA.

De VOORZITTER: De heer Ruddijs wil nog een vraag stellen, hoewel dat natuurlijk helemaal niet mag.
Maar goed, laten we het maar even doen. Een korte vraag, één zin.

De  heer  RUDDIJS  (PvdA):  Ik  vind  deze  toezegging  hard  genoeg.  Ik  wilde  motie  graag  intrekken.
Vraagteken, want het moest een vraag zijn.

De VOORZITTER: Kijk, dat is toch weer mooi hè?
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Wethouder DE ROOK: Voorzitter, volgens mij bespaart ons dit tijd.
Motie 33, ‘Experimenteer met fietsparkeer’.  Volgens mij  zijn ook de intenties die het CDA met  deze
motie  beoogt  en  wat  wij  aan  het  doen  zijn  niet  zo  verschillend.  Hier  wordt  ook  de  waardering
uitgesproken voor  wat  wij  doen,  bijvoorbeeld met  de rode lopers.  Ik  wil  die  strategie  eigenlijk  ook
vasthouden, want hij werkt namelijk. En daar komt natuurlijk, zeker als ook de stallingen gaan uitbreiden,
een component handhaving bij. Alleen vind ik de insteek van deze motie net de verkeerde kant op. Met
fietsvrije zones experimenteren, volgens mij moeten wij doorgaan met de rode lopers en met het verleiden
van mensen door betere stallingen te realiseren, dus ik zou deze motie willen ontraden.
Dan de motie van de VVD over verkeersdoorstroming. Ja, dit is nu juist het punt dat eigenlijk met stip
op 1  uit  de  inspraak  kwam.  Mensen  zeiden:  “Dat  is  daar  echt  het  belangrijkste  dat  moet  worden
aangepakt, die verkeerslichten.” En wat wij gaan doen is niet zozeer de afstelling veranderen, maar we
gaan  de  infrastructuur  aanpassen,  zodat  je  bijvoorbeeld  niet,  wat  we  allemaal  herkennen,  op  het
allerlaatste remt voor zo’n stoplicht, en op het moment dat je net helemaal stilstaat, het dan op groen
schiet.  Dat  willen  aanpakken.  Dat  heeft  niet  zoveel  te  maken  met  de  afstelling  ervan.  Dus  de
doorstromingsinvloed  van  deze  maatregel  is  ook  vrij  beperkt,  omdat  die  namelijk  ingrijpt  in  de
infrastructuur. Dat is ook het bedrag dat hier staat. Het afstellen van verkeerslichten is relatief eenvoudig,
dat kun je vrij snel veranderen. Deze motie zet eigenlijk een vertraging op de implementatie van deze
maatregel. Daar zou ik niet voor zijn, juist omdat de inspraak hier zo nadrukkelijk op wees. Dus volgens
mij  kan  ik  de  VVD  geruststellen  dat  deze  maatregelen  niet  de  doorstroming  voor  auto’s  dusdanig
beïnvloeden, maar wel het comfort voor fietsers vergroten.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. De wethouder verwijst naar het onderzoek bij
de fietsers, maar wij hebben het idee dat ook bij andere vervoersgebruikers die stoplichten een probleem
vormen en een ergernis vormen. Dus de fietsers, dat zal wel kloppen, maar het geldt ook voor anderen. U
kijkt u alleen vanuit het perspectief van de fietser.

Wethouder DE ROOK: Nee, volgens mij heb ik net aangegeven dat we dat bij verkeerslichten bij auto’s
vrij goed voor elkaar hebben. Daar heb je eigenlijk een vrij vroege signalering, maar bij fietsers is dat
eigenlijk  nog  vrij  onderontwikkeld  in  Nederland  en  wij  willen  graag  een  van  de  eerste  plekken  in
Nederland zijn waar we dat nou op een goede manier oplossen, dat je op een comfortabele manier komt
aanfietsen en dat je niet nodeloos hoeft te remmen bij een stoplicht. En de impact op de doorstroming van
auto’s of hoelang men voor een verkeerslicht staat, hoe groter het probleem ook mag zijn, is vrij beperkt.
Ik zou er niet voor willen pleiten om nou deze maatregel te gaan vertragen, want daar roept eigenlijk deze
motie toe op. De stad zit hier op te wachten en volgens mij uw raad ook, als ik de eerdere besprekingen
zo heb gehoord, dus daarom wil ik graag deze motie ontraden.
De heer Sijbolts heeft nog gevraagd naar de Lodewijkstraat. Mijnheer Sijbolts, ik weet dat u daarvoor
pleit, en hij staat ook vanwege uw verzoek, en natuurlijk ook van de bewoners, op ons lijstje. U heeft mij
gevraagd om erop te blijven letten. We hebben er op dit moment geen dekking voor. Hij scoort ook niet
zo hoog in onze ranking, maar we hebben hem genoteerd en hij is bij ons in beeld.

De VOORZITTER: Ja, de heer Leemhuis.

De  heer  LEEMHUIS  (GroenLinks):  Voorzitter,  ik  heb  net  in  mijn  woordvoering  iets  vergeten  en
misschien mag ik dat toch nog even vragen aan de wethouder? Het gaat namelijk over de uitvoering van
een initiatiefvoorstel ‘De eerlijke brommer’. In de commissie had ik daarnaar gevraagd en toen dacht de
wethouder dat daar al een brief over aan de raad was gestuurd, maar wij konden hem niet vinden, dus ik
was benieuwd of de wethouder daar alsnog iets over kan zeggen.

Wethouder DE ROOK: Ja, de heer Leemhuis heeft gelijk. Inderdaad is de motie ‘De eerlijke brommer’
aangenomen in de gemeenteraad. Ik dacht dat wij uw raad hadden geïnformeerd over onze voortgang. Dat
hebben we niet gedaan en dat doen we alsnog. Dus laten we die even op de LTA plaatsen, want die
verdient gewoon een antwoord van ons college, dat misschien wat logischer is dan in dit verhaal. Maar
zeker als we het hebben over de binnenstad bijvoorbeeld, over de regelgeving in de binnenstad, over
verkeer, moet hij volgens mij zeker terugkomen. U verdient daar een antwoord op, dus volgens mij moet
hij even op de lijst LTA worden geplaatst.
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De VOORZITTER: Goed. Ik constateer dat de moties 30 en 32 zijn ingetrokken. Dan ga ik er zelf van uit
dat er niet nog behoefte is aan een tweede termijn. Is er iemand die nog een opmerking wil maken? Ja, de
heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. Nog even een stemverklaring over de
moties waar wij niet op staan. Motie 33, ‘Experimenteer met fietsverkeer’: het lijkt ons veel verstandiger
om in eerste instantie even de carrot uit te gaan proberen voordat ze met de stick aan de slag gaan. Dus
wat dat betreft zijn we het helemaal eens met de wethouder.
Wat motie 34 betreft, lijkt het ons ook verstandiger om zoiets direct te implementeren dan stapje voor
stapje, want we weten nog steeds niet wat de effecten ervan zijn. Dank u.

De VOORZITTER: De heer Castelein.

De heer CASTELEIN (D66):  Voorzitter, ik geef graag een stemverklaring over de moties.  Motie  31,
voorzitter, inperking van het collegebeleid, daar is mijn fractie niet voor. In dat licht is het toch interessant
om te zien welke partijen dat wel willen.
Voorzitter, met betrekking tot motie 33 en motie 34 sluit ik mij gemakshalve aan bij de woordvoering van
Student en Stad.

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder geen behoefte meer aan stemverklaringen? Dan gaan wij over tot
stemming. Ik breng in stemming motie 31 over het principe van de fietser heeft voorrang. De stemming is
open. Misschien kunnen we even de aandacht erbij houden, mensen. Inmiddels is mevrouw Paulusma
vertrokken, dus weer een stem minder. 20 voor, 17 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 33, ‘Experimenteer met fietsparkeer’. U kunt uw stem uitbrengen.
14 voor, 23 tegen. De motie is verworpen.
Dan hebben wij motie 34. 8 voor, 29 tegen. De motie is verworpen.
Dan  gaan  wij  over  tot  het  in  stemming  brengen  van  het  voorstel  zelf.  U  hebt  gezien  dat  er  een
corrigendum op dat voorstel is gepleegd. Er stond een foutje in en dat is teruggetrokken.

Wethouder SCHROOR: Dat gaat over de auto.

De VOORZITTER: U kunt uw stem uitbrengen. Mensen, als dat kan nog even serieus. 37 voor, 0 tegen.

9. Sluiting

De VOORZITTER: Ik heb respect voor uw uithoudingsvermogen. De vergadering is gesloten.

(23.25 uur)
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OPENBARE VERGADERING VAN 1 juli 2015

Voorzitter: de heer P.E.J. den Oudsten

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66)  (tot 23.10 uur), F. Woudstra
(D66),  M. van Duin  (SP),  L.R. van  Gijlswijk  (SP),  N.G.J. Temmink  (SP,  C.E. Bloemhoff  (PvdA),
B. Enting  (PvdA),  G. Chakor  (GroenLinks),  S.A. Koebrugge  (VVD),  A.M.J. Riemersma  (Stadspartij),
M.E. Woldhuis  (Stadspartij),  A.K. Kuik  (CDA),  I.M. Jongman-Mollema  (ChristenUnie)  en  S.T. Klein
Schaarsberg (Student en Stad) en de heren B.N. Benjamins (D66), K.D.J. Castelein (D66), J.H. Luhoff
(D66), C. Schimmel (D66), A.J. Wonink (D66), E. Zirkzee (D66), D. Brandenbarg (SP), J.P. Dijk (SP), B.
de  Greef  (SP),  W.H. Koks  (SP),  M. van  der  Laan (PvdA),  J.P. Loopstra  (PvdA),  D.J.  van  der Meide
(PvdA), D.S. Ruddijs (PvdA), M. van der Glas (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), K.S.N. van
der  Veen  (GroenLinks),  M.D. Blom (VVD),  J.R. Honkoop  (VVD),  A. Sijbolts  (Stadspartij),  M. Bolle
(CDA),  H.P. Ubbens  (CDA)  (tot  18.30 uur),  E.B. Koopmans  (ChristenUnie),  M.M. van  den  Anker
(Student en Stad) en G.J. Kelder (Partij voor de Dieren)

Afwezig m.k.: 

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst

Secretaris: de heer P. Teesink

Wethouders: de  heren  P.S. de  Rook (D66),  T. Schroor  (D66),  J.M. van  Keulen  (VVD),  R. van  der
Schaaf (PvdA) en M.T. Gijsbertsen (GroenLinks)

1. Opening en mededelingen

De VOORZITTER: De vergadering is geopend. Ik begin even met mevrouw Koebrugge de gelegenheid
te geven voor een heel belangrijke mededeling.

Mevrouw  KOEBRUGGE  (VVD):  Voorzitter,  dank  u  wel.  20 juni  was  het  raadsvoetbaltoernooi  in
Amersfoort. Wel wisten wij natuurlijk al dat wij in deze raad enorme voetbaltalenten hebben, en we zijn
ook al meerdere keren op rij de besten van het noorden geweest. Maar we zijn nu niet alleen de besten
van het noorden, maar ook van het oosten. We hebben namelijk, dat zal de griffier en u deugd doen, zowel
Enschede als Deventer hard ingemaakt, dus zodoende, vraag me niet hoe dat nou weer kan, de 13e prijs.

(Applaus. Mevrouw Koebrugge geeft de voorzitter een trofee)

De VOORZITTER: We laten hem staan vandaag, dank u wel.
Ik voeg aan de agenda een onderwerpje toe en dat wil ik gelijk met u afhandelen. U hebt vanochtend een
brief om de geheimhouding toegezonden gekregen en die geheimhouding moet bekrachtigd worden in
deze vergadering. Ik stel voor om conform het voorstel te besluiten. Akkoord?

2. Conformstukken

2.a: Wijzigingsverordening Legesverordening 2015
(raadsvoorstel 24 juni 2015)

De VOORZITTER: Er is een conformstuk: de Wijziging Legesverordening 2015. Heeft iemand daarop
nog een stemverklaring? Je weet het maar nooit. Niemand? Dan stel ik u voor om conform te besluiten.

3. VOORJAARSDEBAT

Voorjaarsbrief 2015
(collegebrief 29 mei 2015)
+
Financieel meerjarenbeeld 2016-2019
(raadsvoorstel 29 mei 2015)
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+
Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015
(collegebrief 28 mei 2015)
+
Voortgang openstaande moties in aanloop naar Voorjaarsdebat 2015
(collegebrief 29 mei 2015)
+
Financieel Meerjarenbeeld na verschijnen Meicirculaire
(collegebrief 11 juni 2015)

Eerste termijn raad

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het agendapunt dat ons waarschijnlijk langdurig gaat bezighouden;
het voorjaarsdebat. Zo staat het aangekondigd. Ik stel u voor dat wij even doornemen op welke manier we
herstructureren. U kent natuurlijk de procedure van vorige voorjaarsdebatten. U krijgt allemaal het woord
in de eerste termijn. Ik stel u voor dat we de gelegenheid geven om ook echt een betoog op te bouwen,
dus het aantal interrupties een beetje te beperken en kort te houden. Mijn voorstel is, ook gegeven de
temperatuur,  om na  de  vijfde  spreker  even tien  minuten  te  pauzeren.  Dan lopen wij  misschien  tien
minuten uit, maar misschien hebt u niet allemaal uw geplande tijd nodig. U hebt allemaal een schema
gekregen. Daarna krijgt u de gelegenheid voor een korte tweede termijn. Daarna gaan we eten en daarna
gaat het college antwoorden. Dan zien we vanavond wel weer hoe het verder loopt. Zullen we dat op die
manier doen? Dan geef ik het woord aan de heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. De temperatuur hier binnen valt nog mee. Ik weet niet
of het een verhit debat gaat worden, maar dan zal het ook hier wel wat warmer kunnen worden.
Het begin is er. D66 ziet in de gemeente en de stad op dit moment drie belangrijke bewegingen en ook
een heel grote uitdaging en daar wil ik het vandaag met u over hebben.
Vorige week kondigde IBM de opening aan van een nieuwe IBM-studio in Groningen. Een plek waar
ontwerpers en programmeurs hun hersens zullen kraken over problemen van bedrijven. Op termijn goed
voor  vierhonderd arbeidsplaatsen.  Volgende week organiseert  Google,  voor  de tweede keer, dacht  ik
alweer, een nieuw career event voor het datacentre and network. Ook Google zorgt met de vestiging van
een nieuw datacentrum in de Eemshaven voor werkgelegenheid in de regio.
Vorige maand nog vergeleek BNR verschillende rapporten van het Britse onderzoeksbureau Biggar en
kwam tot de conclusie dat niet de Universiteit van Amsterdam maar de universiteit van Groningen veel
meer start-ups en geld opleverde. Eind vorig jaar stonden er maar liefst vijf Groningse bedrijven in de
Deloitte Fast 50, de jaarlijkse ranglijst van snelst groeiende bedrijven in de Benelux. Kortom, de stad
heeft zich in de afgelopen periode goed weten te profileren en de City of Talent is druk in beweging, en
ook nog eens een beweging de goede kant op. Niet voor niets dat in de voorjaarsbrief zelf veel aandacht is
voor deze positieve ontwikkelingen.
Een tweede beweging die we zien hier  in de stad,  is  de veranderende houding van de gemeentelijke
organisatie. Ook hieraan wordt in de voorjaarsbrief terecht aandacht besteed. Want hoe ga je in deze snel
veranderende samenleving om met initiatieven van inwoners en hoe werk je samen verder aan deze stad?
Hoe kan de gemeente inwoners waar mogelijk meer macht geven over hun eigen leven en leefomgeving?
D66 heeft  steeds  gepleit  voor  die  open houding van  de  gemeentelijke  organisatie  naar  bewoners  en
bedrijven, zodat initiatieven van Stadjers ook de ruimte krijgen die ze verdienen.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, u vraagt nu het college: “Hoe ga je om met initiatieven?” Ik ben benieuwd
naar de mening van D66.

De heer LUHOFF (D66): Nou, het gaat om de open houding. Dat was een retorische vraag, het was geen
vraag aan het college. We hebben de vraag natuurlijk al vele malen gesteld, in de raad ook en wij hebben
daar ook met het coalitieakkoord een antwoord op gegeven. En mijn pleidooi hier, ik zal het afmaken, is
dat het steeds meer gemeengoed begint te worden. Bij de behandeling van de rekening hebben we de
constatering al met u gedeeld, dat we steeds vaker positieve geluiden krijgen uit de stad.
Veel mensen zijn aangenaam verrast door de prettige samenwerking met de gemeentelijke organisatie. Dit
smaakt wat ons betreft dan ook naar meer. Vorige week hebben wij hier in de gemeenteraad nog een heel
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belangrijke stap gezet op het gebied van zorg. Het nieuwe inkoopbeleid geeft mensen die op een andere
manier invulling willen geven aan de zorg, veel meer ruimte voor eigen initiatief en eigen regie. Mijn
fractie ziet nu graag dat partijen en patiënten in de zorg worden samengebracht in een innovatieatelier, om
ideeën te verzamelen voor deze vernieuwing. Wij dienen daarom ook straks een motie in.
Een derde beweging, en niet onbelangrijk, zijn de initiatieven vanuit de stad. We hebben het er al veel
vaker over gehad. Want het is niet alleen de houding van de gemeente die aan het veranderen is. Het zijn
ook de Stadjers en ook bedrijven die al heel lang hebben willen veranderen en daar nu ook de ruimte voor
zien. We hebben ze al zo vaak aangehaald. En ook nu zien wij weer nieuwe initiatieven zoals de nieuwe
start-upagenda ‘founded in Groningen’ en de G1000, de eerste burgertop hier in 050, die niet aan uw
aandacht ontsnapt kan zijn. Dat is de derde beweging die we hier in de stad zien. Het is die combinatie
van een City of Talent vol nieuwe economische bedrijvigheid, die open houding van de gemeente, maar
bovenal natuurlijk het initiatief van inwoners en bedrijven dat de stad vooruit brengt. Die combinatie van
ontwikkelingen hebben we willen stimuleren met het coalitieakkoord. De opdracht voor dit college, als
het in de komende maanden verder werkt aan een voorstel voor de begroting van 2016, is wat ons betreft
om daar verder handen en voeten aan te geven.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, ik heb uw bijdragen even in de gezinsbode gelezen en twee dingen
vielen mij op. We zijn een jaar verder. Een jaar lang is er de tijd geweest om buurt- en wijkorganisaties en
buurt-  en wijkbewoners beter  te betrekken en medezeggenschap te geven.  We hebben het  over:  “We
hebben een gemeente nodig die geen meerjarenplannen oplegt, maar echt met inwoners samenwerkt.” En
daar kun je in abstracte termen over praten. En nou staat u hier, een jaar later. Vorig jaar sprak u in
abstracte termen en nu doet u weer precies hetzelfde. Dus wat wil D66 om buurt- en wijkbewoners echt
zeggenschap te geven?

De heer LUHOFF (D66): Nou, dat herken ik helemaal niet. Ik heb net al twee voorbeelden gegeven,
opnieuw, van de zovele voorbeelden die er zijn in de stad, van initiatieven die worden genomen. En ik
heb ook al aangegeven, en dat hebt u ook niet ontkracht bij de behandeling van de gemeenterekening, dat
wij inderdaad proeven in deze stad dat er veel meer gemeentelijk wordt samengewerkt. Dat betekent niet
dat  we het  hier  natuurlijk  continu moeten  gaan hebben over hoe we initiatieven met  een blauwdruk
helemaal gaan regelen vanaf hier. Het betekent dat je een open houding hebt en wij proeven de open
houding en we zien ook dat er initiatief tot stand komt.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, dan leeft u volgens mij toch echt in een andere stad dan ik. Ik heb de
afgelopen jaren met veertien buurt- en wijkorganisaties gesproken. Die zitten compleet in onzekerheid,
hebben  geen  idee  wat  de  toekomst  gaat  brengen,  op  welke  manier  zij  inderdaad  middelen  krijgen,
volgend jaar en de jaren daarna. Zij hebben geen idee wat hun taken voor de toekomst zijn en waar ze
zeggenschap over hebben en over welke middelen. Wilt u daar even op reageren?

De heer LUHOFF (D66): Nou, daar is continu gesprek over. Kijk, dat is nou het hele eieren eten als je het
hebt  over  flexibiliteit,  als  je  het  hebt  over  het  initiatief  laten  aan  mensen,  dat  je  dat  niet  in  een
meerjarenplanning van tevoren allemaal weet. Dat geldt dus ook voor buurtbewoners, die dus ook niet per
se weten wat er over twee jaar gebeurt. Dat betekent wel dat er heel veel gesprekken zijn, nu ook met de
gemeentelijke organisatie, over die toekomst.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, gesprekken voeren met mensen is allemaal hartstikke mooi hoor.

De VOORZITTER: De heer Dijk heeft het woord.

De heer DIJK (SP): Maar als de mensen vervolgens geen middelen hebben, geen idee hebben waar ze wel
of niet over mogen gaan, wat hebben die gesprekken dan voor zin? Dan hebt u een jaar lang tijd verdaan
aan heel veel dialoog met mensen aangaan, zonder daar echt voldoende middelen aan te koppelen en er
echt met concrete plannen voor te komen.
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De heer LUHOFF (D66): Nou ja, of daar voldoende middelen aan gekoppeld kunnen worden, ook weer
voor volgend jaar, want het afgelopen jaar was er weer geld beschikbaar voor wijkinitiatieven, dat moet
natuurlijk blijken bij de Begroting 2016. Maar het beleid van het college en de ambitie van onze coalitie
is natuurlijk helder, namelijk dat we juist heel veel ruimte, ook in financiële zin, aan bewonersinitiatieven
willen geven in de stad.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, financiële ruimte, dan heeft de heer Luhoff het over 650.000 euro waar
een wethouder een jaar mee op pad wordt gestuurd om alle buurt- en wijkorganisaties in de stad beter te
kunnen bedienen en alle initiatieven in de stad van ruimte en financiële middelen te voorzien. Dat is
gewoon een druppel op een gloeiende plaat. Dat is een schijntje.

De heer LUHOFF (D66): Dan heeft de heer Dijk de rekensom niet goed gemaakt. Nee, inderdaad. Er is
ook geld vrijgemaakt  om redelijk vrij  te  kunnen besteden,  ondertussen gebeurt  er  al  een heleboel  in
wijken en buurten en waar het om gaat is dat je samen met de wijken en buurten, als het gaat om verkeer,
als het gaat om veiligheid, als het gaat om de sociale wijkteams, slimme verbindingen weet te maken.

De VOORZITTER: Ik geef de heer Dijk nog het woord.

De heer DIJK (SP): Nee, de microfoon wil niet uit.

De VOORZITTER: Oh. Ik geef de heer Dijk niet het woord.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, met het vaststellen van een aantal prioriteiten en het in gang blijven
houden van deze bewegingen zijn wij er nog niet. Want de grote vraag die we als raad voor november
moeten zien te beantwoorden is: wat te doen met die 13 miljoen euro? De 13 miljoen euro die nu als
bezuinigingen  staan  ingeboekt,  maar  nog  niet  ingevuld  zijn.  Nog  even  los  van  nieuwe  financiële
knelpunten, waar we ook van op de hoogte zijn gesteld. Dat is een heel grote uitdaging waarvoor we ons
nu gesteld zien. We zijn al jaren bezig om daarvoor een invulling te verzinnen. Je zou denken dat het wel
mogelijk moet zijn om 13 miljoen euro te vinden op een begroting van 1 miljard euro. Wij weten echter
ook dat de bezuinigingsopgaven van de afgelopen jaren steeds lastiger te realiseren waren.
Als  gemeenteraad hebben we het  college tot  dusver  vaak gevraagd om met  creatieve oplossingen te
komen. Maar daarmee kunnen we het nu niet meer redden. We zullen in de komende maanden spijkers
met koppen moeten slaan. Als fractie willen we daarom een aantal zoekrichtingen aandragen. De eerste
richting waaraan we dan denken is om kritisch te kijken naar de beleidsdoelstellingen in relatie tot het
maatschappelijk  effect.  Wij  kunnen  ons  niet  aan  de  indruk  onttrekken  dat  de  concrete  en  meetbare
doelstellingen die  we  hier  in  de  raad  formuleren  niet  altijd  de  meest  efficiënte  manier  zijn  om het
maatschappelijk effect te realiseren. De nieuwe begrotingsindeling geeft dan ook nu aanleiding om eens
kritisch te kijken naar de beleidsdoelstellingen die wij onszelf stellen.
Een tweede manier om te bezuinigen kan zijn om het maatschappelijk middenveld te stimuleren om meer
vanuit de wijken te gaan werken, zoals dat ook al in de wijkteams gebeurt. En om daarbij dan kritisch
naar de stedelijke overheid te kijken.
En een derde mogelijkheid kan zijn om meer en beter gebruik te maken van maatschappelijke kosten-
batenanalyses,  bijvoorbeeld  bij  subsidierelaties.  Daarbij  kunnen  we  ook  goed  de  stapel  rapporten
gebruiken die de doorlichting van de gemeentelijke organisatie in 2013 heeft opgeleverd.
Voorzitter, tot slot. Het is een heel spannende en uitdagende tijd, zowel voor het college als de raad. Maar
de uitdaging waarvoor  we staan hoeft  ons  er  niet  van te  weerhouden om in goed onderling overleg
spijkers met koppen te blijven slaan.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, dank u, voorzitter. D66 heeft het over spijkers met koppen slaan, maar er is
al een aantal spijkers langsgekomen, de afgelopen maanden. Ik noem mijn eigen initiatiefvoorstel voor
bijvoorbeeld  Shelter  City,  waar  40.000 euro  naartoe  ging.  U hebt  het  over  maatschappelijke  kosten-
batenanalyses en over het maatschappelijke middenveld, maar zijn dat dan niet de punten geweest waarop
u zei: “Is het nou echt nodig om als stad een internationale visie op vrede uit te dragen en daar ook geld
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aan uit te geven?” Had uw partij niet veel eerder al een keer moet zeggen: “Deze wijken halen we er even
uit, want we hebben nog 13 miljoen euro op ons bordje”?

De heer LUHOFF (D66): Ik snap uw vraag heel goed. Waar het om gaat en wat mijn pleidooi ook is: we
moeten blijven investeren in de stad en in de beweging die de stad aan het maken is. Een Shelter City is
een prachtig voorbeeld waarin meerdere partijen samenwerken op internationaal gebied, waarmee de stad
zich ook kan profileren. Dat is ook blijven investeren in een stad die vooruit wil. Tegelijkertijd moet er
ook gewoon bezuinigd worden en moeten we kijken of we dat efficiënt en effectief en beter kunnen doen.
Het voorstel Shelter City is in dat opzicht een heel goed voorstel, omdat het met weinig middelen en met
heel veel steun juist van heel veel partijen in de stad, toch iets heel moois weet neer te zetten.
Voorzitter, ik wil eindigen met de zin dat met die spannende tijd, met een goed overleg, de gemeente de
stad kan blijven ondersteunen, als City of Talent, met een open houding en ruimte voor initiatief.
Ik heb een tweetal moties die ik zou willen indienen. Eentje is een motie om een innovatieatelier in het
sociale domein te organiseren en de tweede motie gaat over Gdansk. Geef het een kansk! We hebben al
een  tijdje  een  directe  lijnverbinding  tussen  Groningen  Airport  Eelde  en  Gdansk.  Het  lijkt  ons  heel
interessant om eens te gaan kijken of daar een samenwerking te vinden is voor onze stad. Dank u wel.

De VOORZITTER: Gaat uw gang, mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel. Ik liet uw woorden nog even op mij inwerken. Als ik
uw college was, zou ik niet begrijpen wat u bedoelt met “de zoekrichting in de beleidsdoelstellingen en de
maatschappelijke  effecten  daarvan  moeten  concreter  en  meetbaar”.  Wilt  u  dat  het  college  het  hele
beleidsveld dat hier voor ons ligt en dat nogal wat pagina’s telt, doorlicht? Ik ben benieuwd of u uw
zoekrichting wat beter aan kunt geven dan ‘alles doorlichten’.

De heer LUHOFF (D66): Nou, in 2013 is de grote doorlichting al geweest. Dat heeft een flinke stapel, ik
geloof een stuk of tien rapporten opgeleverd, waarbij een heleboel zaken natuurlijk zijn opgenomen en
meegenomen of in werking zijn gezet. Neem bijvoorbeeld het outsourcen van de ICT’ers, een van de
voorbeelden die nu ook al in de boeken staat. Dat is heel goed. Tegelijkertijd zitten in de rapporten ook
heel  interessante vraagstukken om veel  effectiever te kijken naar de maatschappelijke effecten die je
beoogt met je indicatoren, met je beleidsdoelstellingen die we met elkaar hebben. Het lijkt ons een heel
goede exercitie voor het college, als je 13 miljoen euro moet bezuinigen en je weet dat het heel lastig is
op de organisatie, om te kijken of de doelstellingen, die we al jaren op dezelfde manier formuleren, nog
steeds passen bij het maatschappelijke effect dat we willen beogen.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Het ging over uw allerlaatste motie. U had het over Gdansk. Ik heb de motie
voorbij zien komen. Bent u niet bang dat, als uw motie succes heeft, er misschien wel extra lijndiensten
zullen komen tussen deze twee steden? Dat dus extra vliegverkeer zal plaatsvinden en dat we eigenlijk
nog verder van onze milieudoelstellingen raken? Want vliegen is natuurlijk vrij milieuonvriendelijk.

De heer LUHOFF (D66): Ik ben er niet direct bang voor. Tegelijkertijd zou het heel mooi zijn als we ook
samen zouden werken in de nieuwe snelle treinverbinding met Gdansk. Nee, maar zonder gekheid: niet
alles in de luchtvaart is op te lossen door alleen maar niet te gaan vliegen. Het verduurzamen van de
luchtvaart wordt nog een heel grote uitdaging, maar dat is niet per se een uitdaging die op het bordje van
de gemeente Groningen ligt. Nu ligt er in elk geval een vliegverbinding waar veel Polen op dit moment
gebruik van maken. Misschien kunnen we er efficiënter gebruik van maken, wanneer Groningers ook wat
vaker die kant op gaan.

Motie 1: Innovatieatelier in de het sociaal domein (D66, GroenLinks)
De gemeenteraad van Groningen, bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- de transitie in het sociaal domein heeft plaatsgevonden per 1 januari 2015;
- er budget is gereserveerd voor de zogenaamde transformatie, oftewel de vernieuwing van het

sociaal domein;
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- deze  vernieuwing  mede  kan  ontstaan  door  ideeën  op  te  halen  uit  de  stad,  bij  Stadjers  en
aanbieders  zelf,  maar  bijvoorbeeld  ook  bij  onderwijsinstellingen,  ondernemers  of
patiëntenverenigingen;

overwegende dat:
- innovatie de zorg kan verbeteren en daarmee de Stadjers ten goede komt;
- innoveren een permanent proces is dat is gebaat bij kennisdeling, co-creatie en ontmoeting;
- innoveren tijd kost en juist tot stand komt als er ruimte is voor experiment;
- een innovatieatelier een manier is om Stadjers en eerder genoemde partijen bij elkaar te brengen

om goede ideeën met elkaar te delen, te verbeteren en uit te proberen;
verzoekt het college:

- om  innovatie  in  het  sociaal  domein  mede  mogelijk  te  maken  door  het  faciliteren  van  een
innovatieatelier;

- om met een innovatieatelier goede ideeën uit de Stad op te halen en hier ook middelen uit het
innovatiebudget tegenover te zetten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 2: Geef Gdansk een kans(k)! (D66)
De gemeenteraad, bijeen op 1 juli, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- de  Poolse  luchtvaartmaatschappij  Wizz  Air  sinds  26 oktober  2014  een  rechtstreekse

vliegverbinding tussen de Poolse stad Gdansk en Groningen Airport Eelde onderhoudt;
- de reistijd van en naar Gdansk hierdoor net zo kort is als die van en naar de Randstad;
- Polen al twee decennia de snelst groeiende economie van Europa heeft;
- Gdansk net als Groningen een echte kennisstad is met drie universiteiten en 60.000 studenten;
- het  coalitieakkoord  Voor  de  Verandering  meldt  dat  “wij  inzetten  op  versterking  van  de

internationale handel en openstaan voor handelsmissies”;
overwegende dat:

- de  gemeenteraad  van  Gdansk  een  in  2014  een  strategische  visie  heeft  aangenomen  die  als
leidraad geldt voor beleid tot en met 2023 en deze visie veel overeenkomsten en raakvlakken
vertoont met Groningse ambities;

- Gdansk de fietsstad van Polen wil worden met betere fietsverbindingen en -stallingen;
- Gdansk nadrukkelijk verbinding zoekt met de Hanzeregio en het gebied dat overeenkomt met de

Noordelijke Ontwikkelings-as (NOA);
- Gdansk inzet op gezond ouder worden, met aandacht voor sport in de openbare ruimte en een

gezonde levensstijl actief wil promoten;
- Gdansk de waarde van een bloeiende cultuursector als aanjager van de creatieve industrie inziet

en zich wil ontwikkelen als popstad;
- verbindingen leggen met booming Polen kansen biedt voor het bedrijfsleven in Groningen stad en

ommeland;
- verbindingen leggen door de rechtstreekse vliegverbinding laagdrempelig, goedkoop en snel kan;
- meer uitwisseling tussen Groningen en Gdansk ook Groningen Airport Eelde versterkt;

verzoekt het college:
- om te onderzoeken of en op welke manier en op welke vlakken Groningen en Gdansk elkaar

kunnen versterken;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. De moties maken beide deel uit van de beraadslagingen. Het woord is
aan de heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Vanaf 1950 tot 1965 vond in Nederland de wederopbouw
plaats. In de jaren daarna, tot de jaren ‘80, werd de verzorgingsstaat pas echt opgebouwd. Zowel in de
politiek als in de samenleving was er sprake van optimisme en bestond het idee dat men gezamenlijk veel
voor elkaar kon krijgen. Vanaf de jaren ‘80 is er veel veranderd. Het neoliberalisme kwam ook in ons land
op en heeft de afgelopen 35 jaar voor verschillende politieke partijen als ideologische basis gefungeerd.
De afgelopen 35 jaar zijn de inkomens- en vermogensverschillen vergroot, was de gedachte meer markt,
minder overheid, is de afbraak van de sociale zekerheid ingezet en is er sprake van groeiende armoede.
Ook is de arbeid geflexibiliseerd, is de economie er eentje van 24 uur geworden en is de publieke moraal
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teloorgegaan en heerst een ieder-voor-zich-mentaliteit. Zo’n beleid leidt vroeg of laat tot problemen. De
samenleving raakt ontzield, mensen vervreemden van anderen en van zichzelf. En als reactie daarop krijgt
het cynisme de overhand: “De politiek luistert toch niet”, “Er verandert toch niets” en “Het maakt niet uit
of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt”.
De SP-fractie maakt zich grote zorgen over de mate waarin mensen zich vertegenwoordigd voelen. En we
hebben zorgen over het functioneren van onze democratie. Wij zijn daarin niet de eersten. Er werd in
1966 zelfs een nieuwe partij voor opgericht, die een jaar later een grote verkiezingsoverwinning boekte
met een verkiezingsprogramma vol mooie idealen. Die partij vond dat de overheid moest zorgen voor
volledige werkgelegenheid,  een welvaartsvast  minimumloon,  werknemers  meer  zeggenschap moesten
hebben en de topinkomens hoger moesten worden belast. Om dat te bereiken moest de overheid flink
groeien en mochten de overheidsuitgaven nooit vastgelegd worden op een vaststaand percentage.
Sommigen hier zullen onmiddellijk weten welke partij ik bedoel, anderen kunnen zich het heden ten dage
vast niet voorstellen. Want ja voorzitter, ik heb het over D66. Volgens geschiedkundige en opiniemaker
Rutger  Bregman  van  De  Correspondent  staat  juist  die  partij,  D66,  tegenwoordig  symbool  voor  het
disfunctioneren van onze democratie. Net als de VVD en de PvdA, kiest D66 voor meer markt, minder
overheid,  meer  aanbesteden,  minder  subsidiëren  en  werkt  zij  zowel  landelijk  als  lokaal  mee  aan  de
afbraak  van de zorg onder  het  mom van ‘zelfredzaamheid’ en ‘mensen in  hun eigen  kracht  zetten’.
Bregman stelt ook dat D66 voor de kloof tussen hoog- en laagopgeleid staat, de steeds zwakkere identiteit
van partijen, en het gebrek aan het maken van echte politieke keuzes.
Voorzitter, de Voorjaarsbrief 2014 was in onze ogen …

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter?

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. De heer Dijk vertelt over het optimisme dat
tot de jaren ‘80 bestond in de politiek en de opbouw van de samenleving. Vervolgens merk ik eigenlijk
heel weinig optimisme, dat wat hij zelf zo prijst in de periode tot 1980. Kan de heer Dijk vertellen welk
optimisme van de ene partij die in 1966 werd opgericht hij zelf meeneemt, op dit moment, in de wijze
waarop hij zijn politiek bedrijft?

De heer DIJK (SP): Ja zeker. Helemaal aan het einde van mijn woordvoering zal ik daar uitgebreid op
ingaan en zult u zien hoe ontzettend optimistisch wij zijn.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik wacht het af.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): We krijgen nu een heleboel over ons heen gestort, wat ik overigens prima vind.
Onze partij bestaat nu bijna vijftig jaar. Dat je ook eens voortschrijdend inzicht kunt hebben, dat een
grotere overheid of een kleinere overheid geen doel op zich is, oké. Maar het laatste wat u zei, daar ben ik
het echt volstrekt mee oneens, is dat er geen keuzes worden gemaakt. Volgens mij zijn het juist de keuzes
die we ook nu hier lokaal maken, die ervoor zorgen dat deze stad sterker kan worden.

De  heer  DIJK (SP):  Volgens  mij  heb  ik  net  uw woordvoering  gehoord  en  die  was  ook  behoorlijk
inhoudsloos.  Het  ging  erover  dat  u  het  college  eigenlijk  oproept  om  die  13 miljoen  euro  aan
bezuinigingen toch maar even te gaan onderzoeken. En waar dat precies gezocht wordt? U geeft daar
geen enkele richting aan.
Voorzitter, de Voorjaarsbrief 2014 was in onze ogen een inhoudsloze voorjaarsbrief. Nu zit dit college met
D66 als grootste partij er een jaar en bevat de voorjaarsbrief nog veel meer verhullend taalgebruik en
staan er nog minder concrete en inhoudelijke voorstellen in. Dit is een college van grote woorden en
weinig  daden geworden.  Zonder  idealen  maar  met  veel  managementtaal.  Deze  taal  wordt  door  veel
Stadjers gezien als kletspraatjes of dikdoenerij. Een kleine bloemlezing hiervan. In de eerste paar pagina’s
van  de  voorjaarsbrief  hebben  we  het  over  ontwikkelagenda’s,  ideeënfestivals,  veranderlabs,
veranderagenda’s, permanent living labs, urban agenda’s en er staat zelfs het woord “splendid isolation”.
Door dit soort taalgebruik voorzitter, vergroot u juist de kloof tussen bestuur en bewoners. En wat voor
doel heeft u daarmee? Probeert u daarmee uw agenda van ‘eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en
zelfredzaamheid’ te verhullen?
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Politiek is keuzes maken, politiek is prioriteiten stellen. Daarbij staat volgens de SP een doel voorop.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de heer Dijk verwijt nu het college dat het te weinig doet, terwijl ik
echt  geweldige operaties zie,  op verschillende beleidsterreinen.  Er is  eigenlijk  niet  een beleidsterrein
binnen de gemeentelijke organisatie waar op dit moment niet ontzettend veel actie en ontzettend veel
verandering op plaatsvindt. Neem de zorg, de drie decentralisaties waar de gemeente mee bezig is, ook
nog eens met bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Het is gigantisch wat er allemaal gebeurt. Ik
kan er niet bij waarom u het college verwijt niets te doen. 

De heer DIJK (SP): Nee, klopt, u hebt heel grote, mooie woorden, met ontwikkelagenda’s en u bezuinigt
aan de andere kant onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zoek het maar lekker zelf uit’ de
zorg voor miljoenen euro’s weg.
Politiek is keuzes maken, zei ik net al. Politiek is prioriteiten stellen. Daarbij staat volgens de SP een doel
voorop:  Stadjers  het  vertrouwen  geven  dat  zij  hun  eigen  leef-,  woon-  en  werkomgeving  kunnen
veranderen  en  dat  de  politiek  daarbij  aan  hun zijde  staat.  Dat  moet  u  volgens  de  SP doen  door  te
investeren in zorg, zekerheid en zeggenschap.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel. Ik kom nog even terug op de wat selectieve opsomming
van, volgens de heer Dijk, vage termen. In mijn eigen woordvoering straks, heb ik het over Groningen
geeft energie, de woonvisie, de fietsstrategie, de binnenstadsvisie en de economische agenda. Is dat niks?
Dat zijn toch concrete projecten waar nu mee gestart is?

De heer DIJK (SP): Ja. De economische agenda, daar kunnen we gelijk op ingaan. Niet één concrete baan
die van tevoren te voorspellen is. Er is altijd onzekerheid over het doel van de economische programma’s,
over hoeveel banen die verwezenlijken. Ik heb al eerder gezegd: “Steek dat geld in zorg. Zorg ervoor dat
thuiszorgwerknemers echt aan de slag kunnen blijven en dat de mensen de zorg krijgen die ze nodig
hebben.” Een heel fantastisch economisch programma. Voorzitter, ik wil even verder, want ik wil even bij
mijn drie punten langs.
Uw eerste prioriteit moet bij de zorg liggen. De volkspetitie van FNV en CNV die opriep om te stoppen
met de bezuinigingen op de zorg werd door meer dan 736.00 mensen ondertekend. Dit is een signaal dat
ook hier in Groningen serieus genomen moet worden. Tijdens de bespreking over de nieuwe zorgtaken
van de gemeente, gaf ik aan dat ik mij in het stadhuis een roepende in de woestijn voel, maar dat wanneer
ik een stap buiten het stadhuis zet, bezuinigingen op de zorg het gesprek van de dag zijn. Veel Stadjers
zijn  deze bezuinigingen en de onzekerheid die hiervan het  gevolg is,  zat.  Terwijl  mensen buiten het
stadhuis zich zorgen maken, overheerst in het stadhuis de managerscultuur van D66. Men gaat ‘gekanteld
in  gesprek’,  wil  de  boel  ‘omturnen’.  Ooit  geloofde  D66  in  democratisering  van  de  samenleving.
Democratie is zo langzamerhand synoniem geworden aan ‘je ding doen’, gericht op het individu in plaats
van oog te hebben voor het collectief. Onder leiding van die partij, creëert dit college op het gebied van
zorg onduidelijkheid, ongelijkheid en onzekerheid.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De  heer  LUHOFF (D66):  Voorzitter,  er  is  een heel  duidelijk  zorgbeleid.  Dat  is  ingestoken op meer
zelfregie, eigen regie en nu heeft u het over dat mensen niet meer zelf invloed hebben op de manier
waarop hun zorg wordt georganiseerd.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik kan u een voorbeeld geven. Er zijn mensen die in bezwaar gaan en die
krijgen als reactie,  als  de huishoudelijke hulp 2 wordt  afgeschaft,  omdat  ze de regie zouden kunnen
voeren, dat die niet kan worden gegarandeerd. De huishoudelijke hulp 2 wordt afgeschaft bij die mensen,
omdat  ze  namelijk  regie  kunnen  voeren,  omdat  zij  een  bezwaar  hebben  ingediend.  Dat  is  uw
zelfredzaamheid. Dat is niet de mijne.
Voorzitter, ten tweede worden grote groepen mensen bedreigd in hun bestaanszekerheid en basisbehoeften
zoals eten, drinken, kleding en onderdak. Daarin is Groningen overigens niet uniek.
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Het aantal werklozen en bijstandsgerechtigden neemt toe en het aantal mensen dat in armoede leeft en
zelfs  kinderen die  in  armoede opgroeien blijft  groeien.  En de problemen die  ik opsomde,  doen zich
tegenwoordig niet meer apart voor. Mensen hebben steeds vaker te maken met een opeenstapeling van
deze  problemen.  Dat  blijkt  ook  uit  de  Stadsmonitor:  zo  is  er  in  toenemende  mate  sprake  van  een
demografische tweedeling tussen het noorden en het zuiden van de stad. Op het gebied van wonen, werk,
inkomen en zelfs gezondheid.
Tot slot, voorzitter, want ik denk dat ik wel redelijk rap door mijn tijd heen ga: het paradepaardje van dit
college en dat is ‘meer burgerparticipatie’. De coalitiefracties, met name D66, kijken lijdzaam toe hoe ‘de
samenleving die om hen heen in een razend tempo verandert’ en hoe ‘de overheid een andere rol moet
aannemen’, zoals zij dat zelf in verhullend taalgebruik verwoorden. Al jaren spreken we over wat dan die
nieuwe rol van de overheid moet zijn en welke rol de samenleving als collectief daarin heeft. De ene
partij heeft daar beter uitgewerkte ideeën over dan de andere. Het is in onze ogen niet een kwestie van het
verkopen van gemeentelijke onderdelen en het stoppen met het uitvoeren van een aantal taken. Het draait
om zeggenschap en democratisering. De SP krijgt steeds meer signalen van huurders die het zat zijn dat
woningbouwcorporaties niet vragen naar wat huurders willen, van schoonmakers en zorgwerkers die zich
niet meer voor iedere tien minuten werk willen verantwoorden en van Stadjers die in hun eigen buurt zelf
initiatieven  willen  nemen,  maar  inmiddels  vastlopen,  omdat  het  geld  ontbreekt  en  als  er  geld  is
gebiedsteams naar elkaar kijken zonder besluiten te nemen.
Voorzitter, met de vele betrokken Stadjers hebben we goud in handen. Dat goud moet niet smelten omdat
u telkens maar niet kunt of niet wilt besluiten of u bestaande initiatieven steunt of er de stekker uittrekt of
er niet langer geld voor ter beschikking stelt. Want op die manier krijgen de zeggenschap van Stadjers en
het democratiseren van de samenleving nooit vorm. Wat betrokken Stadjers nodig hebben is een lokale
overheid die de juiste voorwaarden schept. Dat betekent ruimte en geld geven om bestaande initiatieven
in stand te houden en nieuwe te ontwikkelen. Niet door geflopte cofinancieringsfondsen, niet via het
budget voor gebiedsgericht werken, wat een sigaar uit eigen doos is, omdat het uit overige programma’s
in de begroting moet worden opgebracht. Wel door echt boter bij de vis te leveren, zodat het niet bij
verhullende woorden en vage managementtaal blijft. Daarvoor dienen wij een motie in.
Voorzitter, meer zeggenschap en democratie stellen ook eisen aan de politiek, die meer oog zal moeten
hebben voor  de publieke zaak.  De zorg,  het  onderwijs,  energie en woningbouw kunnen niet  worden
afgedaan als ‘eigen verantwoordelijkheid van individuen’. Zij zijn van grote publieke waarde en dus een
collectieve  verantwoordelijkheid.  Mensen  zijn  marktprikkels  en  het  rendementsdenken  zat.  De
neoliberale politiek van ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft afgedaan. Het is tijd voor nieuwe solidariteit.
De  lokale  overheid  moet  samen  met  de  mensen  weer  het  heft  in  handen  nemen.  Door  een  eigen
woningbedrijf  op  te  richten,  door  zelf  weer  schoonmakers  in  dienst  te  nemen,  door  meer  geld  voor
wijkbudgetten waar bewoners echte zeggenschap over hebben beschikbaar te stellen en waardering voor
de betrokkenheid van vrijwilligers bij de Groningse samenleving uit te spreken. Het is tijd voor echte
democratische verandering.  Het  is  tijd om de onderlinge solidariteit  te  organiseren.  Te beginnen met
zeggenschap, goede zorg en het bieden van zekerheid. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de SP zojuist een heleboel mensen in
dienst nemen en dan vraag ik me af: hoe gaat de SP überhaupt bezuinigen? U bent alleen maar geld erbij
aan het doen, op dit moment.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, het meest concrete voorbeeld dat ik kan geven van een bezuiniging is
inderdaad het economisch programma. Daar zouden we fors op kunnen bezuinigen. We zouden mensen in
dienst kunnen nemen, ik sluit niet uit dat het op lange termijn zelfs thuiszorgmedewerkers zouden kunnen
zijn, met een eigen thuiszorginstelling. Dat sluit ik niet uit. Dan heb je de mensen inderdaad in je eigen
dienst.  Hetzelfde  geldt  voor  de  schoonmakers.  Daar  kunnen we  heel  goed een  langetermijnvisie  op
hebben.  Zolang  er  contracten  lopen,  hebben  we  alle  tijd  om  te  onderzoeken  op  welke  manier  we
schoonmakers in een personeels-bv zouden kunnen stoppen. Dat zijn allemaal ideeën om inderdaad te
stoppen met marktdenken en de rendementsdenken en te gaan naar een nieuwe solidariteit, in de vorm
van een overheid die garandeert dat dit soort dingen goed geregeld zijn.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.
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Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, een hele waslijst met allemaal dingen die de gemeente
zou moeten gaan doen.  Er moeten allemaal  mensen in dienst  genomen worden,  maar  wij  gaan geen
economisch programma meer opstellen. De SP geeft het zelf al aan: stoppen met marktwerking. De hele
markt bestaat niet meer in de ogen van de SP en uiteindelijk heeft niemand meer hier een baan, behalve
als je in dienst bent van de gemeente, maar die banen zijn niet meer te betalen want het geld komt nergens
meer vandaan. U kunt verder dromen, maar dat gaat niet lukken.

De heer DIJK (SP): U hebt echt enorm boter op uw hoofd als u mij beticht van banenverlies. Het is dit
kabinet dat tienduizenden banen in de zorg schrapt, dat ervoor zorgt dat mensen niet meer aan de bak
komen, omdat inderdaad de afstand tot de arbeidsmarkt heel groot is of omdat de kleinere banen, zoals de
schoonmaak worden geschrapt en dat mensen daar als eerste naar kijken, in plaats van te gaan kijken naar
vermogensverdelingen, inkomensverdeling en voor een gelijke, solidaire samenleving te strijden.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de heer Dijk noemde het schrappen van het economische beleid.
Nou, dat zou ongeveer 2 miljoen euro per jaar opleveren. Daarvoor wil de heer Dijk honderden mensen in
dienst gaan nemen. Volgens mij blijft er niet zo heel veel loon over voor die mensen. Kunnen die niet
beter bij de bedrijven blijven werken waar ze nu zitten?

De heer DIJK (SP): Ja, dat is inderdaad een zeer neoliberale gedachtegang, maar ik u zonet ook van
betichtte. Het in dienst nemen van mensen kost inderdaad op korte termijn wat meer geld, maar op lange
termijn  kosten  alle  aanbestedingscircussen  die  we  de  komende  tijd  hebben  en  de  onzekerheid  van
mensen, die door kleinere, onzekere baantjes geen hypotheek kunnen nemen, veel meer. Dat is allemaal
ontzettende  onzekerheid,  die  veel  slechter  is  voor  de  economie  dan  uw  flexibilisering  en  uw
marktwerking.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, een laatste vraag over het woonbedrijf, waar de heer Dijk
meekomt. Als hetzelfde doel op een goedkopere manier kan worden bereikt in samenwerking, zoals de
Cortingborg, is dat dan niet te verkiezen? Daar hoeven we dan toch geen apart woningbedrijf voor op te
richten?

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, het is ook inderdaad een van de denkrichtingen die mijn fractie
daarbij  heeft.  Assen  is  daarvan  een  heel  goed  voorbeeld.  We zijn  niet  tegen  het  principe  van  de
Cortingborg. Dat was een prima plan.

Motie 3: Personeels-B.V. Schoonmaak (SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de
Voorjaarsbrief 2015,

constaterende dat:
- de aanbestedingen in de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen en scholen van 02G2 de

afgelopen jaren voor problemen hebben gezorgd;
- er onrust en onzekerheid heersen onder het personeel van de betreffende schoonmaakbedrijven

die verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen en scholen van
02G2;

overwegende dat:
- de afgesloten contracten betreffende de schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen en scholen

van 02G2 (pas) eind 2021 aflopen;
- de gemeente het goede voorbeeld kan geven door zelf meer (duurzame) banen te creëren in lagere

loonschalen;
- een trendverschuiving van aanbesteden naar inbesteden een lange voorbereidingsperiode betreft;

verzoekt het college:
- de afgesloten contracten voor de schoonmaak van de gemeentelijke diensten en scholen van 02G2

uitgebreid te evalueren;
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- de mogelijkheden van een eigen Personeels-B.V. Schoonmaak te onderzoeken (in navolging van
de provinciale Personeels-B.V. OV);

- de raad hierover in het voorjaar van 2016 te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 4: Vrijwilligersvergoeding (SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de
Voorjaarsbrief 2015,

constaterende dat:
- de stad veel vrijwilligers kent die zich dagelijks inzetten voor de Groninger samenleving;
- veel zorg-, sociaal-, buurt- en welzijnswerk mogelijk wordt gemaakt door deze dagelijkse inzet

van deze vrijwilligers;
- de  gemeente  eerder  aan  vrijwilligers  met  een  bijstandsuitkering,  die  geen  perspectief  op  de

arbeidsmarkt hebben een vrijwilligersvergoeding verstrekte;
overwegende dat:

- van bijstandsgerechtigden zonder perspectief  op de arbeidsmarkt  wordt  verwacht  dat  zij  door
middel van vrijwilligerswerk maatschappelijk participeren;

- de gemeente om dit te bereiken de komende drie jaar de betreffende bijstandsgerechtigden gaat
benaderen om hen ‘maatschappelijk te activeren’;

- de inzet van vrijwilligers een onmisbare functie begint te krijgen in het zorg-, sociaal-, buurt- en
welzijnswerk in de gemeente Groningen;

- deze inzet gewaardeerd en beloond kan worden met een vrijwilligersvergoeding;
verzoekt het college:

- te  onderzoeken  welke  mogelijkheden  er  zijn  om  de  vrijwilligersvergoeding  voor
bijstandsgerechtigden zonder perspectief op de arbeidsmarkt opnieuw in te voeren;

- daarbij de mogelijke financiële dekking uit het participatiebudget te betrekken;
- de raad hierover voor de bespreking van de Begroting 2016 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 5: Kerntaken en -doelen: goede zorg en welzijn (SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de
Voorjaarsbrief 2015,

constaterende dat:
- het college 2015 als overgangsjaar voor de zorg- en welzijnstaken (heeft) gebruikt;
- meerdere partijen, waaronder het college zelf,  eerder de hoogte van de beschikbare budgetten

voor de bijbehorende taken als ‘onvoldoende toereikend’ of ‘spannend’ hebben betiteld;
overwegende dat:

- iedereen die zorg nodig heeft, recht heeft op zorg die zo goed als mogelijk is;
- tekorten op het gebied van de zorg- en welzijnstaken leiden tot misstanden en minder menselijke

zorg;
- de effecten van lokale economische programma’s marginaal  zijn en deze niet  tot  de primaire

kerntaken  van  de  gemeente  behoren;  goede  zorg  en  welzijn  kerntaken  en  -doelen  van  de
gemeente zijn;

verzoekt het college:
- meer financiële middelen ter beschikking te stellen voor de kerntaken op het gebied van zorg en

welzijn;
- dit  te  zoeken binnen de taken die  de gemeente  Groningen verricht  die niet  als  kerntaken en

-doelen beschouwd kunnen worden, zoals economische programma’s;
- de raad hierover voor de bespreking van de Begroting 2016 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 6: Gemeentelijk woonbedrijf (SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de
Voorjaarsbrief 2015,

constaterende dat:
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- woningbouwcorporaties  door  de  door  de  Rijksoverheid  opgelegde  verhuurdersheffing  minder
investeringsruimte hebben voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen;

- de vraag naar meer betaalbare sociale huurwoningen onverminderd groot is en blijft groeien;
overwegende dat:

- woningbouwcorporaties de komende  jaren niet  op eigen kracht  in de behoefte aan het  aantal
beschikbare sociale huurwoningen lijken te kunnen voorzien;

- de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de stad de grootste uitdaging
is voor de komende jaren;

verzoekt het college:
- om  in  navolging  van  de  gemeente  Assen  de  mogelijkheden  van  een  eigen  woonbedrijf  te

onderzoeken om zo te komen tot de bouw van gemiddeld honderd extra sociale huurwoningen
per jaar;

- de raad hierover voor de bespreking van de Begroting 2016 te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 7: Noodopvang asielzoekers (SP, CDA, PvdA, ChristenUnie)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de
Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- de  gemeentelijke  noodopvang  van  asielzoekers  en  vreemdelingen  elk  jaar  incidenteel  wordt

gefinancierd (AMW-project, leefgeld, opvang);
- volgens de Voortgangsrapportage 2015-1 er mogelijk in 2015 een tekort aan noodopvang ontstaat

voor asielzoekers en vreemdelingen;
- dit tekort wordt veroorzaakt door een toename aan mensen die in aanmerking komen voor deze

regeling;
overwegende dat:

- elk individu recht heeft op een eerlijke asielprocedure;
- elk individu gedurende zijn of haar verblijf in Nederland recht heeft op menswaardige opvang;
- niet elke asielzoeker en vreemdeling recht heeft op noodopvang door het Rijk en de gemeente

wordt geconfronteerd met de problemen daarvan;
- het fonds Knelpunten noodopvang asielzoekers particuliere initiatieven steunt die voorkomen dat

er asielzoekers en vreemdelingen zonder middelen van bestaan op straat belanden;
- het  daarom  onwenselijk  is  dat  er  een  tekort  ontstaat  aan  noodopvang  voor  asielzoekers  en

vreemdelingen;
- op 25 juni 2014 nagenoeg de hele raad een motie heeft aangenomen die ertoe strekt geen tekort te

laten ontstaan aan noodopvang in 2015;
- het begrote bedrag voor 2015 daarvoor ontoereikend lijkt te zijn;

verzoekt het college:
- er  zorg  voor  te  dragen  dat  er  geen  tekort  ontstaat  aan  noodopvang  voor  asielzoekers  en

vreemdelingen;
- te onderzoeken welk bedrag vanwege bovenstaande ontwikkelingen toereikend is;
- hiervoor met de uitvoerders van de noodopvang in overleg te gaan;
- in het geval dat een groter bedrag nodig is dan voor 2015 begroot hiervoor een dekking te zoeken;
- ook te  onderzoeken welk  bedrag  nodig  is  voor  noodopvang in  2016 en  hierover  de  raad  te

informeren voor de bespreking van de begroting van 2016;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 8: Boter bij de vis (SP, CDA)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de
Voorjaarsbrief 2015,

constaterende dat:
- de raad buurt-  en wijkbewoners meer  zeggenschap wil geven over hun eigen leef-,  werk- en

woonomgeving;
- het college de gebiedsgerichte aanpak als een van de pijlers van haar collegeprogramma ziet;
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- deze  gebiedsgerichte  aanpak tot  op  heden met  betrekking  tot  de  dekking  van  de  benodigde
financiële middelen en de concrete zeggenschap van bewoners nog niet concreet is uitgewerkt;
met betrekking tot de dekking van de benodigde financiële middelen;

- uit  het collegeprogramma blijkt dat het budget voor gebiedsgericht werken de komende jaren
5 miljoen euro dient te bedragen;

- uit  de Stadsmonitor blijkt  dat  het  aantal  actieve buurtbewoners van 23 naar 20% is gedaald,
alsmede het besef van medeverantwoordelijkheid voor de buurt van 85% naar 79% is gedaald;

overwegende dat:
- om gebiedsgericht werken daadwerkelijk vorm en inhoud te geven, er meer financiële middelen

nodig zijn dan de 650.000 euro aan budget voor de wijkwethouders voor de jaren 2015 en 2016;
- het tot op heden niet duidelijk is ten koste van welke programmaonderdelen het benodigde budget

van 5 miljoen euro voor gebiedsgericht werken gaat;
- het  tot  op heden niet  duidelijk  is  in  welke mate  en op welke wijze  buurt-  en wijkbewoners

zeggenschap over (een deel van) deze middelen krijgen;
verzoekt het college:

- het budget voor gebiedsgericht werken nader te onderbouwen en te specificeren. Daarbij dient het
college inzicht te geven in:

o de verschuivingen die vanuit diverse programmaonderdelen zullen plaats vinden, welke
activiteiten daarmee gepaard gaan en welke consequenties de verschuivingen voor de
activiteiten hebben;

o de wijze waarop zeggenschap van buurt- en wijkbewoners over de inzet van (een deel
van) deze middelen wordt georganiseerd;

- de raad hierover voor de bespreking van de Begroting 2016 te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Gelijke monniken, gelijke kappen (SP, CDA)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2015, besprekende de
Voorjaarsbrief 2015,

constaterende dat:
- woonlasten een steeds groter deel van inwoners hun maandelijkse uitgaven betreft;
- het collegebeleid is om de totale woonlasten voor de inwoners niet te laten stijgen;

overwegende dat:
- grote lastenverzwaringen voor zowel woningbezitters als huurders niet wenselijk zijn;
- de afgelopen jaren de huren van corporatiewoningen door de invoering van de verhuurdersheffing

fors zijn gestegen;
- deze forse huurverhogingen komende jaren dreigen te worden voortgezet;

verzoekt het college:
- de lasten voor zowel woningbezitters als huurders zo min mogelijk te laten stijgen door:
- een fatsoenlijke balans te vinden tussen de (stijgende) lasten voor woningbezitters en huurders;
- hierbij  de  uitkomst  van  de  prestatieafspraken  met  corporaties,  de  (kwijtschelding)

afvalstoffenheffing en de ozb te betrekken;
- de raad hierover voor de bespreking van de Begroting 2016 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Al deze moties maken deel uit van de beraadslagingen. Het woord is aan
mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, als ik in andere delen van het land kom, krijg ik vaak de
vraag, zoals jullie wellicht ook hebben: hoe gaat het nu in Groningen? lk twijfel dan altijd wat ik moet
antwoorden. Is het verhaal dat het goed gaat, mijnheer Van Keulen, dat veel mensen hier al jaren met
plezier wonen, het economisch goed gaat, dat de leegstand afneemt in de binnenstad en dat er nieuwe
bedrijven komen? Dat de woningverkoop eindelijk weer in de lift zit? Of is het verhaal dat er ondanks de
groei  nog  steeds  16.000  mensen  werkzoekend  zijn,  dat  de  banen  die  er  bij  komen  vooral  naar
hoogopgeleiden gaan en mbo’ers steeds moeilijker aan de slag komen? Is het verhaal dat de stad groeit,
dat we geweldig veel te bieden op het gebied van cultuur en dat we veel nieuwe startende bedrijven
hebben in binnenstad? Of is dat het verhaal dat er kinderen opgroeien in armoede, waar thuis geen ontbijt
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is en waar ieder eindje van de maand net even te lang duurt voor er weer inkomen is? Twee verhalen, een
stad.
Voorzitter,  het  Sociaal  Cultureel  Planbureau  bracht  laatst  een  rapport  uit  met  de  titel  Gescheiden
werelden. Vooral in steden gaan hoogopgeleiden en laagopgeleiden steeds minder met elkaar om. Mensen
met een hoge opleiding kiezen een partner met een hoge opleiding, krijgen kinderen met een zeer grote
kans op een hoge opleiding, en begeven zich voornamelijk in hogeropgeleidenkringen. En mensen met
een lage opleiding kiezen een partner met een lagere opleiding en hun kinderen hebben steeds minder
kans op een hogere opleiding. Er dreigt in Groningen een hardnekkige scheiding tussen een kansarme
onderlaag en een bovenlaag die wel alle mogelijkheden heeft.  En die kloof gaat  over veel meer dan
inkomen  en  vermogen.  Het  gaat  om  arbeidsmarktpositie,  het  gaat  om  gezondheid,  het  gaat  om
maatschappelijke status. Er dreigt in Groningen dus de hardnekkige scheiding en daar moeten we echt
wat aan doen.
Voorzitter, de PvdA heeft zijn handtekening onder dit coalitieakkoord gezet, omdat juist de verbinding
tussen hoog- en laagopgeleiden in de stad topprioriteit is voor het college. Wij willen graag nu, een jaar
na het sluiten van het coalitieakkoord, dat we maatregelen nemen om die twee gezichten te verbinden,
zodat  we  ervoor  zorgen  dat  de  groei  van  Groningen,  groei  voor  iedereen  wordt.  Mijn  fractie  heeft
daarvoor een aantal ideeën.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, een vraag aan mevrouw Bloemhoff van de PvdA. Bent u niet tevreden
over het resultaat dat u in een jaar hebt bereikt?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Mijnheer Dijk, er is een aantal stappen gezet, maar wij vinden dat er
nog een tandje bij mag en daarvoor presenteer ik nu een aantal ideeën.
Het  eerste  gaat  over  werkgelegenheid.  Jongeren met  een  mbo-1  of  -2 diploma  willen  graag na  hun
opleiding aan de slag.  En dat  kan,  want  in  de gemeente  Delfzijl  hebben inmiddels  25 jongeren een
diploma gekregen en zijn ze aan de slag geholpen in Delfzijl.  Ze leren een vak op de werkvloer in
Duitsland,  krijgen  een  diploma  en  kunnen  daarna  ook  aan  de  slag  blijven.  De  afstand  vanaf  onze
gemeente tot de Duitse grens is ongeveer een half uur. College,  wij  willen daarom graag niet  alleen
jongeren, maar alle werkzoekenden uit onze gemeente de kans geven. Wij dienen daarom een motie in.
Voorzitter, het  bevreemdt onze fractie al jaren dat  het Akkoord van Groningen alleen een akkoord is
tussen gemeente, Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool en dat de mbo-instellingen af en toe eens mogen
aanschuiven. Dat terwijl ruim 40% van de mensen in de staat een mbo-opleiding heeft. Wij vinden dat die
mbo’s ook bij het Akkoord van Groningen zouden moeten komen, dus dat het akkoord in dat opzicht
verbreed zou moeten worden. Daarom zo een motie.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel.  Mijn fractie deelt  het idee van de PvdA-
fractie volledig dat het goed is om ook mbo-1 en -2 beter te betrekken bij de arbeidsmarkt er alles aan
doen om die positie te verbeteren. Kan mevrouw Bloemhoff uitleggen op wat voor manier het toetreden
tot het Akkoord van Groningen na de meest geëigende weg is om dat te bereiken? Zijn er misschien
andere manieren? Hoe komt de PvdA-fractie erbij dat dit de oplossing is?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Nou, als wij als doelstelling hebben hoger- en laagopgeleiden gelijk te
behandelen  en  dezelfde  kansen  te  bieden,  en  we  hebben  een  Akkoord  van  Groningen,  gericht  op
huisvesting,  op economische versterking,  op kennisuitwisseling,  dan is  het  toch logisch dat  daar niet
alleen een Rijksuniversiteit, een Hanzehogeschool, maar ook mbo-instellingen bijzitten? Dus wij zouden
het een hartstikke logische gedachte vinden.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, een vervolgvraag.

De VOORZITTER: Gaat uw gang, mijnheer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dan nog steeds: de conclusie is dus dat u eigenlijk geen antwoord
hebt op de vraag of dit nu de beste manier is om mbo-1 en -2 studenten betere positie te geven?
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Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, wij  denken dat  dit  de beste manier is.  Mbo-instellingen
willen ook graag bij het Akkoord van Groningen horen. Wij snappen niet waarom dat nog lang niet is
gebeurd. Dus, college, ga daarmee aan de slag. Daarom een motie.
Als PvdA vinden we het ook belangrijk dat de gemeente duidelijke afspraken maakt bij bouwprojecten,
zodat jongeren met een mbo-diploma uit de regio een contract krijgen via social return. Dat geldt ook
voor herstelwerkzaamheden voor de aardbevingen. Wij vinden daarnaast dat het belangrijk is dat dat de
gemeente uitbuiting binnen de gemeentegrenzen actief bestrijdt. We doen geen zaken meer met bedrijven
die de cao’s aan hun laars lappen. Ook de gemeente zelf moet een goede werkgever zijn. Daarom vinden
wij  dat  binnen  de  gemeentelijke  organisatie  alle  opleidingsniveaus  gelijkwaardig  dienen  te  worden
behandeld.  Bezuinigingen  op  het  ambtelijke  apparaat  mogen  niet  eenzijdig  op  het  bordje  van
medewerkers van Stadsbeheer, het loket of schoonmakers terecht komen. Als PvdA komen wij bij de
commissie P&O in september met voorstellen voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.
Voorzitter, van de 16.000 geregistreerde werkzoekenden in deze staat, zitten 6000 mensen al jarenlang in
de bijstand. Veel mensen willen graag weer actief worden, het liefst natuurlijk in een echte baan, maar
anders in een participatiebaan of vrijwilligerswerk. Vorig jaar dienden wij met onder andere de VVD de
motie ‘Weten waar de kwaliteiten liggen’ in, zodat we de talenten van mensen in kaart kunnen brengen.
Niet alleen in kaart brengen, we moeten mensen ook wat te bieden hebben na afloop van de periode. De
PvdA  wil  hier  ook  vervolg  aan  geven  en  de  komende  jaren  meer  participatieplaatsen,  meer
werkervaringsplaatsen en meer scholingstrajecten aanbieden. Daarom hebben we met een aantal andere
partijen een motie ingediend om te kijken wat daarvoor nodig is.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, vorige week behandelden we de nota Maatschappelijke participatie. Die
ging  volgens  mij  over  participatiebanen.  Daar  hebben  we  2,3 miljoen  euro  gereserveerd  voor  de
gesprekken. Waarom hebt u die niet ingezet op die participatiebanen?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, de 2,3 miljoen euro is juist voor het in kaart brengen van
kwaliteiten, de uitvoering van onze motie met de VVD. En deze motie gaat een stap verder, dus dat gaat
over het vervolg.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, het leek me juist zo’n goed idee, dat als je de 2,3  miljoen euro hebt, je de
meest gemotiveerde mensen krijgt die zulke participatiebanen willen invullen. En dat die zich kunnen
melden bij de gemeente als wij daar participatiebanen voor beschikbaar hebben. Maar u draait het precies
om.

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  Voorzitter,  volgens  mij  moeten  we  eerst  weten  wie  die  meest
gemotiveerde mensen zijn, om ze vervolgens naar een baan te kunnen begeleiden.

De heer DIJK (SP): Maar voorzitter, die meest gemotiveerde mensen komen zich dan aanmelden. U doet
nu net alsof de mensen thuis zitten te wachten totdat de gemeente eindelijk eens een keertje langskomt
met een aanbod voor hen.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik constateer dat mensen jarenlang niet zijn gesproken door
de sociale dienst, dat wij nu bij deze mensen op bezoek gaan, dat we kijken hoe we ze kunnen versterken,
hun talenten kunnen versterken en ze vervolgens wat aanbieden. Dat lijkt mij de juiste route.

De VOORZITTER: De laatste opmerking over dit punt, mijnheer Dijk.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Onderwijs is enorm belangrijk. Wij roepen het college op de komende
jaren volop in te blijven zetten op de aanpak van laaggeletterdheid en taalachterstanden. We hebben hier
met  lokale  partners  een  succesvolle  aanpak  in  ontwikkeld.  Ga  daarmee  vooral  door,  college.  En
voorzitter, wij zijn blij dat ieder kind dat in armoede opgroeit volgend jaar ook mee kan doen op school
met een computer. Zelden is een motie van de raad zo snel uitgevoerd. Een groot compliment waard.
De plannen voor de uitvoering van de zorg in onze gemeente zien er komend jaar goed uit. De fractie is
tevreden  dat  het  college  heeft  toegezegd  in  de  commissie  Financiën  en  Veiligheid  dat  extra
rijksbezuinigingen geen gevolgen hebben voor  de kwaliteit  en de toegankelijkheid van zorg in  onze
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gemeente.  Uitdaging  blijft  wel  om  geen  nieuwe  bureaucratie  te  laten  ontstaan,  bijvoorbeeld  in  de
wijkteams.
Waar de PvdA nog wel meer aandacht voor vraagt is de aanpak van babysterfte. Weet u dat de babysterfte
in Groningen vele malen hoger is dan in de rest van Nederland? Naar aanleiding van ons initiatiefvoorstel
‘Gezond zwanger en gezond geboren’ is het voorkomen van babysterfte een aandachtspunt, alleen vielen
in de praktijk de resultaten nogal tegen. Dat is jammer, maar het is geen reden om dan maar niets meer te
doen, voorzitter, en achterover te leunen. Mijn fractie vraagt daarom om een gerichte aanpak.
Onze wijken vormen de komende jaren een spilfunctie in de stad, zowel op het gebied van zorg, welzijn
en activering als op het gebied van bewonersparticipatie. Mijn fractie wil hier benadrukken dat wij enorm
blij zijn dat het college 500.000 euro heeft ingezet voor het behoud van de banen van buurtconciërges en
beheerders van accommodaties. Zij zijn immers de oren en ogen in de wijk en vormen een spilfunctie in
het wijkgerichte werken. Wij roepen het college op om hier de komende jaren vooral mee door te gaan.
Voorzitter,  de  publieke  zaak  is  van  ons  allemaal.  Laten  we  dan  ook  kijken  hoe  de  gemeente  meer
dienstbaar kan zijn aan de gemeenschap. Laten we experimenteren met meer directe zeggenschap over de
eigen leefomgeving.

De VOORZITTER: Ik geef de heer Dijk even de gelegenheid om, ik denk op het vorige punt in te gaan.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, u ging wel heel kort bij de wijken langs. Ook ik vind het goed dat die
gesubsidieerde banen in stand blijven voor dat soort activiteiten. Maar nu staat er voor de tweede keer
achtereenvolgens dat er 5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor gebiedsgericht werken. Kunt u mij
uitleggen waar dat geld vandaan komt en ten koste van wat dat gaat?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Nou, voorzitter, dat geld komt inderdaad deels uit andere budgetten die
dan over de wijk worden verdeeld. De wijk mag bepalen waar dat over gaat.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, deels?

Mevrouw BLOEMHOFF  (PvdA):  Maar  uw suggestie  is  dat  het  ten  koste  van  deze  gesubsidieerde
krachten zou gaan en dat klopt niet. In het raadsvoorstel van vorig jaar hebben wij dat geld binnen het
gebiedsgericht werken daarvoor gereserveerd.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, dat was mijn suggestie aan u absoluut niet. Mijn vraag aan u is: voor het
tweede achtereenvolgende jaar, waaruit  bestaat  het  geld voor  gebiedsgericht  werken? Waar  komt  het
vandaan en ten koste waarvan gaat het?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Waar het vandaan komt kunt u zien in de begroting die is ingediend. U
kunt het zien in de komende begroting, u kunt het zien in het coalitieakkoord. Wat wij doen is een slag
maken om mensen meer invloed te geven op hun eigen wijk, op hun eigen budget, voorzitter.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, het is echt een sigaar uit eigen doos.

De VOORZITTER: De heer Dijk heeft het woord.

De heer DIJK (SP): Ik heb het antwoord nagevraagd. Er kan geen antwoord op gegeven worden. Het zijn
budgetten die uit andere programma’s komen en samengevoegd worden, oftewel: het is gewoon het geld
dat nu al in de wijken wordt besteed, dat nu al aan onderhoud van groen en dat soort dingen wordt
besteed. En u kunt er weer geen verhaal bij vertellen. Het is echt letterlijk een sigaar uit eigen doos en ik
verwacht een keer een antwoord, zowel van u als van het college daarover.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, deze suggestie laat ik voor rekening van de heer Dijk. We
gaan het nu hebben over hoe we dat dan willen. Wij willen gewoon meer experimenteren met directe
zeggenschap en ook echte stappen zetten met het wijkgerichte werken. Anders zullen bewoners het idee
hebben dat het bij woorden blijft.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik ben natuurlijk blij om van de PvdA te horen dat zij bereid is om
medezeggenschap aan wijken en buurten te geven. Maar hoe gaat u dat dan vormgeven? Ik neem aan dat
u iets anders wilt dan we de laatste jaren hebben gedaan.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Volgens mij zijn er hartstikke goede voorbeelden van zeggenschap in
de wijken, als je kijkt naar de wijkvisie in de Rivierenbuurt, hoe die tot stand is gekomen. Er komt ook
nog een aantal moties aan, volgens mij, die daar over gaan. Dat is hartstikke interessant. Laten we daar
ook vooral mee verder gaan, dus een wat actievere benadering, dat bewoners zelf kunnen aangeven waar
het bijvoorbeeld al veilig is of waar wat meer groen nodig is. Daar zijn best al wat gevallen van bekend
en laten we dat nog meer gaan doen. Dat is ons antwoord, voorzitter.
In de voorjaarsbrief schrijft het college over de rol van de overheid. Een andere overheid betekent voor de
PvdA niet per se een kleinere of grotere overheid. Daarnaast vinden wij het gewoon niet juist om de
overheid tegenover burgers te plaatsen, of om een overheid tegenover het bedrijfsleven te plaatsen met als
motto dat het allemaal veel beter of efficiënter kan. Want wij zijn die overheid. Wij allemaal. Wij alle
200.000 inwoners in deze stad zijn de overheid.
Voorzitter, de PvdA heeft vandaag proberen te wijzen op het belang van goed werk, gelijke kansen en
verbinding in de samenleving, in een stad met twee verhalen. Wij roepen het college op de komende jaren
ambitieus aan te slag te gaan om deze verhalen aan elkaar te verbinden. Hopelijk vertellen we dan in 2018
één verhaal, namelijk dat de groei in Groningen, groei voor iedereen was. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja dank u, voorzitter. Ik wil eigenlijk nog even helemaal terug naar het begin
van het verhaal van mevrouw Bloemhoff. Ik heb even gewacht, omdat ik dacht: misschien komt er nog
iets. U begon uw verhaal met: “Als je hoog opgeleid bent, dan trouw je met iemand die hoog opgeleid is
en dan komen daar waarschijnlijk ook weer hoog opgeleide kinderen uit” en ook als het laagopgeleide
mensen zijn, dus ik dacht: nu komt er motie getiteld ‘de datingsite van de PvdA’ en die noemen we dan
‘de maakbare samenleving’. Maar de motie komt er niet. En dan heb ik geluisterd naar wat nu wel de
dingen zijn die u wilt doen. Het zijn eigenlijk alleen maar punten op werkgelegenheid die u inbrengt, om
dat te veranderen, om de twee gezichten met elkaar te verbinden. Alleen maar door werk zou dat kunnen
gebeuren, volgens u.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA):  Voorzitter,  dan heeft  mijnheer  Bolle  niet  geluisterd.  Overigens,  de
maakbare samenleving, ik denk dat sommige delen best maakbaar zijn in de samenleving. Als je kijkt
naar wat er in Groningen is gebeurd op het gebied van gemengde wijken, woningbouw, dan zijn er goede
stappen ingezet. Als u mijn betoog had gehoord, ging het over werkgelegenheid, over onderwijs, aanpak
taalachterstanden. Het ging over zorg en gezondheid, de aanpak van babysterfte. Ik heb allerlei dingen
genoemd behalve werkgelegenheid. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De  heer  DIJK (SP):  Ja  voorzitter,  ik  heb  even  het  verhaal  van  mevrouw  Bloemhoff  van  de  PvdA
aangehoord. Als het gaat om zeggenschap van wijkbewoners komt u weer met niets concreet en geen
middelen.  Als  het  gaat  om zorg hebt  u  eigenlijk  hetzelfde verhaal  als  D66 over  zelfredzaamheid  en
mensen  in  hun  eigen  kracht  zetten.  Vindt  u  zelf  eigenlijk  niet  dat  u  diezelfde  abstracte  termen  en
vaagheden als D66 begint te gebruiken?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, nu mijnheer Dijk toch over zorg begint, voel ik me eigenlijk
best wel persoonlijk geschoffeerd door de manier waarop u met de zorg om gaat. Als je kijkt in deze
provincie  dat  er  overal  banen  verdwijnen,  behalve  in  de  gemeente  Groningen,  dat  in  de  gemeente
Groningen de tarieven volgend jaar voor de zorg voor minima hetzelfde blijven als de afgelopen jaren in
de gemeente, dan denk ik dat we het gewoon goed geregeld hebben voor volgend jaar. Dank u wel,
voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Dijk.
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De  heer  DIJK  (SP):  Voorzitter,  daar  wil  ik  op  reageren.  U  hoeft  zich  absoluut  niet  persoonlijk
geschoffeerd te voelen, want dat is niet nodig. We zijn hier politiek aan het bedrijven. Maar als het dan
toch over onzekerheid gaat in de zorg, dan kent u ook de situatie van bijvoorbeeld het Odensehuis, waar
de burgemeester onlangs nog op bezoek was en zei dat dit zo’n voorbeeldinitiatief is. Geen idee wat er
1 januari  2016 mee  gaat  gebeuren.  Het  is  nu  1 juli  2015.  Namens  de  PvdA was  u  ook een  van  de
vertegenwoordigers bij het werkbezoek over dagbesteding in Noorderbrug, talentencentrum. Ook daar
heerste  complete  onzekerheid  over  wat  de  toekomst  gaat  brengen.  U kunt  toch  niet  ontkennen  dat,
ondanks dat er inderdaad ook dingen goed gaan in de zorg in Groningen, er ontzettend veel onzekerheid
blijft bestaan?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, die onzekerheid is er, maar u hebt het hier over politiek
bedrijven. Waar ik niet van houd is politiek bedrijven over de ruggen van mensen, kwetsbare mensen, die
het moeilijk hebben en die zich zorgen maken en dat u de onzekerheid alleen maar groter maakt, terwijl
wij de zaken hier op een goede manier regelen. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel.

Motie 10: Gezond Zwanger 2 (PvdA, GroenLinks, SP)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 1 juli 2015 besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

constaterende dat:
- de perinatale babysterfte in de gemeente Groningen volgens de cijfers van de GGD in de periode

2010-2013 hoger is dan de landelijke referentiecijfers (zie afbeelding);
- in  2013-2014  er  met  behulp  van  subsidie  van  ZonMw  een  vijftal  cursusgroepen  ‘Gezond

Zwanger’ zijn verzorgd in verschillende CJG’s;
- volgens de Jaarrekening 2014 niet alle vrouwen zijn bereikt en het preconceptiespreekuur minder

goed uit de verf kwam;
- vanaf mei  2014  een  nieuwe  subsidie  van  VWS  is  ontvangen  voor  de  aanpak  van  deze

problematiek (het programma Healthy Pregnancy 4AII2);

overwegende dat:
- het Groninger gezondheidsbeleid beoogt de perinatale babysterfte terug te dringen;
- er een extra inzet nodig is naast het ingezette programma om dit te behalen;
- in  de  Verloskundige  SamenwerkingsVerbanden  (VSV)  door  zorgverleners  in  de  perinatale

zorgketen wordt samengewerkt tussen ziekenhuizen, GGD, huisartsen, verloskundigen, ELANN
(Eerste Lijn Advies Noord-NL) en kraamzorg;

- VSV UMCG en VSV Martiniziekenhuis ook extra aandacht hebben voor kwetsbare zwangeren in
kanswijken;

verzoekt het college:
- aan  de  verloskundige  samenwerkingsverbanden  van  het  UMCG en  het  Martiniziekenhuis  in

samenspraak  met  ELANN  (Eerste  Lijn  Advies  Noord-NL)  en  GGD  te  vragen  een
zorgkwaliteitsverbeteringsprogramma  te  ontwikkelen  voor  de  kwetsbare  zwangeren  in
kanswijken waarbij een verbinding wordt gelegd met het Healthy Pregnancyprogramma;

- Voor de benodigde financiën samen met de GGD, VSV UMCG, VSV Martiniziekenhuis en de
verloskundeacademie  een  dekking  te  zoeken  door  middel  van  cofinanciering,  inzet
onderzoeker(s), ziektekostenverzekeraars en fondsen en de raad hierover in het najaar van 2015 te
rapporteren;
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en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 11: Het mbo Akkoord van Groningen (PvdA, VVD, CDA, Stadspartij, SP)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen 1 juli 2015 besprekend de Voorjaarsbrief 2015,

constaterende dat:
- de mbo-instellingen momenteel  niet  deelnemen  in een akkoord van de gemeente  met  andere

partners  gericht  op  economische  en  strategische  samenwerking,  zoals  het  Akkoord  van
Groningen;

- het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Groningen oproept tot verbetering van de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Kadernota Arbeidsmarktbeleid, 2012-2015, p. 9);

- het  college in het  coalitieakkoord aangeeft  groter  beroep te willen doen op ondernemers  om
maatschappelijke  doelen  te  bereiken,  waaronder  het  bestrijden  van  jeugdwerkeloosheid.
(Coalitieakkoord 2014-2018: ‘Voor de verandering!’ p. 7);

overwegende dat:
- afgestudeerde  mbo’ers,  met  name  niveau  2  en  3  relatief  geringe  kansen  hebben  op  de

arbeidsmarkt;
- de gemeente zich dient in te zetten om mbo’ers een optimale kans op werk te bieden;
- een strategisch akkoord met daarin de mbo-instellingen en het bedrijfsleven zal zorgen voor een

betere  aansluiting  tussen  het  mbo  en  de  arbeidsmarkt,  wat  resulteert  in  betere  kansen  voor
mbo’ers op de arbeidsmarkt;

verzoekt het college:
- zich ertoe in te zetten de mbo-instellingen in het Akkoord van Groningen op te nemen;
- indien dit  niet  lukt zich ertoe in te zetten de bestaande overleggen tussen gemeente, mbo en

bedrijfsleven  te  bundelen  tot  een  samenwerkingsverband  voor  onderwijs,  economie  en
arbeidsmarkt;

- de raad hierover te rapporteren voor de Begroting 2016;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 12: Werken in Duitsland (PvdA, CDA, D66, Stadspartij, Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 1 juli 2015 besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- er meer dan 10.000 mensen in onze stad in de bijstand zitten;
- er de laatste maanden een toename van het aantal vacatures is,  maar dat deze groei nog niet

spectaculair is;
- er net over de grens in Duitsland veel bedrijven kampen met een personeelstekort;
- Duitse bedrijven veelal vakmensen zoeken op mbo/hbo-niveau;
- het onder meer gaat om productiemedewerkers, chauffeurs, verpleegkundigen en bouwvakkers;

overwegende dat:
- de gemeente graag nieuwe initiatieven neemt om mensen in de bijstand aan het werk te helpen;
- werkzoekenden graag weer aan de slag willen maar dat werken in Duitsland voor veel Stadjers

nog een onbekend terrein is;
- mensen via de A7 op rijafstand van mogelijk toekomstig werk in Duitsland zitten;
- wij meer gebruik kunnen maken van de Europese regelgeving inzake het werken in een EU-land;

verzoekt het college:
- te onderzoeken in hoeverre bijstandsgerechtigden meer op de hoogte kunnen worden gebracht

van  de  mogelijkheden  om in  Duitsland  aan  de  slag  te  gaan  en  welke  eisen  aan  werken  in
Duitsland gesteld worden;

- te onderzoeken op welke manier vacatures in de Duitse grensstreek snel en effectief onder de
aandacht kunnen worden gebracht van de werkzoekende Stadjers;

- te onderzoeken welke activiteiten onze gemeente kan organiseren om het werken in Duitsland
meer onder de aandacht te brengen van werkzoekenden. Te denken valt  bijvoorbeeld aan een
banenbeurs waar Duitse werkgevers zich kunnen presenteren aan werkzoekenden;

- de resultaten van de onderzoeken in het najaar van 2015 terug te koppelen aan de raad en zo
mogelijk met voorstellen te komen om het werken in Duitsland te bevorderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

19



 

Bijlage - 01 07 15 Groningen Raad

147

Motie 13a: Impuls voor werk, activering, scholing (PvdA, D66, GroenLinks)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 1 juli 2015 besprekend het voorstel inzake
de Voorjaarsbrief,

overweegt dat:
- het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ spreekt over het verbinden van de twee gezichten van

de stad;
- hoofdstuk 1 niet voor niets ‘Werken’ heet, gekoppeld aan een impuls voor werk en activering;
- na de zomer  van start  wordt  gegaan met  keukentafelgesprekken met  mensen die  jaren in  de

bijstand zitten om hun kwaliteiten in kaart te brengen;
- deze  actie  ook  vervolg  moet  krijgen  door  het  bieden  van  voldoende  werkervaringsplaatsen,

participatiebanen of scholing zodat mensen weer perspectief krijgen en arbeidsfit raken;
- het college bij de behandeling van de nota Maatschappelijke participatie heeft aangegeven dat er

weinig ruimte is binnen het participatiebudget;
verzoekt het college:

- voor  de  begrotingsbehandeling  aan  te  geven  wat  nodig  is  om  de  doelstellingen  uit  het
coalitieprogramma  te  behalen,  in  het  bijzonder  door  meer  mensen  te  activeren  door
participatiebanen en werkervaringsplaatsen en scholing;

- hierbij ook in te gaan op het eventuele experiment om bijverdiensten op de bijstandsuitkering in
te kunnen zetten op scholing;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Hartelijk dank. Het woord is aan de heer Leemhuis. Waar is hij gebleven? Oh daar.
Hij is er nog.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, ik was al wel tot hier gevorderd. Voorzitter, we leven in een tijd
die vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten het hebben van meer samenwerking, meer eenvoud en
minder zware structuren. Want in de maatschappij, het bedrijfsleven en ook in bestuur en politiek blijkt
dat de traditionele patronen en structuren lang niet altijd meer werken.
Een buitengewoon goed voorbeeld van het zoeken naar nieuwe oplossingen is de G1000. Honderden
Groningers kwamen op 6 juni samen om met elkaar te praten over onze stad, en wat ze voor onze stad
willen. Gezamenlijk werd gekozen voor een tiental ideeën voor de stad, waar de deelnemers verdere
uitwerking van wensten. Bij die ideeën zit een dromenmakelaar, die als een spin in het web verbinding
weet  te leggen tussen de wensen van Stadjers en de mensen of organisaties die hen daarmee  verder
kunnen helpen. Of het idee om van de Diepenring een echte ontmoetingsplek voor de stad te maken,
onder andere door het nemen van verkeersmaatregelen. Of om het idee van een basisinkomen verder uit te
werken, of om een G100 Burgertop voor in de wijken te organiseren, of de wens om meer betrokkenheid
van Stadjers te krijgen bij het groen in de stad of door aandacht voor de ecologische structuur in de stad te
vragen. Na die prachtige dag op 6 juni kwam afgelopen zaterdag wederom een grote groep mensen bijeen
om verder te werken aan deze ideeën. Mijn fractie is erg blij met wat mensen in het kader van G1000 zelf
oppakken, we zijn benieuwd waar deze ideeën toe zullen leiden en we treden ze welwillend en positief
tegemoet.
Een ander voorbeeld van die nieuwe manier van samenwerken met de stad is de keuze van het college
voor  veranderlabs.  Een  achttal  labs  is  van  start  gegaan  op  thema’s  als  innovatie  sociale  zekerheid,
welstand  in  de  Schildersbuurt,  ontwikkeling  van  het  A-kwartier,  binnenstadsdistributie,  wijkgericht
werken  en  veiligheid.  Stadjers,  wetenschappers,  ambtenaren  en  ondernemers  werken  samen  aan  de
antwoorden op deze vraagstukken. Mijn fractie is blij met deze vernieuwende aanpak. Kan het college al
iets zeggen over de eerste ervaringen met de veranderlabs?
Een derde vernieuwende aanpak is die van de leefstraten, waarmee Groningen weer een stukje mooier en
leefbaarder kan worden. Leefstraten zijn afgelopen jaren al een groot succes geworden in de stad Gent,
waar de inwoners van bijna twee dozijn straten inmiddels de kans hebben gekregen om gedurende een
aantal maanden hun straat naar eigen inzicht in te richten, zodat de openbare ruimte voor hun deur meer
onderdeel van hun leefwereld wordt, waar meer gespeeld kan worden, waar meer ontmoeting plaatsvindt
en waar ruimte voor groen ontstaat. In de aanloop naar dit debat blijkt dat deze aanpak leeft: recent een
groot artikel in de Volkskrant, in Rotterdam wordt er nu ook mee geëxperimenteerd en onafhankelijk van
elkaar bleken zowel Student en Stad, D66 als mijn fractie een motie over leefstraten in voorbereiding te
hebben. We voegden daarom onze moties samen en ik zal die straks indienen, ook nog mede namens de
Partij voor de Dieren.
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Voorzitter, er zijn tekenen dat we langzamerhand uit de economische crisis kruipen, maar dat herstel is
broos,  en nog altijd daalt  de werkloosheid maar  mondjesmaat  en zijn de gevolgen van de landelijke
bezuinigingsrondes van de afgelopen jaren nog steeds fors. Het is zaak om nu vooruit te kijken en vooruit
te plannen. De afgelopen maanden is een groot aantal stappen daarin gemaakt. Groningen geeft Energie,
de Woonvisie, de Fietsstrategie en de Binnenstadvisie, om maar een paar mijlpalen te noemen. En eerder
al  stelden  we  de  Economische  agenda  2015-2019  vast  en  werden we  recentelijk  geïnformeerd  over
projecten in het bijbehorende G-kwadraat en niet te vergeten, zoals de heer Luhoff ook noemde, de hele
vernieuwing van het sociale domein. Stuk voor stuk zullen ze een bijdrage leveren aan de versterking van
de stad. De stad wordt daarmee aantrekkelijk voor investeringen, leefbaarder voor haar inwoners en beter
voorbereid op de toekomst. Het is van groot belang dat we ons daarbij richten op waar we goed in zijn.
Groningen  specialiseert  zich  als  de  stad  van  gezond  ouder  worden,  duurzame  energie  en  de
energietransitie, en het klimaat voor start-ups blijkt in Groningen geweldig. We streven daarin makkelijk
een stad als Amsterdam voorbij.
Maar het versterken van het economische klimaat doen we ook door te blijven investeren in cultuur, wat
zijn beslag zal krijgen in de volgende cultuurnota. En evenementen zorgen ook voor een aantrekkelijke en
bruisende stad. De stad heeft de toekomst, blijkt meer en meer, zeker ook in internationaal perspectief. En
misschien is Nederland een klein land, maar eigenlijk is Nederland een grote stad. Met enigszins lelijke
namen als Delta-metropool of Megacity Nederland is het precies dat wat de Sociaal Economische Raad
stelt  in  haar  advies  ter  voorbereiding  op  de  agenda  Stad,  van  de  regering:  Steden  moeten  binnen
Nederland veel meer samenwerken, zich als stad en regio richten op de sterke punten en daarbij zorgen
dat er uitstekende digitale en infrastructurele verbindingen bestaan binnen die grote stad Nederland. Zo
kan ook de werkgelegenheid verbeteren en krijgen mensen weer kansen. Zeker als er goed samengewerkt
wordt binnen de arbeidsmarktregio’s. Juist nu is in deze stad meer werkgelegenheid nodig voor al die
duizenden  mensen  die  noodgedwongen  aan  de  kant  staan.  Een  sterk  economisch  beleid  is  daarbij
noodzakelijk.
Voorzitter, we bespreken hier de voorjaarsbrief en het meerjarenperspectief. Het aanvankelijke positieve
beeld uit  de voortgangsrapportage voor 2015 vervaagde als gevolg van de correctie met  de nominale
compensatie en als gevolg van de uitkomst van de meicirculaire. Het meerjarenperspectief was voor de
volgende jaren licht positief en de meicirculaire leek dat nog enigszins te verbeteren, maar ook hier zijn
de effecten van de herberekening fors.
Zorgen heeft mijn fractie met name over de kortingen op integratie uitkering sociaal domein. Tot en met
2017 gaat dat om een verslechtering van in totaal bijna 14 miljoen euro. En dat bovenop forse kortingen,
die op die budgetten al zijn doorgevoerd, in een tijd dat juist de transitie in volle gang is en opgebouwd
moet worden en er ruimte moet zijn voor de vernieuwing in het sociale domein. Het college schat in dat
het in de sector opgevangen zou moeten worden en kunnen worden, maar mijn fractie vindt dit fors. Wat
zijn de gevolgen? Wat gaan de zorgontvangers hiervan merken, zowel de bestaande als de toekomstige? Is
het wel reëel om deze forse tegenvaller op te vangen binnen het sociale domein? Het blijft voor mijn
fractie daarbij uitgangspunt dat iedereen de zorg ontvangt die hij nodig heeft.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, vindt u dat zelf reëel?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nou, ik vraag daar dus naar.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, hebt u daar een idee bij of u dat reëel vindt ja of nee? Vindt u dat te
verwachten, als u naar de samenleving kijkt en ziet wat daar speelt?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Net als de heer Dijk heb ik in een brief een staatje gezien dat oploopt
tot 14 miljoen euro op dat terrein. En that’s it. Ik bedoel: meer analyse hebben we nog niet. Die kan het
college ook nog niet hebben, want het is net in de meicirculaire bekend geworden. Daarom vraag ik nu
een eerste inzicht van het college op dat vlak, en net als u ben ik wel benieuwd wat daar het antwoord op
is.

De VOORZITTER: De heer Dijk.
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De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik kan mij voorstellen dat een partij als GroenLinks daar inderdaad ook
zorgen over heeft en vragen. Maar ik vraag u nu om een antwoord te geven op mijn vraag en mijn zorgen.
Vindt u het reëel dat dit kan, als u ziet hoeveel er de afgelopen tijd wordt bezuinigd op de zorg?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, u stelt de vraag nog een keer. Ik heb al gezegd dat ik daar zorgen
over heb en ik vraag het college om inzicht daarin. U hebt daar ook nog geen inzicht in, dus het lijkt me
wel verstandig om eerst te horen wat de problematiek is.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk dezelfde zorgen geuit die de heer
Leemhuis nu uit waar het gaat om de zorg. Ik ben wel benieuwd of GroenLinks het acceptabel vindt dat
wanneer  de  instellingen  het  zelf  niet  lijken  te  kunnen  opvangen,  het  college  dan  verder  wil  gaan
bezuinigen op zorg.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, ik herhaal het zelfde antwoord dat ik al twee keer aan de heer
Dijk heb gegeven. Ik weet het niet, dus ik vraag daarnaar en ik denk dat u het ook nog niet weet. Dus we
gaan eerst dat antwoord afwachten.
Ook het vinden van de structurele dekking van de bezuinigingsoperaties uit het verleden baart zorgen.
Hoewel van een structurele taakstelling van 26 miljoen euro voor 13 miljoen euro aan maatregelen is
genomen,  blijft  er  dus  nog  een  even  groot  knelpunt  over.  Mijn  fractie  is  het  daarbij  eens  met  de
benadering van het college om te denken in kerndoelen. Wat beogen we te bereiken met het bestaande
beleid, en kan dat zelfde doel niet anders en goedkoper ook worden bereikt? Daarom moet met name ook
bij de reguliere activiteiten gezocht worden waar we misschien niet iedere dag meteen naar kijken. Wat is
daarvan het maatschappelijke rendement? Mogelijk dat juist in de wijze waarop reguliere taken worden
uitgevoerd  nog  ruimte  zit?  We verwachten  van  het  college  bij  de  begroting  een  samenhangend  en
beredeneerd voorstel waardoor de raad in het najaar voldoende inzicht krijgt en in staat is om een goede
afweging te maken bij de keuzes.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, dank u wel. Ja, het college vraagt aan de hele raad om zoekrichtingen
mee te geven voor de bezuinigingen. De zoekrichting die u nu aan het college geeft, is: “Kijk er gewoon
nog een keer goed naar en kijk eens naar dingen waar u nog niet naar gekeken hebt”. Maar wat zou de
richting van GroenLinks zijn, behalve dan nog een keer tegen het college zeggen dat het er nog een keer
naar moet kijken?

De  heer  LEEMHUIS  (GroenLinks):  Nou  ja,  laat  ik  beginnen  met  dat  wij  dus  nog  geen
achtergrondinformatie  hebben  van  de  mogelijkheden.  We  kunnen  weliswaar  terugkijken  naar  de
onderzoeken die de huur Luhoff ook noemde, uit 2013, maar we gaan dat inzicht krijgen en dan kunnen
we de integrale afweging maken. Maar u hebt die informatie ook niet, dus ik ben benieuwd waar u zo
meteen mee komt.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, de heer Leemhuis heeft gelijk dat ik de informatie ook niet heb. Maar
u hebt denk ik ook, net zoals het CDA, een politieke mening over waar wel of niet op bezuinigd zou
moeten kunnen worden. Ik zou graag van GroenLinks horen waar de mogelijkheid nou zou zitten volgens
GroenLinks, behalve dan in de extra zoekrichtingen.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik denk dat ik daar wel duidelijk over ben geweest. Ik heb het anders
gesteld: ik zeg net iets over het sociale domein, ik zeg het in de wijze waarop de benadering kan worden
gekozen en daar blijkt ook wel een heleboel uit. En verder wacht ik de stukken af waar het college mee
komt en dan gaan we onze integrale afweging maken, want het hangt allemaal samen.

De VOORZITTER: De heer Dijk.
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De heer DIJK (SP): Voorzitter, even inhakend op de vraag van de heer Bolle. We hadden het net over die
14 miljoen euro die in de planning staan voor het sociale domein, en u begint over zoekrichtingen voor
bezuinigingen.  Ook  niets  concreets.  Kunt  u  niet  gewoon  een  principiële  stellingname  innemen  als
GroenLinks: niet meer bezuinigen op de zorg vanaf nu?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik ga een principiële stellingname doen, namelijk: het is verstandig
om te investeren in economisch beleid. En dat is ook een keuze.
Voorzitter, in de raadsvergadering van 18 februari heeft deze raad het college verzocht bij het Rijk te
pleiten voor  een  zo snel  mogelijke  reductie  van  de  gaswinning  in  de bandbreedte  21  tot  30 miljard
kubieke meter gas. Uit het feit dat de minister nu komt met 30 miljard kuub, en nog wat opslagen hier en
daar, blijkt duidelijk dat de doelstelling in die bandbreedte eigenlijk nog niet gehaald is. Maar uiteraard is
dat het college in geen geval aan te rekenen. Mijn fractie is ervan overtuigd dat het college alles doet dat
in zijn vermogen ligt om in het gaswinnings- en aardbevingsdossier zo goed mogelijk de belangen van de
stad en haar inwoners te behartigen. Maar toch is het duidelijk dat het geduld en vertrouwen van de
inwoners van de provincie Groningen, en dus ook in de stad, flink op de proef worden gesteld. Bij dit
niveau van gaswinning, en op dit moment loopt ook het gasdebat in de Tweede Kamer, blijft de kans op
bevingen  bestaan,  wordt  de  gaswinning  niet  significant  verminderd  en  zijn  er  nog  altijd  geen
risicoanalyses gemaakt van de meeste clusters, terwijl deels in die putten de winning omhoog is gegaan.
Verder  zijn  amper  huizen  versterkt  en  de  schrijnende  gevallen  lijken  nog  altijd  niet  of  nauwelijks
geholpen. Gelukkig, en dit is bijna cynisch, geldt het minder voor de stad en meer voor het ommeland.
We spreken hier op dit moment over de stad. Er is geen langetermijnperspectief voor de verdere reductie
van de gaswinning. En dat terwijl de kans op een beving van tien keer de kracht van die van Huizinge
blijft bestaan. De inzet van het college op dit dossier blijft dus topprioriteit.
Voorzitter, het  zijn rare tijden. Want u zult  het misschien nog niet  vaak meegemaakt hebben dat een
woordvoerder van GroenLinks een pauselijke encycliek aanhaalt, maar het is nu zelfs de Paus die zegt dat
de  klimaatverandering  van  de  laatste  paar  decennia  voor  het  grootste  deel  veroorzaakt  is  door  de
menselijke activiteiten. De Paus roept iedereen op om zijn of haar handelen zo aan te passen dat die
uitstoot wordt gereduceerd en het onderzoek dat ECN in opdracht van Greenpeace deed, toont aan dat het
ook kan: Een reductie van de gasvraag met 11 tot 16,5 miljard kuub is mogelijk. De substantiële reductie
van gaswinning is  niet  alleen moreel  gewenst,  het  is  ook haalbaar  en zelfs  ook afgedwongen.  Want
afgelopen woensdag deed de rechter een historische uitspraak, met het oordeel dat de staat maatregelen
moet  nemen  om een  reductie  van  minstens  25% van de  CO2-uitstoot  te  bereiken  voor  2020 om de
klimaatverandering tegen te gaan.

De VOORZITTER: Ik ga u erop wijzen dat u veel tijd gebruikt.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, ik heb nog één alinea. Wat mijn fractie betreft, gaat het Rijk niet
in beroep tegen die uitspraak, maar gaat het meteen maatregelen nemen. Mijn fractie dient hierover een
motie in.
En voorzitter, er zijn op dit moment genoeg mensen in Groningen, maar ook in de rest van het land, die
graag zelf ook een bijdrage willen leveren om minder afhankelijk van gas te zijn. En gas is allang niet
meer nodig om je huis te verwarmen, je tapwater mee te verwarmen of om mee te koken. Groen gas,
doorstroomverwarmers,  zonneboilers, infraroodverwarming,  warmtepompen en dat alles gecombineerd
met groene stroom, al dan niet geleverd door windmolens van de windcentrale of de eigen zonnepanelen
van Grunneger Power. Straks, als het warmtenet in het noordwesten van de stad er ligt, is dat voor velen
ook een prachtig alternatief. Maar het is niet meteen makkelijk, maar er is behoefte aan kennis over de
alternatieven van gas en het financieren ervan en ik vraag het college om er aandacht aan te besteden. Dan
nog even de moties die ik nog niet genoemd heb in mijn woordvoering. Wij komen met een groot aantal
partijen met een motie waarin we vragen om aandacht voor de suïcidepreventie. Er is een stijgende lijn in
zelfmoorden, met name in Groningen en wij zijn van mening dat er werk moet worden gemaakt om dat te
bestrijden. De andere motie die ik nog niet genoemd heb is de motie: “Laad je fiets op met de zon’,
waarin we vragen om laadpunten te realiseren voor e-bikes, die gevoed worden door zonnepanelen. En de
andere twee moties heb ik al genoemd. Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik kom even terug helemaal op het begin van het betoog van de heer
Leemhuis. Ik had gehoopt dat u daar zelf nog op terug was gekomen. U begon met “meer samenwerken,
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G1000, veranderlabs, leefstraten en leefbaarheid voor inwoners”. Maar daarin blijft u naar onze zin toch
wel op een naar ons idee abstract niveau boven de stad hangen. Want wat ook belangrijk is, is de directe
invloed van burgers in hun directe woon- en leefomgeving. Wat gaat GroenLinks eraan doen?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nou, u hebt ook de motie ‘Leefstraat’ als voorbeeld rondgestuurd
gekregen. Dat is nou een heel concreet voorbeeld van een heel directe invloed die burgers hebben in hun
straat,  waar zij,  als  zij  een straat  weten te organiseren,  direct  mogen kiezen hoe zij  de  straat  willen
inrichten. Dat is maar een van de vele voorbeelden, want de veranderlabs staan open voor iedereen. En
G1000, wat overigens niet van de gemeente is, staat open voor iedereen. Zo zijn er tal van mogelijkheden
voor mensen in de stad om zelf dingen te doen, maar ook om samen te werken.

De VOORZITTER: Laatste puntje, mijnheer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Misschien had ik de vraag even duidelijker moeten stellen. Waar het
bijvoorbeeld  gaat  om  inspraak  en  veranderingen  in  de  eigen  directe  woonomgeving,  die  wij  als
gemeenteraad of gemeente voorstellen. Ziet u ook dat dit nog een flink tandje beter kan?

De  heer  LEEMHUIS  (GroenLinks):  Ja,  ik  noem net  het  voorbeeld  van  leefstraten.  We hebben  een
discussie  bij  de  binnenstadsvisie  gehad,  waarbij  u  vond  dat  inspraak  niet  voldoende  was,  zoals  hij
georganiseerd was. Wij hadden daar ook al een verschil van mening over. Om maar het laatste concrete
voorbeeld te noemen, de Oosterhamrikzone, waar het college, nadat buurtbewoners hebben gezegd dat ze
een  alternatief  plan  hebben,  dat  meteen  heeft  omarmd  en  heeft  gezegd:  “We  gaan  dat  meteen
onderzoeken”. Dus ik denk dat er voldoende inspraak en voldoende betrokkenheid is. Maar ik ben het met
u eens: het kan altijd meer en het moet altijd beter.

De VOORZITTER: Dank u wel. 

Motie 14: Vaart maken met het nemen van klimaatmaatregelen (GroenLinks, Stadspartij, SP, Partij 
voor de Dieren)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

overwegend dat:
- de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% moet hebben 

teruggedrongen ten opzichte van 1990;
- de rechtbank in Den Haag in de zaak van Urgenda en bijna negenhonderd burgers tegen de 

Nederlandse Staat deze uitspraak deed op 24 juni jl.;
- we recentelijk het programma ‘Groningen geeft Energie’ hebben vastgesteld;

concludeert dat:
- in het huidige tempo de klimaatdoelen¹ niet gehaald worden;
- de klimaatdoelen landelijk en Europees worden vastgesteld, maar de uitvoering vooral bij 

gemeentes ligt;
verzoekt het college:

- er bij het Rijk op aan te dringen vaart te maken met het vergroten van het aandeel duurzame 
energieopwekking;

- er bij het Rijk op aan te dringen vaart te maken met het terugdringen van de CO2-uitstoot;
- hierbij aanbevelingen te doen om de doelen uit Groningen geeft Energie te versnellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

¹: In de Europese Unie (EU) moet het aandeel duurzame energie in 2020 20% bedragen. Daarnaast moet de uitstoot van CO2 in 
2020 met 20% teruggedrongen zijn, ten opzichte van 1990.

Motie 15: De Leefstraat (Student en Stad, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- het college recent is begonnen met gebiedsgericht werken en gebruik maakt van wijkwethouders;
- hierdoor de beschikbaarheid van een wijkbudget nog vrij onbekend is bij veel inwoners van 

Groningen;
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- het college i.v.m. beperkte middelen het stimuleringsbudget voor projecten in wijken met name 
inzet op het laatste duwtje;

- er in de stad Gent (België) 28 zogeheten ‘leefstraten’ (hebben) bestaan, waarbij bewoners hun 
autovrij gemaakte straat zelf inrichten;

overwegende dat:
- het college in de Voorjaarsbrief (Sleutelrapportage) aangeeft: “Waar het verantwoord kan, 

verruimen en versoepelen we de planologische en juridische kaders. We bieden maatwerk en 
werken vooral met de ondernemers samen door hun initiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen
en procedures te vereenvoudigen.”;

- leefstraten zorgen voor versterkte sociale cohesie, de veiligheid ten goede komen en het wonen en
leven in de buurt aangenamer en duurzamer kunnen maken;

- mensen in een autovrije of autoluwe straat worden gestimuleerd na te denken over (meer) gebruik
van alternatieve vervoersmiddelen (bijvoorbeeld de fiets);

- het ruimte geven aan buurtbewoners relatief weinig investeringen vergt, maar grote positieve 
effecten kan hebben voor de participatie en de leefbaarheid;

- een pilot ervoor zorgt dat buurtbewoners kennismaken met de wijkwethouders en het beschikbare
wijkbudget;

verzoekt het college:
- een experiment met leefstraten te starten waarbij actief aan bewoners wordt gecommuniceerd dat 

zij tijdelijk (bijv. twee maanden) ruime zeggenschap krijgen, om zelf hun straat in te richten;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 16: Laad je fiets op met de zon (GroenLinks, Stadspartij)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

overwegend dat:
- het  stimuleren  van  elektrisch  fietsen  past  binnen  de  ambities  van  de  recent  vastgestelde

fietsstrategie;
- uitbreiding van het aantal laadpunten, bijvoorbeeld bij P+R of Toeristische Overstap Plaatsen het

elektrisch fietsen stimuleert;
- de  gemeente  ook  een  voorbeeldfunctie  wil  vervullen  als  het  gaat  om  duurzaam  energie

opwekken;
- andere gemeenten al ervaring hebben met laadpunten voor elektrische fietsen die niet op het net

zijn aangesloten maar gevoed worden door zonnepanelen¹;
concludeert dat:

- het  realiseren  van  laadpunten  voor  elektrische  fietsen  los  van  het  net  en  gevoed  door
zonnepanelen kan leiden tot een toename van het gebruik van elektrische fietsen en een goed
voorbeeldproject kan zijn voor de duurzame ambities van deze stad;

verzoekt het college:
- op strategische plekken laadpunten te realiseren die gevoed worden door zonnepanelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bijvoorbeeld  Veenwouden:  http://www.dantumadeel.nlibestuurinieuws-archief  41333/item/elektrische-laadpaal-geplaatst-in-
feanwalden 10807.html 
Delfzijl: http://www.eemsbode.nlinieuws/20226/kennismaken-met-elektrische-voertuigen-in-delfzijl/
Leek: http://www.de-midweek.nl/gerneentenieuws/28183/nieuwe-elektrische-laadounten-op-landgoednienoord/

Motie 17:  Bundel  de  krachten  rond  suïcidepreventie (GroenLinks,  PvdA,  Student  en  Stad,
ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP)
De  gemeenteraad  van  Groningen,  in  vergadering  bijeen  op  woensdag  1 juli  2015,  besprekende  de
Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- het  aantal  suïcides  in  Nederland sinds  2007 een stijgende lijn  vertoont  en jaarlijks  ongeveer

90.000 mensen een suïcidepoging doen¹;
- de provincie Groningen daaruit springt met het hoogste aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners

in de periode 2010-2013 en in de stad Groningen over het algemeen vaker suïcide voorkomt dan
in grote steden elders in Nederland²;
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- er in 2013 opnieuw sprake was van een stijging van het aantal zelfdodingen onder jongeren van
10 tot 25 jaar;

overwegende dat:
- in  Groningen de  GGD,  Lentis  en andere  aanbieders  solidair  opereren  en  bundeling  van hun

kennis  en  krachten,  eventueel  in  samenspraak  met  zorgverzekeraars,  ten  goede  zou  kunnen
komen aan het helpen van mensen met zelfmoordgedachten;

- de  transitiemomenten  tussen  en  binnen  zorgorganisaties  risicovolle  momenten  zijn  en
verschillende  initiatieven,  zoals  in  Venlo  een  suïcidepolikliniek  (GGZ)  en  in  Den  Haag  een
afdeling Suïcidenazorg (GGD), daar verbetering in proberen aan te brengen;

- er verschillende instrumenten zijn ontwikkeld voor professionals om suïcidaal gedrag eerder te
herkennen en de kennis daarover te verbeteren³;

- minister Schippers van VWS op 24 juni jl. bekendmaakte 2,3 miljoen euro beschikbaar te stellen
voor (onderzoek naar) suïcidepreventie, omdat ‘het taboe van zelfdoding af moet, omdat erover
praten levens kan redden’⁴;

verzoekt het college:
- te  onderzoeken  hoe  we  een  verbetering  kunnen  aanbrengen  in  suïcidepreventie  en  daarin

bovenstaande overwegingen mee te nemen;
- daarbij  samen  met  andere  aanbieders  de  mogelijkheden  te  verkennen  om  voor  kwetsbare

doelgroepen, zoals jongeren, gerichte preventieactiviteiten, zoals een campagne te starten;
en gaat over tot de orde van de dag.

1: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4204-wm.htm
2: Feitenblad Onderzoek naar suïcide in Groningen, mogelijke oorzaken en aanbevelingen, GGD, november 2012.
3:  Zie  voor  signalerings-  en  screeningsinstrumenten  gericht  op  professionals  die  werken  met  jongeren:  Factsheet
Suïcidepreventie en jongeren, maart 2015.
4: Zie ook eerder de Kamerbrief van minister Schippers: Landelijke agenda suïcidepreventie en Jaarrapportage vermindering
suïcidaliteit 2013, januari 2014.

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dank u wel. De VVD zit nu bijna drie jaar in het college en
dat kan men merken in de stad. Ondernemers en Stadjers krijgen meer ruimte en eindelijk wordt er orde
op zaken gesteld. Het is u ongetwijfeld bekend dat de VVD voor een kleine rol voor de gemeente is. We
werken aan een efficiëntere gemeente inclusief een ambtelijk apparaat dat doet wat het moet doen en laat
wat het moet laten. Dit alles doen wij om geldverspilling tegen te gaan. Alles wat de gemeente doet, moet
ook betaald worden en dat doen wij met elkaar. We betalen immers met zijn allen mee aan de uitgaven die
de gemeente doet. Volgens de VVD moeten die uitgaven dus zinvol zijn om verspilling van belastinggeld
tegen te gaan. Zijn we er al? Nee. Zijn we op de goede weg? Jazeker.
De  VVD is  blij  dat  de  financiële  positie  van  de  stad  weer  verbetert.  Eventuele  tegenvallers  hoeven
daarom niet direct funest te zijn voor de ambities van dit college. Dit betekent echter niet dat het prettig is
als we meteen met dergelijke tegenvallers te maken krijgen. Hopelijk voorkomt het college een dergelijke
rekenfout zoals nu gemaakt is, daarom in de toekomst.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, zinvol vindt de VVD het om miljoenen euro’s aan FC Groningen uit te
gaan lenen en vervolgens op de breedtesport niet de tarieven te verlagen of op peil te houden?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, u weet zelf ook dat wat er met FC Groningen gebeurd is, de
Euroborg N.V., niets te maken heeft met extra geld daaraan uitgeven.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, het is misschien niet direct in eerste instantie zo dat we heel veel geld
kwijt zijn, maar u neemt wel een onverantwoord groot risico door een sportclub te steunen. Ik bedoel: als
het nu gaat om bijvoorbeeld energie, geothermie bijvoorbeeld, is dat een grotere garantie dat mensen er
gebruik van kunnen maken dan dat de FC in een jaar kampioen wordt of de beker wint.
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Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, maar de VVD ziet ook de meerwaarde van een sportclub, juist ook
om mensen te stimuleren te gaan sporten. De breedtesport is heel belangrijk, maar de topsport moet je
daarbij ook niet vergeten.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ziet de VVD dan geen enkel risico in het uitlenen van miljoenen euro’s
aan FC Groningen?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Het gaat, zoals ik net ook al zei, niet om het uitlenen van miljoenen
euro’s aan FC Groningen. Dat weet u zelf ook.
Hoewel we op de goede weg zijn naar gezonde gemeentefinanciën, zijn we er nog niet. Voor de lange
termijn worden de benodigde bezuinigingen namelijk nog niet gehaald. Dus ook wij als raad moeten aan
het werk. Er zullen heldere keuzes gemaakt moeten worden in wat de gemeente wel en niet moet doen.
Lukraak geld uitgeven ziet de VVD daarom niet zitten. Het moet duidelijk zijn waarom geld uitgegeven
wordt en het is goed als hier een bepaalde consistente lijn in zit. Dit betekent echter niet dat we gebaat
zijn bij het steeds maar weer opnieuw uitwerken van visies en analyses. Als we beslissen om iets te doen,
dan mag je er ook van uitgaan dat iedereen daarnaar handelt. Gebeurt dit niet, dan is er iets anders aan de
hand en heeft het nog maar een keer opschrijven, totaal geen nut.
Als we bijvoorbeeld willen dat de gemeente een voorbeeldfunctie pakt als het gaat om duurzaamheid.
Doe dat dan gewoon. Kijk bijvoorbeeld naar de verlichting langs het Sontwegtracé, waar op initiatief van
de VVD lantaarnpalen zijn geplaatst die opladen met zonne-energie. Groot voordeel van deze verlichting
is bovendien dat ze kosten hebben bespaard, doordat graafwerkzaamheden voor kabels overbodig waren.
Integrale visies en extra raadscommissievergaderingen om het er maar weer eens over te hebben, hadden
hierbij echt niets opgelost.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, nou zeg ik niet heel vaak veel over duurzaamheid, maar we
zijn natuurlijk wel heel erg voor duurzaamheid en ik heb juist gemerkt dat de laatste discussies die wij in
de  commissies  hebben  gevoerd,  juist  een  heel  positieve  bijdrage  hebben  geleverd  op  onze  visie  op
duurzaamheid. Ook het rekenkameronderzoek werkte daaraan mee. Dus ik vind het jammer dat u nu doet
alsof de visie die het college heeft op duurzaamheid, waarin we juist grote stappen maken, te veel papier
is. Dan doet u het college volgens mij toch een beetje tekort.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nee, maar wat erbij vergeten wordt, is dat op het moment dat je steeds
maar visies aan het schrijven bent en op alles beleid aan het maken bent, steeds weer analyses uitvoert, dit
uiteindelijk niet zo veel oplevert. Het is prima om het er een keer over te hebben, daar hebben we ook
geen probleem mee. We kunnen het hier overal hebben, over wat we willen, maar om iedere keer maar
weer alles op te gaan schrijven, dat werkt niet en dat heeft het geen zin. Op het moment dat een apparaat
dat nodig heeft, is er ook iets anders aan de hand, want als wij hier met elkaar afspreken dat we het op een
bepaalde manier geregeld willen hebben, dan mogen wij er toch hopelijk van uitgaan dat het vervolgens
ook zo gebeurt.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Volgens mij hebben we nou juist duidelijke afspraken gemaakt en gaat
het college daar ook mee aan de slag.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, maar daarvoor hoeven we dus niet nog meer analyse en visies apart
op te stellen.
Daarnaast betekent minder beleid maken, ook minder mensen. Dus een bezuiniging. De gemeente mag
wat de VVD betreft echt nog wel efficiënter werken. Dat kan dus door niet op werkelijk waar alles beleid
te willen maken. Zorg gewoon dat je doet wat je afgesproken hebt. Waar wat de VVD betreft daarom
onmiddellijk  een  streep  doorheen  mag  zijn  zogenaamde  BEA’s  en  FEA’s:  boomeffectanalyses  en
fietseffectanalyses. Laten we nou stoppen met alles tot in den treure analyseren en het gewoon dóen.

De VOORZITTER: De heer Bolle.
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De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, de VVD zegt: “We kunnen eigenlijk nog wel wat meer op
ambtenaren bezuinigen als we wat minder visies zouden schrijven”. Maar we hebben nu al jarenlang een
taakstelling  liggen,  ook  op  de  reorganisatie,  dus  op  de  organisatie,  dus  op  het  verminderen  van
ambtenaren. Maar die krijgen we maar niet ingevuld. En die nu zegt u: “Doe daar gewoon een stapje
bovenop. Wat in het begin al niet lukte, doe daar gewoon nog een stapje bovenop.”

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Maar dat zit hem erin, en dat probeerde ik net ook uit te leggen, dat wij
als raad steeds ook maar vragen om allerlei analyses en visies en nog meer beleid maken. Als wij onszelf
daar gewoon wat strenger op toezien of het nou allemaal wel echt nodig is, dan is dat dus ook niet meer
nodig en kun je de bezuinigingsslag wel maken. Daar is de VVD van overtuigd.

De heer BOLLE (CDA): Dus als wij de BEA’s en wat was de andere, de fietsanalyse-strategie, als we die
gaan schrappen, dan hebben wij de 13 miljoen euro gevonden?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nee, zeker niet. Dat hoort u mij ook niet zeggen. Maar het is in elk
geval een suggestie in de goede richting. Maar het heeft ook te maken met de houding van hoe wij als
raad overal mee omgaan.
Daarnaast zouden wij als VVD graag zien …

De VOORZITTER: Ik geef eerst de heer Leemhuis het woord.

De  heer  LEEMHUIS  (GroenLinks):  Ja,  ik  had  nog  een  vraag  over  de  fietseffectanalyse.  Mevrouw
Koebrugge zegt net: “We moeten eigenlijk gewoon doen wat we hebben afgesproken.” Nou hebben we in
deze raad net de fietsstrategie vastgesteld en ik geloof dat ook uw fractie daarvoor heeft gestemd. En
vervolgens …

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, de VVD heeft daar ook bij gezegd dat we de FEA’s niet nodig
vonden.

De VOORZITTER: Moment. Maak uw zin af.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u. Dan is het apart dat een paar maanden later de VVD zegt:
“We gaan dat wat we net hebben afgesproken weer afschaffen.” Bent u niet zelf inconsistent?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD):  Het  is  goed dat  u  uw zin afgemaakt  heeft,  want  we  hebben daar
inderdaad mee ingestemd, maar we hebben ook duidelijk aangegeven dat wij de FEA’s niet nodig vonden.

De VOORZITTER: De heer Dijk nog even en dan mag u uw betoog vervolgen.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, grappig om te horen dat de VVD zegt: “gewoon doen”. Blijkbaar is men
niet tevreden over wat het college tot nu toe doet. Mijn vraag is een beetje dezelfde als die ik net aan
GroenLinks stelde: vindt u dat de korting op de integrale uitkering in het sociaal domein van 14  miljoen
euro moet worden opgevangen door de organisatie binnen het domein zelf, ja of nee?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Kijk, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Het ligt anders dan wat
ik net heb aangekaart. Natuurlijk moet je ook kijken wat je afspreekt om qua budgetten neer te zetten. Dat
moet je ook op die manier uitgeven. En het moet vooral gaan naar de zaken waar het voor bedoeld is. Dus
op het moment dat het gaat naar het sociale domein, moet het daar ook uiteindelijk terechtkomen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dus, voorzitter, de kortingen daarop moeten doorgevoerd worden op de
zorg? Dat is wat u zegt.

De VOORZITTER: Ik wil dit punt eigenlijk graag afsluiten.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nee, dat is niet wat ik zeg. Je moet alleen zorgen dat, op het moment
dat jij een korting doorvoert, die zorg uiteindelijk zo veel mogelijk gerealiseerd wordt waar ze moet zijn.
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De VOORZITTER: Ik wil  dit  punt  eigenlijk  graag afronden.  Gaat  het  over  hetzelfde punt,  mijnheer
Kelder?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ik wil ook graag door met mijn woordvoering.

De VOORZITTER: Ja, maar een moment even. Mijnheer Kelder wil een interruptie plaatsen. Over dit
punt?

De heer KELDER (PvdD): Ja, ik wil graag verduidelijking. Als we de boomeffectanalyses afgelasten, wat
wilt u dan precies “gewoon doen”? U zegt: “We gaan het gewoon doen.” Maar wat dan?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): We hebben afgesproken dat er bomen geplaatst worden, op het moment
dat je er eentje kapt. Dus dat moet je dan gewoon uitvoeren.

De VOORZITTER: Ik stel voor dat mevrouw Koebrugge nu haar betoog even ongestoord kan vervolgen.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u, voorzitter. Daarnaast zou de VVD graag zien dat eventuele
meevallers of besparingen niet meteen worden uitgegeven, maar we eerst beter kijken hoe we ervoor
kunnen zorgen dat onze uitgaven in totaal naar beneden worden geschroefd. 13 miljoen euro structureel
vind je  niet  door  af  en toe ergens met  een kaasschaaf  overheen te  gaan.  Dit  vraagt  heldere  keuzes.
Bovendien staat er vanaf 2017 al een structurele bezuiniging van 5 miljoen euro ingeboekt door de ICT
uit te besteden. Vraag aan het college is hoe het hiermee staat. Verwacht het college dat deze bezuiniging
wordt gehaald in 2017?
Uiteindelijk kan de gemeente alleen een kleine rol hebben op het moment dat zo veel mogelijk mensen in
hun eigen behoefte  kunnen voorzien.  Niet  iedereen kan dat,  dat  zijn wij  ons  ook zeer bewust,  maar
iedereen die dat wel kan of maar enigszins kan, zou een steentje moeten bijdragen. Dit betekent echter
wel dat er voldoende banen moeten zijn, zodat onze inwoners ook daadwerkelijk in hun eigen inkomen
kunnen voorzien. Het is heel goed dat de gemeente nu begint met screenen van de uitkeringsgerechtigden.
De VVD heeft hier immers zelf met support van PvdA en D66 om gevraagd, per motie. Als we weten wat
de kwaliteiten zijn van de mensen die nu een uitkering ontvangen, kunnen ze immers ook beter gematcht
worden met beschikbare banen. We moeten echter geen valse verwachtingen wekken. Het screenen van
het bestand met werkzoekenden, betekent nog niet automatisch dat deze mensen vervolgens ook snel aan
het werk zijn. Hier is meer voor nodig. Uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van de werkloze om een
baan te zoeken, maar ook banen zelf. De VVD vindt het daarom van groot belang dat de aandacht uitgaat
naar werkgelegenheid. Niet de overheid, maar de bedrijven creëren banen en daarvoor moeten zij alle
ruimte krijgen. Ruimte voor ondernemerschap, een goed bereikbare stad en regio en geen onnodige lasten
zijn  hierbij  van  belang.  Kortom,  een  aantrekkelijk  ondernemersklimaat.  Dit  zorgt  ervoor  dat  het
bedrijfsleven de ruimte krijgt om nieuwe banen te realiseren en dat is precies wat Groningen nodig heeft:
werk!
Voorzitter, de VVD is tevreden met de koers die dit college heeft uitgezet. Het is belangrijk voor de stad
dat de financiën op orde zijn en dat ondernemers de ruimte krijgen, zodat de werkgelegenheid aantrekt.
Wij hebben geen moties, maar adviseren het college: houd koers. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De vergadering is geschorst tot 16.30 uur.

(Schorsing 16.20 uur – 16.30 uur)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Voordat ik de heer Sijbolts het woord geef, attendeer ik
u  even op  het  volgende:  er  is  een  motie  ingediend onder  de  titel  ‘Impuls  voor  werk,  activering  en
scholing’, motie 13. Het heeft niets met het nummer te maken, maar er staat een verkeerde tekst op. Het
verzoek  was  om die  motie  te  vervangen  door  de  motie  met  de  goede  teksten;  die  hebben  wij  13a
genummerd.
De heer Sijbolts heeft het woord.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. lk begin deze voorjaarsbrief met onze wensen en
het venijn zit hem waarschijnlijk in de staart.
In de commissie Financiën en Veiligheid stelde ik dat het college een raar mensbeeld heeft vanwege de
zin in de voorjaarsbrief over de stad met twee gezichten. De wethouder gaf aan beeldend duidelijk te
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willen maken dat het college aandacht heeft voor alle inwoners en daar waar nodig, altijd ondersteuning
blijft bieden. De Stadspartij staat natuurlijk achter dat laatste uitgangspunt, maar toch, wij vinden het in
de voorjaarsbrief wel knap ongelukkig verwoord.
De dalende trend in Wmo-aanvragen doet de vraag rijzen of iedereen nog wel krijgt waar hij of zij recht
op heeft. We verwachten immers dat ouderen langer thuis blijven wonen. Omdat alles maar ‘inclusief’
wordt genoemd, worden de ouderen van 75+ het kind van de rekening. Enkele jaren geleden zijn de
huisbezoeken voor deze doelgroep afgeschaft. Er is niets voor in de plaats terug gekomen. Ze voelen zich
ontheemd in hun eigen samenleving. De Stadspartij dient hier straks een motie over in.
Het project WIJS, daar wil college mee beginnen. Maar wij vragen ons af of het college hiermee niet een
nieuwe boom optuigt. Hadden we hier vroeger niet gewoon jongerenwerk voor? Waarom roepen we dat
niet weer in het leven? Graag een reactie van het college.
Het  college  wil  samen  voor  een  sterke  stad  en  regio  gaan.  Een  uitgangspunt  dat  wij  niet  alleen
onderschrijven, maar waar wij een schepje bovenop willen doen. Daarom een motie, met CDA, ‘HSL
Nieuwe  Stijl’.  Deze  zelfde  motie  is  inmiddels  in  de  gemeentes  Hoogezand,  Pekela  en  Veendam
aangenomen.
Wij adviseren het college om gangbaar, doorsnee-Nederlands taalgebruik te gebruiken en dan met name
wat betreft de tekst over ‘Denken in termen van kansen’ want daar lezen we: “IT-fast 050, rising start
companies,  start-ups,  IC  back  data”  en  ook  over  de  ‘Smart  City’,  waarin  kennis,  technologie  en
creativiteit domineren. We zijn immers een stad voor alle Stadjers en moeten iedereen aanspreken. Dat
Groningen landelijk gezien behoort tot de vijf steden met de hoogste werkloosheid, is naar wij aannemen,
niet het gewenste beeld van een Smart City.
‘Werk, werk en nog eens werk’. Dat klinkt wat als oude politiek, als oude wijn in lekkende zakken. Het
principe van volledige werkgelegenheid met 40-urige werkweken is inmiddels achterhaald. Inkomen los
van werk zal  een discussiepunt  worden.  Het  college speelt  daarop in door te experimenteren met  de
omgang met uitkeringsgelden. Benieuwd of een visie op het basisinkomen ook wordt meegenomen. De
Stadspartij zal in elk geval constructief meedenken. Want van VNO-NCW valt inmiddels naar wij weten
niet veel meer te verwachten.
De ijzingwekkende stilte van het college rondom het Forum baart de Stadspartij grote zorgen. En dat is
niet omdat het om een appel en ei gaat. Vanuit de media blijven ons zorgwekkende berichten bereiken,
maar van het college vernemen wij niets.  Wat de Stadspartij  betreft  zou door de verwachting van de
dubbele  bouwkosten  het  hele  plan,  inclusief  de  Oostwand,  opnieuw  moeten  worden  afgewogen.
Wethouder, wat is de planning rondom dit ongelukkig gesteente dat altijd al als een molensteen om onze
nek heeft gehangen?
Voorzitter,  “De  sleutel  van  de  deur  naar  verandering  zit  aan  de  binnenkant”.  Zo  begon  ik  mijn
woordvoering  over  het  coalitieakkoord,  nu  ruim  een  jaar  geleden.  Daarmee  wilde  ik  aangeven  dat
verandering niet alleen aan de voor- maar ook aan de achterkant nodig is. Want, naar verandering zocht
het college immers. Het coalitieakkoord stelt dat de samenleving in rap tempo is veranderd, en dat ziet het
college als een uitgelezen kans voor de overheid om potenties te benutten en het begrip ‘participatie’
waarlijk inhoud te geven. Participatie zou dan echt inhoud moeten krijgen waar het om inspraak gaat,
vooral in de zin van ‘samen’, en ‘samen met’, zoals het college in zijn akkoord schrijft. De Stadspartij is
een partij bij uitstek die het college daarop kan beoordelen. Met name daartoe zijn wij als lokalen hier
tenslotte op aard. Niet voor niets hebben zestien Groninger lokalen zich verenigd in een provinciale partij:
het Groninger Belang. Het leek de Stadspartij dan ook aardig om vandaag eens te kijken of u dat sleuteltje
van de deur naar de beoogde verandering al hebt gevonden.
Een Google-zoekopdracht naar het begrip ‘inspraak’ leverde een aantal  leuke resultaten op:  inspraak:
gelegenheid om je mening te laten horen en invloed te hebben. Maar ook: het mogen meepraten bij het
nemen  van beslissingen van  de  overheid.  Dit  kan  op  bepaalde  avonden als  een  bepaald  plan  wordt
gepresenteerd. Maar de mooiste omschrijving kwam eigenlijk van de woordenlijst ‘Politiek jargon’ van de
CU Leiden.  En misschien  hebt  u  dat  er  in  Groningen ook wel  in  staan,  maar  dat  heb ik  niet  meer
nagezocht. De ChristenUnie in Leiden schrijft daar dat inspraak is: “Het recht om als burger gehoord te
worden, voordat het college van B en W of de gemeenteraad een beslissing neemt over een bepaalde
zaak.” Essentieel in deze omschrijving is het woordje voordat. Wanneer we het collegeakkoord en de
definities van het woord ‘inspraak’ over elkaar heen leggen, kom je tot de conclusie dat het akkoord
beoogt om dus voor het formele inspraaktraject met de Stadjers in gesprek te gaan.
De  ambities  van  het  coalitieakkoord  ‘Voor  de  verandering’ kunnen  niet  rijmen  met  de  visie  op  de
binnenstad. Daar hebben we vorige week al een uitgebreid debat over gevoerd, dus dat was u bekend.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.
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De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, dit snap ik niet. Dit is in het debat vorige week ook aan de orde
geweest. Er is een heleboel actie geweest, er zijn een heleboel avonden geweest, er zijn vooral ook een
heleboel mensen betrokken geweest bij  de totstandkoming.  Hoe komt u er  nabij  dat het niet  goed is
gegaan?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat klopt, en ook een heleboel mensen niet. Ik kom daar straks verderop
ook  nog  wel  op  terug.  Ik  kan  u  ook  meteen  antwoord  geven:  het  college  heeft  in  onze  ogen  een
onvoldoende heldere en duidelijke lijn over hoe het anders om wil gaan met de inspraak dan hoe dat
voorheen altijd was. Dus daar zit dan ook de uitdaging voor u, denk ik, om ons dat te laten weten in het
komende jaar, het liefst nog voor de begroting.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66):  Maar voorzitter, juist  die totstandkoming van die binnenstadsvisie,  van dat
concept, is toch een voorbeeld van hoe het anders gaat? Juist de organisatie van Let’s Gro in de afgelopen
jaren laat toch zien dat het nu op een andere manier gaat?

De  heer  SIJBOLTS  (Stadspartij):  Volgens  mij  is  Let’s  Gro  niet  bedoeld  voor  het  regelen  van
inspraaktrajecten. En bovendien schrijft Let’s Gro ook in zijn jaarverslag dat het een manier is om met de
stad in gesprek te gaan, maar de slingers hangt de burgers zelf op. Dat staat op de eerste pagina van het
Let’s Gro-jaarverslag. Maar kijk daar nog even naar, zou ik zeggen. Wat ons betreft was dit dus geen
echte inspraak, maar oude politiek en natuurlijk vorige week ook genoemd, uit de tijd dat een partij de
stad nog domineerde.  Daar had ik dus  opgeschreven:  “Let’s Gro is  wat  dat  betreft  dan ook niet  het
antwoord” en bovendien bestond dat al voor het coalitieakkoord. Let’s Gro maakt dus na 19 maart 2014
geen wezenlijk verschil. Maar er zijn natuurlijk meer voorbeelden te noemen. De gang van zaken rondom
de  koopzondagen,  de  bewonersinvloed  op  de  plannen  van  het  Hampshire  Hotel  en  rondom  de
aanvankelijk  voorgestelde verhoging van de sporttarieven,  uiteindelijk  gelukkig ingetrokken door  het
college, maar dat zijn wat ons betreft een paar voorbeelden van slechte inspraak. Ook in het stadsdeel
Noorddijk  ging  het  recent  nog  twee  keer  mis.  De  inspraak  ten  aanzien  van  de  aanleg  van  het
wakeboardpark  op  de  Kardingerplas  stelde  in  onze  ogen  weinig  voor,  en  de  wens  van  zeer  veel
Beijummers om een buitenfitnessfaciliteit aan te leggen is ook niet gerealiseerd.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, in elke inspraakprocedure gaat er natuurlijk weleens iets
mis en het is tamelijk eenvoudig om iedere keer te noemen wat er mis is. Wat wil de Stadspartij? Hoe
werkt het dan wel? Kunt u zelf concreet aangeven wat u vindt?

De  heer  SIJBOLTS  (Stadspartij):  Nou,  het  is  uw  coalitieakkoord.  U  schreef  vorig  jaar  dat  u  wilt
veranderen. U wilt verandering. Ik daag u uit om dan het komende jaar, of liefst nog eerder dan over een
jaar, voor de begroting, wat ik ook tegen de heer Luhoff zei, dat te doen. Kom dan eens een keer met een
visie als college! Hoe gaan we die inspraak veranderen?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik constateer dat de Stadspartij zegt: “Er is jarenlang een
partij aan de macht geweest die domineerde.” U bent zelf ook voor meer inspraak voor bewoners. Vindt u
het dan niet tijd om zelf ook een visie te hebben? Wat is nou uw visie?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, onze visie kent u. U kunt ons verkiezingsprogramma lezen. Nog
beter had u ons in het college opgenomen. Wellicht komt daar in de tussenliggende periode nog een kans.
Maar ik verwacht erg, en ik niet alleen, mijn hele fractie verwacht dat u zelf met een visie komt, want het
is uw coalitieakkoord. Nogmaals, u zegt dat u het anders wilt doen. Laat dan zien dat u het anders gaat
doen.  Want  nog  steeds  zullen  Stadjers  zich  overvallen  voelen  door  ontwikkelingen  in  hun  directe
woonomgeving. Dan kom ik u toch een klein beetje tegemoet: wij dienen hierover wel een motie in.
Het ging natuurlijk ook weleens goed. Daar lopen we ook niet voor weg, zoals bij de inspraakwijze voor
de totstandkoming van locatieprofielen met betrekking tot de evenementen, en bij de uitvoering van onze
motie met betrekking tot de overlastbeperking voor bewoners langs de nieuwe busroute over de Parkweg.
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Maar bij de grotere veranderingen vervalt het college in het oude wensdenken van ‘wij weten wat goed
voor u is’. Nee, de sleutel tot succes heeft het college wat de Stadspartij betreft nog niet gevonden.
Ja,  en  dan  de  partij  waarvan  wij,  vooral  op  het  gebied  van  inspraak,  verandering  hadden  mogen
verwachten, is Democraten 66, met maar liefst negen zetels in de raad. Deze liberalen spinnen garen bij
het Pechtold-effect en hun onderwijsstandpunten. Voor bestuurders, politici  en ambtenaren is het  nog
even wennen,  die mondige burger die zich niet  meer  met een kluitje het riet in laat  sturen.  D66 wil
daarom minder inspraak en meer ‘samenspraak’. Dat staat in uw verkiezingsprogramma. Maar, voorzitter,
wanneer komt D66 met zijn negenen uit die stoelen en geeft het inspraak daadwerkelijk vorm en maakt
de partij echt werk van de door haar zo gewenste verandering? Of blijft D66, zoals vorige week in onze
ogen is gebleken met de binnenstadsvisie, hangen in oude regentenpolitiek, waar het uit verzet ertegen
nota bene ooit is ontsproten? lk zou zeggen: Vooruit D66!

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Ik moet ook wel een beetje lachen. Volgens mij gaat hier iets mis. Volgens mij
komt de Stadspartij iets te weinig uit het stadhuis, voorzitter, want het is niet meer hier in het stadhuis
waar dit gebeurt. Het zijn juist die plekken in de stad, het zijn juist die veranderlabs, het zijn juist die
Let’s Gro-festivals, het zijn juist die gesprekken in de wijken. Daar gebeurt die inspraak, daar gebeurt de
samenspraak. Ik denk dat de Stadspartij daar op zoek moet en dan de vele voorbeelden ziet die er al zijn.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij):  Maar, voorzitter, ik was niet  van plan om de veranderlabs te gaan
bezoeken en Let’s Gro te gaan bezoeken om te zien hoe de inspraak is georganiseerd in deze stad. Dat heb
ik ook al meerdere malen aangegeven. Het gaat er bij de Stadspartij vooral om dat, wanneer mensen in
hun buurt  of  wijk te  maken krijgen met  veranderingen die  van directe  invloed zijn  op hun leef-  en
woonomgeving, en dan komen we uiteindelijk op het formele inspraakproces, we dat nou eens wezenlijk
anders gaan vormgeven.  En dat  we niet  dat  punt  afwachten,  maar dat we daar vooral op een andere
manier met de stad en die bewoners die geraakt worden in hun directe leefomgeving, in gesprek gaan. En
daar vind ik dat voor u als coalitie, een heel grote uitdaging ligt.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, dat wordt nu al op een andere manier vormgegeven. Maar ik herhaal
de vraag van mevrouw Bloemhoff dan nog maar: wat is uw idee er dan bij hoe zo’n inspraaktraject eruit
zou moeten zien?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat hebben wij al vaak genoeg aangegeven. Ik zeg: vooraf, voor het
formele inspraakproces. Wij krijgen nog steeds heel veel telefoontjes en mailtjes van mensen die ineens
zien dat er een bouwplan ligt, waar ze eigenlijk al bijna te laat voor zijn om nog te reageren. Ga nou juist
voordat een bouwplan wordt gerealiseerd met die bewoners in gesprek. Doe het nu eens anders dan alleen
dat formele inspraaktraject.

Motie 18: Motie. Stadjers informeren via App (Stadspartij, SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

constaterende dat:
- het van belang is dat Stadjers zo vroeg, tijdig en duidelijk mogelijk geïnformeerd worden waar

het gaat om veranderingen in hun eigen woon- en leefomgeving;
- de  gemeenteraad  van  Groningen  op  zoek  is  naar  nieuwe  vormen  van  burgerparticipatie  en

burgerbetrokkenheid;
- we samen de stad maken;

overwegende dat:
- nieuwe  media  nieuwe  kansen  biedt  om  Stadjers  zo  vroeg,  tijdig  en  duidelijk  mogelijk  te

informeren;
- Stadjers voldoende in staat moeten worden gesteld om mee te kunnen praten over hun woon- en

leefomgeving;
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- de gemeenteraad op 24 juni de motie ‘Melding omgevingsvergunning’ heeft aangenomen om te
kijken  hoe  bewoners  beter  te  informeren  over  vergunningaanvragen  voor
omgevingsvergunningen en onttrekkingsvergunningen;

verzoekt het college:
- de mogelijkheid te onderzoeken om Stadjers in staat te stellen informatie en verandering, zoals

bestemmingsplannen, bouwaanvragen en informatieavonden, die van invloed zijn op hun woon-
en leefomgeving op te vragen via bijvoorbeeld een App;

- te kijken of belangrijke informatie van bewonersverenigingen ook een plek kan krijgen;
- te  onderzoeken  of  een  dergelijke  App  of  ander  middel  ook  gekoppeld  kan  worden  aan  de

gemeentelijke website;
- deze motie te betrekken bij de op 24 juni aangenomen motie melding omgevingsvergunning;
- de raad voor de behandeling van de Begroting 2016 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 19: Zorgen voor morgen (Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

Inleiding
In de Voorjaarsbrief van het college staat te lezen (pag. 4):
“Vernieuwing Sociaal  Domein;  een  ingewikkeld  en  delicaat  proces  waarin  de  doorontwikkeling  van
Sociale teams naar WIJ-teams van groot belang is. Breed samengesteld en geworteld in de wijk, zodat we
probleemsituaties vroegtijdig signaleren en escalaties voorkomen. Met pilots in Lewenborg en Vinkhuizen
gaan  we  na  welk  aanbod,  nu  nog  vaak  geleverd  als  maatwerkvoorziening  vanuit  verschillende
instellingen, vanuit de wijk via de WIJ-teams gedaan kan worden. We bouwen zo verder aan de zorgzame
stad met betaalbare, toegankelijke en goede zorg. Daar hechten we groot belang aan”.

constaterende dat:
- in de Voorjaarsbrief de groep senioren/ouderen nauwelijks wordt beschreven als bevolkingsgroep

die een specifieke benadering behoeft waar het zorg en welzijn betreft;
- in de stadsmonitor (pag. 7) wordt aangegeven dat de babyboomgeneratie van na WOII (van 64 tot

69 jaar en een in verhouding groot aandeel in de totale groep ouderen) op de leeftijd is gekomen
dat zij meer zorg behoeven;

- zich  onder  de  groep  ouderen  door  het  decentralisatiebeleid  in  verhouding  steeds  meer
alleenwonende ouderen bevinden;

- het ontvangen van thuishulp (signaleringsfunctie) moeilijker is geworden en niet vanzelfsprekend
is;

overwegende dat:
- inclusief beleid het gevaar in zich bergt dat de onderscheiden groepen niet de specifieke hulp

kunnen krijgen die op een goed moment noodzakelijk zou kunnen zijn;
- de burger via het meldpunt overlast weliswaar zorgelijke situaties kan melden bij de gemeente,

maar dat dit een nogal willekeurig instrument is;
- deze ouderen niet gemakkelijk op een wij-team afstappen;
- er  tot  voor  enkele  jaren als  onderdeel  van het  toen bestaande ouderenbeleid in  de gemeente

huisbezoeken werden afgelegd bij 75-plussers, waardoor hulpvragen konden worden opgehaald;
verzoekt het college:

- in samenwerking met welzijns- en zorginstellingen mogelijkheden te onderzoeken om de ouderen
actief adequate zorg en hulp te bieden;

- samen met de welzijnsinstellingen te kijken of de huisbezoeken weer ingevoerd kunnen worden;
- de raad op de hoogte te houden van dit resultaten van dit onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 20: Draagvlak voor HSL-verbinding (Stadspartij, CDA)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

Constaterende dat de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland in een reactie op het advies van
de landelijke SER aan het kabinet stelt dat:
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- het stedelijk netwerk Assen - Heerenveen - Leeuwarden - Groningen steeds internationaler wordt;
- het  van  belang  is  dat  Noord-Nederland  ook  een  aansluiting  krijgt  op  het  internationale

hogesnelheidnetwerk per trein,
- om  als  gebied  aantrekkelijk  te  blijven  voor  (inter-)nationale  bedrijven,  kenniswerkers  en

bezoekers het van belang is dat het Noorden internationaal aangesloten blijft;
- nu er een nieuwe HSL-verbinding komt tussen Oslo - Kopenhagen - Hamburg, er mogelijkheden

ontstaan om met de opwaardering van de verbinding Groningen - Hamburg - Scandinavië voor
Nederland per trein te ontsluiten;

overwegende dat:
- door investeringen in het verleden, bijvoorbeeld de A31 in Duitsland, de aansluiting via de weg is

verbeterd;
- de noordelijke economie gebaat kan zijn met een snelle aansluiting per spoor naar het westen en

naar Duitsland;
- een  snelle  ontsluiting  naar  de  Randstad  en  een  doorgaande  verbinding  naar  Duitsland  voor

Groningen altijd prioriteit heeft gehad omdat die perspectief biedt op veel nieuwe banen en dus
goed is voor de werkgelegenheid en de economie van het noorden;

- wonen in Groningen aantrekkelijker kan worden wanneer je  in kortere tijd  in Amsterdam of
Hamburg kunt zijn;

- door  de aardbevingsproblematiek  het  noodzakelijk  is  om de  noordelijke  economie  te  blijven
stimuleren;

- een ‘Zuiderzeelijn nieuwe stijl’ dus zeer gewenst is voor stad en provincie Groningen;
verzoekt het college:

- om samen met de noordelijke regio te zoeken naar draagvlak voor een haalbaarheidsstudie;
- om draagvlak te zoeken bij regio’s rond de Randstad;
- om draagvlak te zoeken bij het kabinet;
- de raad op de hoogte te stellen van de verkenning;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Ik dank u wel.  Er zijn drie moties  ingediend.  De moties maken deel  uit  van de
beraadslagingen en het woord is aan de heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, dank u wel.  Twee jaarrekeningen, een begrotingsdebat en nu het
tweede voorjaarsdebat dat ik mag doen. En als ik dan nu al het gevoel heb dat ik mezelf aan het herhalen
ben, is dat geen goed teken. Hoe moeten de dames Jongman en Van Gijlswijk zich dan wel niet voelen?
Het betekent in ieder geval wel dat ik een goed geheugen heb, maar ook dat wij de gewenste verandering
nog  niet  altijd  zien.  En  soms  denk  ik  dan,  nemen  we  als  CDA  misschien  de  woorden  van  het
coalitieakkoord te serieus? Verandering, anders met Stad en Stadjers omgaan, wijkgericht werken. Het
roer  om.  Grote  woorden waarvan het  CDA altijd  gezegd heeft  dat  je  vooral  eerlijk  moet  zijn  in  de
snelheid waarmee je kunt veranderen. Maar snelheid is een ding; die stappen moeten vooral ook in de
goede richting worden gezet.
De voorjaarsbrief,  voorzitter. We lezen dat  het  goed gaat  met  het  onderhoud,  in ieder geval  met  het
gemiddelde beeld. Maar ik ben ook blij om te lezen, of eigenlijk helemaal niet blij, dat de waarnemingen
en het gevoel van het CDA over het onderhoud nu ook met cijfers worden gestaafd. En ja, collega Ubbens
woont in De Hoogte en ik in Vinkhuizen en misschien verklaart dat waarom ons beeld anders is dan dat
van anderen.  Want  in  die  wijken blijft  het  onderhoud ver beneden het  gemiddelde.  Voorzitter, het  is
natuurlijk heel mooi dat het gemiddelde goed is, maar het gaat ook om de wijken waar we qua onderhoud
door de ondergrens zakken. Er ligt nu een heel heldere monitor met aandachtspunten, maar geen acties.
Wijkgericht  werken  houdt  ook  in  dat  je  wat  extra  inzet  pleegt  waar  het  nodig  is.  En  onze  motie
‘Aanvalsplan zwerfvuil’ haalde het niet, omdat aanvalsplan een te beladen woord was. Laten we er in dit
geval dan reparatieplan van maken of verdedigingsplan, of een innovatief zwerfafval-lab. Noem het zoals
u wilt, maar specifieke inzet voor specifieke problemen. Op onderhoudsgebied is dat wat het CDA betreft
een kerntaak. Wat ook een kerntaak van de gemeente is, is veiligheid. Je veilig voelen in je eigen buurt is
een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid in de wijk. Wij dienen een motie in om met bewoners tot een
uitvoeringsplan te komen, met een top 3 aan prioriteiten. Om op die manier te komen tot een nog fijner
leefklimaat en veiligheidsgevoel.
Waar wij ons de laatste tijd wat zorgen om gemaakt hebben is de breedtesport. Maar gelukkig is de rust
daar  wat  teruggekeerd.  Geen  tariefsverhogingen  en  alle  energie  gaat  naar  de  gesprekken  met  de
sportkoepel om in gezamenlijkheid de sport en in het bijzonder de breedtesport een impuls te geven in de
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stad. We juichen deze ontwikkeling toe, maar  er kan op dit  gebied nog een tandje bovenop, wat ons
betreft. Daarom dienen we twee moties in. Een om op zoek te gaan naar extra geld voor het sportbeleid in
2016  en  een  om  een  cofinancieringsfonds  breedtesport  in  te  richten  om  alternatieve  vormen  van
financiering en meer flexibiliteit in de sportinvesteringen te krijgen.
Voorzitter, misschien hebt u er geen last van, deze raadsleden ook niet en de meerderheid van de Stadjers
niet, maar er zijn in de stad voor mensen met een functiebeperking en ouderen behoorlijk wat drempels.
Letterlijk. Toegankelijkheid hoort de norm te zijn en met steun van de hele raad hebben we aangegeven
dat  toegankelijkheid  prominenter  op  de  agenda  moet  staan.  Naast  de  openbare  ruimte  en  openbare
gebouwen vindt het CDA het belangrijk dat ook winkelstraten worden gestimuleerd om hun drempels
weg te nemen. Dit kan veelal eenvoudig door bijvoorbeeld drempelplaten. We dienen hiervoor een motie
in, zodat ambities van het college en van de hele raad kunnen worden omgezet in acties.
Wat volgens het CDA een kerntaak of doel is, zijn sluitende begrotingen. Er ligt nu een meerjarenbeeld
dat niet sluit. In ieder geval niet in deze collegeperiode. En de wethouder zei heel duidelijk dat er geen
begroting voorgelegd zou worden die niet sluit, en daar gaat het CDA dan ook van uit.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik heb even een vraag aan de heer Bolle. Het gaat over uw
vorige punt, de toegankelijkheid. Vindt u het niet de verantwoordelijkheid van ondernemers zelf om te
zorgen dat de winkel toegankelijk is?

De heer BOLLE (CDA): Dat vind ik zeker. Daar zit een verantwoordelijkheid voor de ondernemers zelf
in,  maar  er  zit  ook een verantwoordelijkheid in  voor  de gemeente.  Als  wij  zeggen:  “We willen een
bruisende binnenstad hebben”, “We willen alle dagen de winkels open”, dan moeten we ook zorgen dat
alle Stadjers naar binnen kunnen.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, maar dan maken we toch een wezenlijk verschil tussen het
beheer van openbare ruimtes, zoals rode lopers en wat ondernemers zelf kunnen regelen, namelijk dat zij
de drempel over kunnen? Waarom kiest u er dan voor om ook dat te willen subsidiëren?

De heer BOLLE (CDA): Ik weet niet of u de motie al gezien hebt, want u hebt het over dat wij dat
allemaal gaan subsidiëren. Volgens mij staat dat zo niet in de motie. Dus ik zou graag even verder willen
gaan.
Sluitende begrotingen, daar had ik het over. De wethouder heeft heel duidelijk gezegd: “Wij gaan die
sluitend krijgen.” Maar het is natuurlijk schrikbarend dat een partij als de PvdA zegt, “Ach het is maar
een paar miljoen euro op 1 miljard euro, en misschien is het met de volgende circulaire wel weer anders.
Waarom zouden we daar iets aan doen? We hebben het gevoel dat de economie weer aantrekt. Laat dat
gemeenschapsgeld  lekker  rollen”.  Alsof  het  niet  uitmaakt  dat  er  meer  geld uitgegeven wordt  dan er
binnenkomt.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter?

De heer BOLLE (CDA): Maar net  zo goed schrikbarend dat  de VVD zegt,  dat  de financiële positie
gelukkig weer verbetert, als we een negatief meerjarenbeeld hebben en een financiële stresstest die roept
om een weerstandsvermogen van 1.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ja, als je hier selectief geciteerd wordt, moet je daar wel op
reageren. Volgens mij heeft de PvdA gezegd dat een begroting altijd sluitend moet zijn. Maar bent u het
ook met mij eens dat geld een middel is en geen doel op zich?

De heer BOLLE (CDA): Een heel interessante vraag. Nee, geld is inderdaad geen doel op zich. Het CDA
is ook niet de partij die hier boekhoudertje aan het spelen is, maar we moeten er wel voor zorgen dat die
hypotheek op de toekomst niet groter wordt. Het zou toch een keer mooi zijn als wij die begrotingen
sluitend hebben, dat we er wat aan doen en dat wij die bezuinigingen realiseren en dat we die ozb een
keer naar beneden kunnen krijgen, zodat mensen wat meer geld overhouden in hun portemonnee.
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Een positieve blik is mooi, maar laten we het wel realistisch houden, dus. Van het college zou ik willen
horen of het bereid is in de aangekondigde discussie over het weerstandsvermogen een verder uitgewerkt
plan te presenteren hoe de ambitie om naar een weerstandsvermogen van 1 te groeien ook werkelijkheid
gaat worden. En dat gaat wat het CDA betreft verder dan de 50% van het positieve resultaat naar het
weerstandsvermogen. Want dat gebeurt nu soms na, en soms voor bestemmingsvoorstellen.
Voorzitter, het  college nodigt  ons uit  om ideeën omtrent  de zoekrichting voor bezuinigingen met  het
college te delen. Dat is natuurlijk op zichzelf een legitieme vraag. Maar het is wel wat wrang. Als er
bezuinigd moet worden, dan mogen we een zoekrichting aangeven; als het geld verdeeld wordt, dan weet
het college prima zelf een verdeling te maken. Wel het zuur en niet het zoet. Maar wij lopen er niet voor
weg. Als u het CDA vraagt: “Waar wilt u dan op bezuinigen?” Dan begint dat heel simpel. Kritisch kijken
wat eruit gaat en wat er met dat geld wordt bereikt. Hoe klein of groot de bedragen ook zijn. Niet alles
naar je toe trekken omdat je geen vertrouwen in de samenleving hebt. Loslaten wat geen kerntaak is en de
natuurlijke  rol  van  de  samenleving  en  ondernemers  weer  laten  terugkomen.  En  dan  zeg  je  soms:
“Supersympathiek idee, maar daar gaat de gemeenschap niet voor betalen.” En daarom heeft het CDA al
meerdere keren tegen heel sympathieke voorstellen gestemd, waarvan wij vinden dat ze geen kerntaak
van de gemeente zijn, of nut en noodzaak volgens ons ontbrak. En dat zullen we vandaag weer doen. En
dat is niet altijd leuk, maar dat doen we omdat wij denken dat dat nodig is voor de stad. Misschien soms
tegen ons gevoel in, maar we doen dat wel, omdat de financiële situatie en de cijfers daarom vragen en de
stad een goede, financieel bestendige toekomst verdient.
En over die toekomst: in de Gezinsbode las ik dat D66 van mening is dat ons politieke systeem weerstand
opwekt.  En  dat  dat  terecht  is.  We zijn  druk  met  vernieuwingen  van  de  democratie,  omdat  we  het
belangrijk vinden wat de stad vindt. Een mooi initiatief zoals de G1000 wordt van alle kanten omarmd.
De politiek, dé politiek, moet veranderen. Het systeem werkt niet. Voorzitter, volgens het CDA ligt de
oplossing niet zozeer in het veranderen van de structuur en is het probleem niet hoe het democratische
bestel is opgezet, maar vooral hoe ermee omgegaan wordt. Want als we de mening van duizend mensen
uit de stad zo belangrijk vinden, waarom wordt er dan zo weinig gedaan met de mening van de 13.203
mensen die op de SP hebben gestemd? Of als de Stadspartij met 7.238 mensen achter zich, een initiatief
wil uitvoeren, waarom is het dan vechten tegen de bierkaai? Het etiketje van de politieke tegenstander
moet eraf zijn, dan wil men wel wat ‘de stad’ wil. Voorzitter, als je iets wilt veranderen ligt de oplossing
niet in de structuur, maar in jezelf. Hier, in deze raadszaal, hier kun je beginnen met de verandering. Hier
kun je zeggen, als het over Hampshire of Kardinge gaat: “Ja, dit is dan wel volgens de regels gegaan,
maar niet zoals we met elkaar hebben afgesproken, dat moet over.” Hier kun je zeggen als het over de
woonvisie of Grote Markt oostzijde gaat: “Wij zijn de gekozen volksvertegenwoordiging en we geven
niet alles uit handen aan de wethouder.” Hier geef je kaders mee, in plaats van je te verschuilen achter een
college door alleen maar een waslijst aan vragen te stellen en afwijkingsbevoegdheden te geven. Hier kun
je zeggen: “Wij doen niet mee aan het mogelijk maken van de wethouderscultuur die weer langzaam zijn
intrede doet.” En niet, omdat de wethouders daarop uit zijn. Maar omdat ze, zoals de burgemeester al
eerder zei, zeeën van ruimte krijgen. Hier maak je keuzes.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Er was een politicus, die niet mijn voorbeeld is, die de term ‘huilie-
huilie’ gebruikte. Dat ga ik niet doen, maar de vraag is eigenlijk: is het nou zo dat het CDA hier pleit voor
een heel grondige vernieuwing van ons staatsbestel? Volgens mij is het CDA traditioneel de partij die het
meest met dat bijltje gehakt heeft. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe u zich dat voorstelt. Hoe moeten wij hier
in de raad tot nieuwe besluitvormingsmanieren komen?

De heer BOLLE (CDA): Ja voorzitter, dan denk je dat je het heel duidelijk hebt opgeschreven en dan
blijkt het toch heel anders te landen. Het is heel simpel. Als er zaken langskomen waarvan je zegt: “Dit is
niet zoals we het afgesproken hebben, dit is niet hoe wij het hebben gewild”, dan stem je uiteindelijk
tegen dat voorstel. Om het voorbeeldje van Kardinge te nemen, waarbij er volgens mij twintig brieven
kwamen.  Om dan te  zeggen:  “Ja  dat  is  toch wel een beetje  lastig.  Dit  is  niet  helemaal  hoe het  had
gemoeten. Maar ja, het is wel volgens de regels. Het is procedureel volgens de regels dus ja, dan gaan we
maar  door.”  Kijk,  als  wij  hier  zelf  die  verandering niet  gaan bewerkstelligen,  dan gaan  het  nergens
gebeuren. Dat is het punt dat ik wil maken.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, de heer Bolle zegt eigenlijk: “Er zijn allerlei dingen waar
wij niet tussenkomen, want de meerderheid beslist.” En dat het allemaal raar is. Maar vlak daarvoor heeft
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de heer Bolle allerlei dingen genoemd waaruit het succes van het CDA blijkt om dingen te bereiken,
bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid en in de sport. Het kan niet allebei zijn. Het kan niet zo
zijn dat het allemaal verschrikkelijk dichtgeregeld is én dat het CDA succesvol is om, ondanks dat, toch
nog allerlei dingen hier in de raad te bereiken. Dus, wat is het?

De heer  BOLLE (CDA):  Nou,  die  conclusie  deel  ik  helemaal  met  de heer  Leemhuis,  dat  het  CDA
ontzettend succesvol is. Dus ja, dat is het in ieder geval.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dus mag ik concluderen dat de rest van uw betoog, over hoe slecht
het allemaal geregeld is en dat er een belang van de meerderheid is in dit huis, dan niet van toepassing is?

De heer BOLLE (CDA): Nee, ik zal het nog een keer proberen. Het gaat om die verandering. Als je roept
om verandering, dan moet je zelf de eerste stap maken. Dan moet je zelf, zoals we hier zitten, als er hier
voorstellen langskomen, zeggen: “Dit is niet hoe wij het hebben gewild, dat gaan we zo niet doen.” En
dat gebeurt niet. En dat is het punt dat ik wil maken. En natuurlijk is er wat ruimte, maar u zegt dat wij zo
succesvol  zijn:  ik  weet  niet  of  u  weet  hoe  wij  hebben moeten  vechten  om de  sporttarieven niet  te
verhogen? Dat was niet zonder slag of stoot.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nee, de heer Bolle moet er ook wel een beetje zijn best voor doen,
anders heeft hij er ook geen resultaat van.

De VOORZITTER: Goed. Ik stel voor dat we verdergaan.

De heer  BOLLE (CDA):  Ja,  laten we verdergaan.  Waar  ik  het  had over  de verandering.  Die  mooie
woorden kunnen wat ons betreft er wel uit, want, zoals ik al tegen de heer Leemhuis zei: die verandering
hebt u zelf in de hand. Stop het marketingpraatje en haal dat mooie cadeaupapier er gewoon af.

De VOORZITTER: Ja, nu ga ik u toch wijzen op het feit dat u in andermans tijd praat. U bent al uit uw
quotum.

De  heer  BOLLE  (CDA):  Oké.  Maar  ik  heb  nog  een  zin.  Het  CDA  neemt  de  woorden  van  het
coalitieakkoord  en  de  coalitiepartijen  misschien  af  en  toe  te  serieus.  Maar  het  wordt  pas  echt  een
probleem als de coalitie zichzelf niet meer serieus kan nemen.

Motie 21: Investeer in breedtesport (CDA, Stadspartij, SP, Student en Stad, ChristenUnie)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- alhoewel 59% van de sportverenigingen financieel gezond is, het onlangs uitgebrachte Mullier-

onderzoek in haar conclusie aangeeft dat de financiën steeds meer een punt van aandacht worden
voor sportverenigingen;

- dit mede komt doordat verschillende inkomstenbronnen eerder afnemen dan toenemen en dat dit
met name geldt voor de gemeentelijke bijdragen;

- het college wil blijven inzetten op stimulering van sport en bewegen;
- amateursportverenigingen een grote rol spelen in het uitvoeren van het sportbeleid in de stad;

van mening dat:
- er in de Begroting 2016 meer geld beschikbaar moet komen voor breedtesport en haar sportieve

ambities;
verzoekt het college:

- om  bij  de  voorbereiding  van  de  begroting  voor  2016  te  onderzoeken  of  er  meer  geld
gereserveerd kan worden voor de breedtesport en de raad hierover te rapporteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 22:  Cofinancieringsfonds  breedtesport (CDA,  Stadspartij,  VVD,  D66,  Student  en  Stad,
ChristenUnie, PvdA)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
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- het college wil blijven inzetten op stimulering van sport en bewegen;
- amateursportverenigingen een grote rol spelen in het uitvoeren van het sportbeleid in de stad;
- de investeringen in sportinfrastructuur veelal eenzijdig vanuit de gemeente zijn;

overwegende dat:
- het  college  flexibiliteit  in  financieringsvormen  heeft  getoond  bij  o.a.  de  aanleg  van  de

kleedkamers van Be Quick en het waterveld van GHBS;
- deze flexibiliteit in een cofinancieringsfonds geborgd kan worden en vergroot, door verschillende

vormen van financiering mogelijk te maken;
- een  dergelijk  fonds  een  kwantitatieve  en  kwalitatieve  impuls  kan  betekenen  voor  de

sportinfrastructuur en het sportklimaat in het algemeen;
verzoekt het college:

- om  voor  de  Begroting  2016  de  mogelijkheden  te  onderzoeken  om  te  komen  tot  een
cofinancieringsfonds voor de breedtesport en dit in samenspraak te doen met de sportkoepel en
andere belanghebbenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 23: Gerichte aanpak schone wijken (CDA, Stadspartij, ChristenUnie)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- in  de  Stadsmonitor  2015  te  lezen  is:  “Er  zijn  wel  verschillen  tussen  de  wijken.  Zo  zijn  de

inwoners in het noordoosten van de stad (Lewenborg, Beijum) en de Hoogte minder tevreden
over het schoonhouden van de wijk”;

- in de Stadsmonitor 2015 te lezen is: “Het aantal vernielingen is nog wel een punt in Beijum,
Lewenborg en Vinkhuizen.  Verloedering in het  algemeen speelt  nog in  de Binnenstad en De
Hoogte”;

overwegende dat:
- er vanuit verschillende wijken geklaagd wordt over een toename van zwerfvuil in de openbare

ruimte (bijvoorbeeld Beijum en Vinkhuizen);
- het schoonhouden van de openbare ruimte een kerntaak is van de gemeentelijke overheid en dat

daarbij niet alleen een faciliterende, maar ook een initiërende rol passend is;
- in  de  BORG-rapportage  2014  alleen  informatie  was  opgenomen  op  stadsdeelniveau  en

verschillen op lagere schaalniveaus daarmee niet zichtbaar zijn;
- de interventieteams gericht zouden moeten worden ingezet op de plekken waar de kwaliteit van

de openbare ruimte het meest onder druk staat;
verzoekt het college:

- een voorstel te doen voor het verbeteren van de tevredenheid van de inwoners van de wijken die
negatief afwijken van het gemiddelde van Groningen met betrekking tot het schoonhouden van de
wijk en of aanpak van verloedering in deze wijken;

- in  de  volgende  BORG-rapportage  op  buurtniveau  informatie  te  verstrekken  over  de  BORG-
scores, zodat de verschillen binnen de stad beter zichtbaar worden en doelgericht maatregelen
kunnen worden ontwikkeld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 24:  prioriteiten buurtbewoners  voor beter veiligheidsgevoel (CDA,  Stadspartij,  VVD,  D66,
PvdA)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

constaterende dat:
- 21% van de inwoners zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt;
- in de Oosterparkwijk, de Hoogte, Paddepoel en Vinkhuizen het gevoel van onveiligheid meer dan

gemiddeld is toegenomen;
- in de kadernota Integrale veiligheid al enkele keren gesproken wordt over de wenselijkheid van

meer samenwerking met inwoners op het gebied van veiligheid in hun leefomgeving;
- er  al  goede  initiatieven  zijn  om  bewoners  te  betrekken,  zoals  wijkbijeenkomsten  waar  de

wijkagent aanwezig is;
overwegende dat:
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- de aanpak van veiligheid aan effectiviteit en draagvlak wint als buurtbewoners zo veel mogelijk
betrokken worden;

- in verschillende steden, waaronder Rotterdam, inwoners van wijken in samenspraak met politie
en gemeenten drie prioriteiten formuleren op het gebied van veiligheid in de wijk;

- deze succesvolle aanpak ook in Groningen kan werken omdat veiligheid een basisvoorwaarde is
voor een prettig leefklimaat;

verzoekt het college:
- om samen met wijkbewoners te werken aan een uitvoeringsplan tot een beter veiligheidsgevoel in

de wijken. Signalering van onveilige plekken in wijken vast onderdeel te maken van de jaarlijkse
wijkschouw;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 25: Drempel lager betere toegankelijkheid (CDA, GroenLinks, Stadspartij, ChristenUnie, SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015;

constaterende dat:
- de gehele raad heeft ingestemd met de motie ‘Toegankelijkheid prominent op de agenda’;
- toegankelijkheid een basisvoorwaarde is voor maatschappelijke participatie;

overwegende dat:
- toegankelijkheid een integraal onderdeel van de verschillende beleidsterreinen zou moeten zijn;
- als onderdeel van het speerpunt ‘levendige stad’ de fysieke bereikbaarheid een basisvoorwaarde

is;
- het belangrijk is dat naast openbare gebouwen ook winkels toegankelijk zijn voor iedereen;
- drempels bij de entree de toegankelijkheid van een pand voor mensen met een functiebeperking,

ouderen, ouders met kinderwagens kunnen belemmeren;
- dit in een aantal gevallen eenvoudig kan worden opgelost: via een losse drempelplaat of door

ophoging van straatwerk voor de entree;
verzoekt het college:

- met  een  voorstel  te  komen  om  met  cofinanciering  winkeliers/winkelstraten  in  de  stad  te
stimuleren  om  de  entreedrempels  die  toegankelijkheid  kunnen  belemmeren,  waar  kan
toegankelijker te maken;

- de Raad hierover voor de Begroting 2016 te rapporteren;
en gaat over tot de orde van de dag.

De  VOORZITTER:  De  moties  maken  deel  uit  van  de  beraadslagingen.  Het  woord  is  aan  mevrouw
Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Als je een koers uitzet, dan weet je waar je
naartoe gaat. Dan is het vreemd dat het college ons als raad vraagt waar wij op willen bezuinigen en daar
zelf niets over zegt. Het college had op zijn minst aan kunnen geven: als wij naar de kaarten en naar ons
schip kijken, dan lijkt het ons het beste om die en die route te kiezen. Dan maken wij het minste kans op
zwaar weer en kunnen we behouden aankomen. Zonder navigatie kan het schip alle kanten opvliegen en
is het schip overgeleverd aan de stroming van de zee. En in die stroming zitten de oppositie en de coalitie
te woelen met daaronder weer een substroom van partijpolitieke meningen en opvattingen. Dat wordt of
een  heel  woelig  begrotingsdebat,  want  niet  iedereen  voelt  zich  gehoord,  of  het  college  slaagt  er
wonderwel in om met alle vandaag geventileerde wensen een goede koers uit te zetten. Het was naar onze
mening beter geweest om vandaag al een voorzet te bespreken.
Als politiek moet je niet denken dat jij het middelpunt van deze stad bent. Wij lopen hier vandaag weer
het stadhuis in en uit en debatteren alsof ons figuurlijke leven ervan afhangt. Tegelijkertijd zijn er een
heleboel  Stadjers  die  het  echt  helemaal  niets  kan  schelen  wat  wij  hier  vandaag  doen.  Het  pas
gepensioneerde stel dat geniet van het eerste fietstochtje samen, de bijstandsmoeder die piekert hoe ze de
maand juli doorkomt met de kids, de pas afgestudeerde met een baan op zoek naar een appartementje, de
mevrouw van 80 die het niet meer alleen redt, en de man die de restanten van zijn feestje in de vuilnisbak
kiepert, zij zijn allemaal met heel andere dingen bezig. En toch sta ik hier nu niet als een politica die
denkt dat wat wij doen overbodig is, maar als iemand die denkt dat keuzes maken en de gevolgen van die
keuzes er zeker toe doen. Want als wij geen keuzes maken of de verkeerde, dan ziet Groningen er anders
uit over een paar jaar. Stel dat wij geen afval meer ophalen, stel dat de aanbesteding in de zorg desastreus
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uitpakt, stel dat wij niet genoeg blijven bouwen, stel dat wij de fietspaden niet meer onderhouden of stel
dat wij ons minimabeleid rigoureus verminderen, dan is het volgens de ChristenUnie zo dat keuzes in de
begroting voor 2016 wel degelijk van invloed zijn. Voorzitter, als ChristenUnie hebben wij op uw verzoek
onze knopen geteld en willen dat de koers voor 2016 de navolgende thema’s als boeien ziet waar het
schip omheen moet varen.
Het thema zorg. Wij maken ons zorgen over de zorg. Wij zien een verscherpte tweedeling in onze stad. Er
zijn Stadjers die zich ondanks grote moeite en ziekte supergoed redden. Alle lof daarvoor. Zij hebben
voldoende netwerk en zijn in staat om hun eigen leven vorm te geven. Maar vergeten we niet de Stadjers
met psychische moeiten en complexe problemen, die geen netwerk hebben en door allerlei oorzaken geen
beroep kunnen doen op familie, vrienden of buren? Die Stadjers passen niet in een systeem, maar hebben
de menselijke maat nodig en hebben helemaal niets aan innovatie in de zorg. Wat de toekomst van de
aanbesteding ons brengt, is nog niet bekend. Met de komst van de Wmo is het destijds hier in Groningen
redelijk goed gegaan maar destijds met de re-integratiewetgeving werden we bedolven onder bureautjes
die  niet  met  de  mens  bezig waren,  maar  vooral  met  zichzelf.  Daar  komt  bij  dat  minister  Schippers
gisteren bekend gemaakt  heeft  dat  elke gemeente  voor  het  einde van het  jaar  een voorziening moet
hebben waar verwarde mensen snel worden geholpen. De politie heeft soms de handen vol aan deze
mensen en daarom is snel en gezamenlijk ingrijpen als gemeente, politie, justitie en GGZ gewenst. Ook
iets om rekening mee te houden in uw begroting.
Het thema ‘geld voor Stadjersinitiatieven’. In het begin sprak ik al even over de Stadjers. Er wordt enorm
veel werk verzet door vrijwilligers; onzichtbaar en onmeetbaar maar van ontzettend belang! Ook poppen
er overal initiatieven op waaruit  blijkt  dat  je als  overheid niet  alles zelf hoeft te bedenken.  Maar de
cruciale vraag is hoe we als gemeente omgaan met die initiatieven vanuit de Stadjers. Ondersteunen we
die of laten we ze maar een beetje aanmodderen? Is er nog wat geld in de portemonnee of blijven we
roepen dat we initiatief waarderen, maar dat het vooral niks mag kosten? Oftewel, met welke bril kijken
we naar burgerinitiatieven? Is het allemaal goedbedoeld vrijwilligersgedoe of ook nog een beetje meer
dan dat? Wij hebben een paar keer meegekregen dat initiatieven wel op sympathie, maar niet op geld
kunnen rekenen. Maar voorzitter, zo werkt het niet. Kunnen burgerinitiatieven ook uitvoering geven aan
gemeentelijk beleid? In Binnenlands Bestuur konden we lezen hoe Kracht in NL de waarde van een
initiatief  in kaart  kan brengen.  Want  hebben we als gemeente  wel  zicht  op wat  er  allemaal  gebeurt?
Hebben we wel in de gaten wat de maatschappelijke en economische waarden van lokale initiatieven
zijn?  Uit  Kracht  in  NL blijkt  ook  dat  het  loont  om te  investeren  in  maatschappelijke  initiatieven.
Gecombineerd met het gegeven dat we de wijk meer in willen trekken, met sociale wijkteams en als
gemeente  gebiedsgericht  werken  met  daarin  een  heel  nieuw samenspel  van  instanties,  professionals,
gemeente  en  bewoners  met  initiatieven,  stellen  wij  voor  dat  er  een  Stimuleringsfonds  voor
Stadjesinitiatieven komt. Initiatieven die bijdragen aan beleidsdoelstellingen in de begroting, kunnen een
beroep doen op dit Stimuleringsfonds. Daarvoor dien ik een motie in. 
Het thema jeugd.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Dat stimuleringsfonds, is het niet zo dat dit
eigenlijk al bestaat? Zijn dat niet gewoon de wijkbudgetten waar de wijkwethouders mee aan het werk
gaan?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nou, dat is een beetje lastig want sommige thema’s zijn niet per
wijk samen te vatten maar zijn juist tijdelijke initiatieven. Bijvoorbeeld de opvang van psychiatrische
patiënten. Soms is het wel wijkgerelateerd en soms is het stadsgerelateerd, maar omdat wij te vaak te
horen krijgen dat de deur financieel op slot zit, dachten wij: laten we het breder trekken voor de hele stad.
Het kan de ene keer lokaal zijn en de andere keer stedelijk.
Het thema jeugd. Universitair hoofddocent Jan Derksen uit Nijmegen presenteerde kortgeleden het boek
‘Iedereen een psychische aandoening”. Hij waarschuwde dat de kosten van de ggz de komende jaren
dreigen te exploderen als gevolg van falende opvoeding. Van de patiënten in de ggz is 40% jonger dan 25
jaar. lk weet de lokale cijfers niet exact, maar zou Groningen het op dat vlak in de hulpverlening anders
doen? lk weet wel dat de aansluiting voor jongeren vanaf 18 jaar niet altijd soepel verloopt. Als we die
twee ingrediënten bij elkaar optellen, dan betekent het nu alle hens aan dek. Daar komt nog eens bij dat
het Rijk daarin niet meewerkt. Van Rijn antwoordde op Kamervragen dat gemeenten die tekortkomen op
hun jeugdzorgbudget, dit uit de eigen begroting moeten aanvullen en dat de gemeenteraad moet toezien
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op budgettaire consequenties indien er meer vraag komt. Voorzitter, dit is iets wat onze fractie zorgen
baart. Wij zien graag een duidelijke en met cijfers onderbouwde keuze in de begroting van 2016.
Het thema aanpak mensenhandel en misstanden prostitutie. Weliswaar komt dit agendapunt in het najaar
aan de orde en hebben we de burgemeester al een krachtige uitspraak horen doen wat betreft aanpak van
excessen. Maar toch geven wij bij dezen aan dat de ChristenUnie wil dat beleidsvoornemens niet stuiten
op tekort aan geld. Als wij bijvoorbeeld denken aan een goede fysieke plaats voor een uitstapprogramma
of een goed alternatief voor het niet meer al gaan slapen op de werkplek, in plaats van slapen bij je pooier,
dan mag dit wat ons betreft geld kosten. Dat hebben we al eerder in de motie uitgesproken. En ook omdat
wij vinden dat kwetsbare vrouwen die uit een web van intriges komen, recht hebben op herstel en goede
opvang.
Het thema schoon, heel, veilig; een thema waar onze fractie al jaren op hamert. Rommel trekt rommel
aan, zo simpel is het. Wij willen een schone, hele en veilige stad. Een inwoner reageerde naar aanleiding
van onze opmerking hierover in de Gezinsbode. Zij vraagt om een betere grofvuilregeling voor minima.
Als je geen auto hebt of niemand met een auto kent, kost het te veel geld om het weg te brengen en dan
dump je het in de berging of bij de afvalcontainer. Nou kennen sommige wijken milieustraten. Een keer
per jaar een schoonmaakactie met een container waar je ook grofvuil in kunt leveren. Is het een idee om
dit in meer wijken te gaan doen? Wij dienen daarvoor een motie in.
Wat betreft schoon, heel en veilig: hierop meer bezuinigen kan echt niet. Het college heeft de bedragen al
een  paar  keer  teruggeschroefd  en  wat  ons  betreft  kijkt  het  college  in  dit  hoofdstuk  naar  slimmere
toepassingen, maar niet naar minder inzet. Een idee vanuit onze fractie: wij zien vaak taakstraffers op
redelijke achteraf plekken of vaak op dezelfde plekken in het Stadspark snoeien en schoffelen. Zouden zij
niet eens ingezet kunnen worden voor onkruidvrij maken van straten en wijken waar de score lager is?
Graag uw reactie.
Het  thema  meer  geld  voor  breedtesport.  ‘Meer  geld  voor  breedtesport’  roepen  wij  al  jaren!  Dat
opeenvolgende  colleges  hieraan  geen  gehoor  geven,  is  jammer  voor  de  vele  Stadjers  die  door  de
breedtesport  gezond  bezig  zijn  in  al  die  gymzalen,  trainingshallen  en  sportvelden.  Wij  werpen  hier
nogmaals een balletje over op. De motie heeft u al in uw bezit.
Mijnheer de voorzitter, ik sluit af met een opmerking over een van de sleutelprojecten en als laatste nog
een motie. Over de zuidelijke ringweg staat in de sleutelrapportage bij risico 5: “De drie partners werken
met een taakstellend budget. Dit vraagt om een goede projectbeheersing. Mochten overschrijdingen die
niet financieel in het project op te vangen zijn zich voordoen, dan zijn versoberingen in de scope aan de
orde. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en omgeving.” Dat op zich is al een behoorlijk risico maar
ook verontrustend is de kop die wij op NRC-q lazen: “Wie wil er nog bouwen voor Rijkswaterstaat?”
Daar staat in dat de bouwers die grote infrastructuurprojecten uitvoeren voor Rijkswaterstaat boos en
ontevreden zijn. De projecten zijn te groot, te risicovol en de samenwerking met Rijkswaterstaat gaat te
stroef. Ballast Nedam en Strukton lijden onder zware tegenvallers bij de verbreding van de A15, dat is bij
Rotterdam en de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Dat wordt dus nog een heel spannende tijd qua
aanbesteding en de uitkomst daarvan.
Voorzitter, iets van heel andere aard, maar niet onbelangrijk. Als de nood het hoogst is, is de redding niet
altijd nabij. lk heb het over invalidentoiletten. Wij hadden dit vorige week ook bij de binnenstadsvisie in
kunnen brengen, maar beter nu dan nooit. Wij dienen een motie in om in kaart te brengen hoe we dit beter
kunnen faciliteren.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Ja, u ging heel mooi van het onderwerp ringweg over naar iets anders. Ik
dacht: het komt er nu achteraan, maar het kwam niet. Dat was eigenlijk mijn vraag: wat wilt u zeggen met
wat u net gezegd hebt? Wat wilt u eigenlijk dat het college daarmee gaat doen?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Maar kijk, die aanbesteding loopt, dus daar zitten wij verder niet
bij en in. Ik zie het als een soort risico voor de toekomst, qua financiële dekking enzovoort. Komen we
niet uit de aanbesteding, dan hebben we natuurlijk een heel groot probleem of gaat het helemaal fout
lopen. Het is meer een soort van ‘houd er rekening mee dat’ en ik parkeer nu dat moment even, omdat het
een van onze grootste projecten, of het grootste project is dat er aan zit te komen. Hoe het uitloopt kan ik
ook nog niet voorzien, maar ik zie wel heel veel beweging in bouwersland, waar wij denk ik niet zo blij
mee moeten zijn.

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter, maar het is niet zo dat u uw steun intrekt bij de ringwegplannen?
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nou, die steun hebben we al gegeven, maar ook met alle mitsen
en maren en moties die we destijds hebben ingediend. Maar we gaan niet zo ver als u. Want u hebt daar
iets anders over gezegd.
Ja, als laatste: als christenpolitici willen wij aangeven dat wij als mensen de wind niet in de hand hebben.
Wij wensen het college daarom bij het opstellen van de begroting voor 2016 Gods onmisbare zegen toe.
Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De  heer  BOLLE (CDA):  Dank u,  voorzitter.  Ja,  misschien  heb ik  het  gemist,  maar  hebt  u  ook een
denkrichting voor de bezuinigingsopgave die er nog voor het college ligt?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik heb aangegeven waar wij niet op wil bezuinigen. Dat is een
omgekeerde denkwijze. Wij kunnen nooit als college, met 2000 man achter zich, zo’n lijstje aanleveren
met: “Bezuinigt u daar maar op”. Wij hebben het andersom bedacht en gezegd: “Hier willen wij dat u niet
op bezuinigt.”

De heer BOLLE (CDA): Ja, voorzitter, die argumentatie wordt natuurlijk wel vaker gebruikt. Dat wil
zeggen:  “Het  college  heeft  meer  armslag  en  het  kan  het  allemaal  makkelijker  bekijken”  en  dat  is
natuurlijk ook zo. En u zegt waarop u niet wilt bezuinigen, nou, ik denk dat het college ook wel wist waar
u niet op wilde bezuinigen. Maar het college was vooral erg benieuwd waar u de heldere keuzes maakt. Ik
heb net in mijn betoog gezegd: “Van de coalitie hoeven we het niet echt te verwachten”, dus misschien
dat u een voorzet kunt geven.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Verwacht u van mij  op dit moment dat ik nu zeg waar we op
moeten bezuinigen? Nee, ik heb duidelijk aangegeven waar onze prioriteiten liggen, waar wij van vinden
dat het college voor de Stadjers moet gaan, met al die dingen rondom zorg, jeugd, enzovoort. En ik denk
dat dit voldoende input is en al meer dan in de collegebrief zelf staat of in de voorjaarsbrief en dat het
college daarmee heel goed weet waar wij willen dat de koers naartoe gaat.

De VOORZITTER: Dank u wel. 

Motie 26: Milieustraten (ChristenUnie, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

constaterend dat:
- het laten ophalen van grofvuil tegenwoordig niet meer gratis uitgevoerd wordt, maar 46,50 euro

per keer kost;
- het grofvuil wel twee keer per jaar gratis bij een afvalbrengstation kan worden aangeboden;

overwegend dat:
- niet elke Stadjer over de middelen beschikt om het grofvuil op te laten halen;
- niet elke Stadjer over een auto beschikt om met grofvuil naar een afvalbrengstation te rijden;
- hierdoor meer grofvuil gedumpt wordt en daarmee ‘verrommeling’ ontstaat;
- Groningen een stad is die ‘schoon, heel en veilig’ als motto wil uitdragen;
- in enkele wijken een keer per jaar een milieustraat wordt opgebouwd waar wijkbewoners gratis

hun grofvuil kunnen brengen;
verzoekt het college:

- de mogelijkheden te onderzoeken om in meerdere wijken een keer per jaar een milieustraat in te
richten en bij de begroting van 2016 hierover te rapporteren met een dekkingsvoorstel;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 27: Hoge Nood (ChristenUnie)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

constaterend dat:
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- de binnenstad van Groningen voor iedereen toegankelijk moet  zijn in de meest  brede zin des
woords;

- de binnenstad van Groningen slechts een paar goed toegankelijke  openbare invalidentoiletten
kent;

overwegend dat:
- het aanbod van openbare invalidentoiletten in de binnenstad van Groningen te wensen overlaat;

verzoekt het college:
- in  overleg  met  de  adviesraad  Gehandicaptenbeleid  onderzoek  te  doen  naar  de  gewenste

mogelijkheden  van  uitbreiding  en  bij  de  begroting  van  2016  hierover  te  rapporten  met  een
dekkingsvoorstel;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 28: Geld voor Stadjersinitiatieven (ChristenUnie)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief
2015,

constaterend dat:
- initiatieven maatschappelijke en economische waarde hebben (zie uitkomsten onderzoeken van

Kracht in NL);
- er Stadjersinitiatieven zijn op velerlei vlak;
- er initiatieven zijn die stuklopen op het feit dat er onvoldoende financiën voor zijn;
- de gemeente wijkgericht gaat werken en dus ook eerder in aanraking komt met deze initiatieven;
- deze  motie  spreekt  over  Stadjersinitiatieven  die  bijdragen  aan  gemeentelijke  doelstellingen

verwoord in de begroting;
overwegend dat:

- financiële ondersteuning soms net dat extra zetje kan geven om een initiatief te starten;
verzoekt het college:

- te onderzoeken of het mogelijk is om een Stimuleringsfonds Stadjersinitiatieven op te richten en
bij de begroting van 2016 hierover te rapporteren met een dekkingsvoorstel;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De moties maken deel uit van de beraadslagingen. Het woord is aan de heer Van den
Anker.
 
De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. We hebben al veel gehoord over de
stad met twee gezichten. De jonge stad met veel mogelijkheden, maar ook de stad met veel werkloosheid.
Hoewel dit contrast veel naar voren komt, zien wij juist een ander contrast steeds groter worden. Die
tussen de student en de Stadjer. Het feit dat deze twee groepen op deze manier benoemd worden, geeft al
aan dat veel jongeren niet als volwaardige inwoners van de stad worden bezien. Ze zijn immers maar
passanten. We gaan zelfs zo ver om deze doelgroep op de kosten te jagen door middel van een 15%-norm
in de omgevingstoets. Dit zorgt voor een toename van maar liefst 64% in de huurprijs. Het was dan ook
erg verwarrend om een artikel van D66 afgelopen week te lezen. lk quote: “D66 blij met  afschaffing
vijftienprocentsnorm. De gemeenteraad steunt het voorstel van het Groningse college van D66, PvdA,
VVD en GroenLinks om de norm los te laten.”

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer  LEEMHUIS (GroenLinks):  Voorzitter, beweert  de  heer  Van den Anker  nu echt  dat  de hoge
huurprijzen van kamers door de gemeente worden bepaald?

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Ik geef aan dat dit een symptoom is van zoiets als een
15%-norm en het beleid dat op dit moment gebeurt op jongerenhuisvesting.
Ik kom nog even terug op de opmerking die  ik net  maakte:  terwijl  in  de verdediging van diezelfde
woonvisie, de heer Blom van coalitiegenoot VVD nog zei dat de 15%-norm echt nodig was omdat er
geen goed alternatief voorhanden was om jongerenhuisvesting te beteugelen. U zult wel begrijpen, wij
waren even in de war. Had de VVD of D66 nou gelijk? Maar na het nalezen van de woonvisie moesten
we helaas concluderen dat de heer Blom toch echt gelijk had. De generieke 15%-norm staat gewoon in de
omgevingstoets met de volgende tekst “Wanneer de 15%-norm is bereikt, verlenen we in principe geen
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vergunningen meer.” Voorzitter, nu we dat nog even opgehelderd hebben wil ik ingaan op een betere
manier om een balans te vinden in de wijken en dit contrast te laten afnemen.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Zou de heer Van den Anker ook het tweede en het derde lid daarvan
willen citeren?

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Ik weet waar u op doelt, maar ik ga hier niet hele stukken
citeren, aangezien u zelf ook weet wat erin staat. Daarentegen kan ik u wel aangeven dat in het derde lid,
waar  ook op  die  manier  op  gehamerd  werd,  ongeveer  hetzelfde  stuk  staat  als  wat  er  nu  ook in  de
woonvisie staat, wat betreft de uitzonderingspositie. Die is nagenoeg gelijk. Dat had u zelf ook terug
kunnen lezen.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Volgens mij staat er juist in dat derde lid dat daar waar het mogelijk
is, bijvoorbeeld door de omgevingstoets, het wel degelijk boven de 15% kan worden gerealiseerd.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Voorzitter, een vergelijkbare stelling stond ook al in de
oude 15%-norm. Ik ga even door.
We moeten  het  dus  niet  zoeken  in  deze  misplaatste  symptoombestrijding,  maar  juist  de  kracht  van
jongeren inzetten om iedereen er beter op te maken. Mbo, hbo, wo, het maakt niet uit, op wat voor wijze
dan ook. We moeten op deze manier jongeren in de wijken kunnen inzetten, zodat ze een aandeel worden.
Dit wordt gelukkig ook voorzichtig geconcludeerd in de evaluatie van de pilots om het begrip tussen
studenten en Stadjers te verbeteren, die een aantal maanden geleden passeerde. Er ontstaat meer begrip
voor elkaar en er worden gezamenlijk activiteiten opgepakt ter bevordering van de leefbaarheid. Daarom
moeten  deze  instrumenten  groter,  breder  en  structureel  worden  opgepakt.  Student  en  Stad  heeft  in
Amsterdam bij het BOOT-project mogen kijken. Daar wordt het onderwijs verplaatst naar de wijk. Om
daar te leren,  te werken en te onderzoeken,  wordt  de stad ondersteund door studenten. De studenten
worden  wereldwijs  en  leren  de  stad  kennen  en  daarnaast  doen  zij  een  structurele  bijdrage  aan  de
sociaaleconomische wijkaanpak en -ontwikkeling. Met de opstart van het project WIJS wordt hier een
begin aan gemaakt in Groningen. Een begin om studenten ook op die manier als Stadjers te zien en mee te
laten doen. Student en Stad roept het college op om vaart te maken met dit project en zo snel mogelijk
deze ideeën te implementeren. Daarnaast willen wij dit project nog wat meer steun verlenen, waarbij wij
van mening zijn dat ook de grote eigenaren van jongerenhuisvesting in de leefbaarheid zouden kunnen
bijdragen. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe ook zij hun steentje bij kunnen dragen.
Daarnaast is door GroenLinks ook al gesproken over de motie ‘Leefstraten’.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Uitgerekend als u mij gaat citeren, interrumpeer ik de heer Van den
Anker. Ik ben wel geïnteresseerd in het idee dat de heer Van den Anker heeft, maar verwacht de heer Van
den Anker  dat  echt  op  grote  schaal  particuliere  kamerverhuurders  bereid  zijn  om een  deel  van  hun
huurinkomsten op te offeren voor een goede sfeer in de straat? Het is gewoon een serieuze vraag. Wat
verwacht u daarvan?

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Het is zeker een goede vraag. U hebt, denk ik, de in dat
opzicht gewijzigde motie nog niet gelezen. Wij vragen hierbij: geef ook aan op welke manier wij als
gemeente met deze mensen, de huiseigenaren, in gesprek kunnen gaan om hen inderdaad een aandeel te
laten leveren. Ik ga nu niet specifiek op financiën in. We laten dit  in eerste instantie open, maar  we
denken dat dit een goede bijdrage zou kunnen leveren aan WIJS en aan de leefbaarheid in de wijken, om
in elk geval met hen in gesprek te treden.
Voorzitter,  we  gaan  weer  even  door  met  de  leefbaarheid.  Naast  deze  leefbaarheid  zijn  er  ook  op
economisch vlak nog vele uitdagingen om jongeren te ondersteunen. Helaas leunt de provincie Groningen
op het hoogste jongerenwerkloosheidspercentage van Nederland met 14,4 %. Maar liefst twee keer zo
hoog als de groep van 26 jaar en ouder. Deze groep heeft alle hulp nodig om op de werkladder te komen.
Wij willen daarop meer inzet zien van het college. Wanneer we deze groep niet aan het werk krijgen zal
dit niet alleen een actueel probleem zijn, maar nog voor vele jaren, omdat deze groep achter zal blijven in
de ontwikkeling van hun carrière. Als gemeente geven we helaas een slecht voorbeeld. Jongeren uit de
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eigen organisatie trekken aan de bel, omdat maar 3% van de duizenden werknemers onder de 30 jaar is.
Een aantal dat in de afgelopen jaren steeds verder is afgenomen. Wanneer gaat het college nou eens met
structurele oplossingen komen voor dit probleem? Het lijkt alsof het steeds maar weer verder vooruit
wordt geduwd.
Voorzitter, om jongeren zo veel mogelijk kans op de arbeidsmarkt te geven steunen wij de motie van de
PvdA om actief vacatures op te halen bij onze oosterburen. Wij hopen dat ook de groep jongeren hiervan
kan profiteren. Daarnaast dienen wij een motie in om de mogelijkheden via social return te verbreden om
jongeren  broodnodige  werkervaring  te  laten  opdoen.  Veel  bedrijven  eisen,  zelfs  bij  startersfuncties,
tegenwoordig een minimum van een half jaar werkervaring. Maar waar moet je deze opdoen wanneer
iedereen dit eist? Hoewel we via de recente initiatiefnota van de VVD al een hoop mogelijkheden hiertoe
hebben gecreëerd willen we via deze motie de mogelijkheden nog verder verbreden met werkleerbanen
en traineeships. Daarnaast is het, om de werkgelegenheid in de stad te bevorderen, van essentieel belang
dat  we het  ondernemerschap in deze stad alle ruimte  geven.  Om met  de tijd mee  te  gaan moet  een
bezoekje aan de stad steeds meer een belevenis worden en we zien dat concepten waarbij ontspanning in
de openbare ruimte wordt  gecombineerd met  bijvoorbeeld horeca,  zeer succesvol  zijn.  Daarom vindt
Student en Stad de recent gestarte pilot omtrent foodtrucks in Amsterdam een mooi initiatief om naar
Groningen te halen.  Starters in deze industrie  krijgen de mogelijkheid om zich te onderscheiden via
bijvoorbeeld innovativiteit  en duurzaamheid,  om een mooi  plekje te veroveren om hun waren aan te
bieden. Daarom dienen we ook een motie, samen met GroenLinks, hierop in.
Voorzitter. Groningen is een levendige en bruisende stad. Ook cultuur is hier een belangrijk onderdeel
van. Een aantrekkelijk cultuuraanbod verbetert  het  leefgenot  en versterkt  het vestigingsklimaat.  In de
culturele wereld is er tevens plaats voor talentontwikkeling, iets wat bijdraagt aan onze City of Talent. En
dat willen we natuurlijk behouden en verbeteren. Evenementen zijn tevens van groot belang hiervoor.
Naast de bekende grote festivals in Groningen zoals Eurosonic en Noorderzon moeten we ook ruimte
bieden aan nieuwe initiatieven. TalentWeb Groningen kwam met het mooie idee om een straatfestival te
organiseren waar lokaal talent in de binnenstad de kans krijgt om hun kunde te etaleren. Dit ook om te
laten zien vanuit hun perspectief dat Groningen een prachtige stad is om te wonen en te leven, ondanks
bijvoorbeeld  de  aardbevingsproblematiek.  Daarom dienen  wij  een  motie  in  om vanuit  de  gemeente
medewerking te verlenen aan dit plan.
En om nog een klein beetje extra vrolijkheid en gezelligheid in het centrum te creëren dienen wij ook een
motie in om een ‘groet-straat’ te creëren om ons unieke Nederlandse woord ‘gezelligheid’ wat kracht bij
te zetten.
Voorzitter, Student en Stad vindt sport ontzettend belangrijk. Daar is ook al een hoop over gezegd door
het CDA. Het verbetert de gezondheid van mensen, zorgt voor een gevoel van geluk en is goed voor de
leefbaarheid in de stad. Daarnaast vormt een sportief leefklimaat een reden voor mensen en bedrijven zich
in onze stad te vestigen. In de Groningse sportwereld zijn de verenigingen erg belangrijk. Ze motiveren
mensen  om  samen  te  gaan  sporten  en  versterken  de  sociale  cohesie  in  de  gemeenschap.  Een
sportvereniging is daarom niet alleen belangrijk voor een sportieve en gezonde omgeving, maar zorgt ook
voor een aangename leefomgeving waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. Naar de mening van
Student  en Stad is  het  niet  aan de gemeente  om bepaalde sporten belangrijker te  achten en meer  te
stimuleren dan andere sporten. Elke sport is van toegevoegde waarde, zolang mensen hem met plezier
beoefenen. Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de topsport. Topsport en breedtesport
versterken elkaar. Student en Stad maakt zich echter zorgen over de financieel moeilijke situatie waarin
veel sportverenigingen zitten; slechts 59% van de sportverenigingen is financieel gezond. Daarom staat
mijn fractie op de moties die zijn ingediend door het CDA, waarbij er onderzoek wordt gedaan naar of er
meer geïnvesteerd kan worden in de breedtesport en tevens de mogelijkheden voor het instellen van een
cofinancieringsfonds om de sportinfrastructuur op peil te houden.
Voorzitter,  ik  zal  nu  nog  nader  ingaan  op  de  financiële  plannen  en  vooruitzichten.  Ondanks  het
voorzichtige plusje in de jaarrekening zijn er nog zeer grote hobbels te nemen door het college, zoals de
bezuinigingen op de eigen organisatie. Wij vragen ons of hoe realistisch die nu eigenlijk zijn, wanneer we
nu al zien dat deze ontzettend moeilijk en traag te behalen zijn. Al met al moet er nog een bedrag van
ruim 26 miljoen euro structureel worden ingevuld. Wanneer gaan we de voorstellen zien?
Zoals vaker, wordt weer genoemd dat het weerstandsvermogen naar 1 moet op termijn. Dat woord ‘op
termijn’ begint echter wel wat vermoeiend te worden. Dus wanneer gaan we nou eens echt een concreet
voorstel  zien,  hoe  we  naar  die  1  gaan  doorgroeien?  De  stresstest  laat  eens  te  meer  zien  dat  dit
noodzakelijk is. Wij roepen het college op om met de begroting van 2016 deze ambitie eindelijk wat vlees
op de botten te geven en duidelijk te maken hoe het college dit wenst te doen.
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De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, voorzitter, ik hoor al de hele tijd Student en Stad zeggen dat het
weerstandsvermogen op orde moet. Maar vindt u het dan leuker om geld op de plank te leggen, in plaats
van te investeren in werkgelegenheid voor jongeren in de stad?

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dat is een goede vraag. Als ze een-op-een zouden staan,
zou ik alsnog zeggen dat we altijd voor een goed weerstandsvermogen zouden moeten gaan, omdat je
problemen in de toekomst wilt voorkomen. Wij willen hier geen hypotheek op de toekomst leggen. Er
komen  als  het  goed  is  nog  een  hele  hoop  gemeenteraden  na  ons  en  wij  moeten  nu  niet  al  het
weerstandsvermogen gaan opeten, simpelweg omdat we leuke projecten hebben. Dus als de keuze daar is,
komen wij daar over te spreken.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA):  Voorzitter,  waar  gaat  Student  en Stad dan nu op bezuinigen? Wat
bezuinigt u dan weg om dat weerstandsvermogen op orde te krijgen om dan meteen naar 1.0 te gaan?

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Voorzitter, wij zijn realistisch genoeg om te weten dat bij
deze begroting het niet gelijk naar 1 zal gaan. Wij vragen echter om stappen in die richting, die gewoon
concreet zijn, waardoor we weten dat we over een aantal jaren daar terechtkomen. Daarentegen wachten
wij net zoals u, en de vragen zijn ook aan u gesteld: waar gaat het college nu laten zien dat de ruimte zit,
voor ons als oppositie om op te reageren en te kijken waar we ons heen kunnen bewegen? Dat is volgens
mij het doel van, oh god, hoe heet het tegenwoordig, nou ja, we hebben al een hele hoop namen gehad
over de kernpunten en dergelijke. Kerndoelen en kernpunten, ik raak af en toe een beetje de weg kwijt
met de verschillende namen die daar aan zijn meegegeven. Maar wij gaan ervan uit dat we in de toekomst
daar een discussie over kunnen voeren.
Voorzitter, waar het financieel meerjarenbeeld er in de oorspronkelijke vorm nog aardig uitzag, is dit een
stuk beroerder geworden. Door een fout in de eerdere berekening met betrekking tot een looncomponent
valt het meerjarenbeeld een stuk lager uit. De herberekening zorgt ervoor dat het verwachte positieve
resultaat daalt van dit jaar van 7,2 miljoen euro, naar 2,8 miljoen euro en daarnaast heeft deze aanpassing
een structurele doorwerking van 3,2 miljoen euro vanaf 2016, waardoor tot en met 2018 de rekening in de
min zal eindigen. Zoals het college al aangeeft maakt dit het nog noodzakelijker om te bezuinigen en
voorzichtig om te gaan met investeringen. Wij vragen ons dan ook af hoe het college dit gaat repareren
richting het begrotingsvoorstel voor 2016.
Voorzitter, afsluitend kunnen wij zeggen dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor dit college om
deze jonge stad nog beter te faciliteren en de kansen te grijpen. Wij zullen het college hierop scherp
houden. Dank u.

Motie 29: Studenteninzet 2.0 (Student en Stad, D66)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- een groot deel van de kamerverhuurpanden in eigendom is van een klein aantal eigenaren;
- deze eigenaren ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken zouden 

kunnen en moeten zijn;
- de bewoners van deze panden, jongeren, actief kunnen en willen bijdragen aan deze leefbaarheid 

in de wijken;
overwegende dat:

- het project ‘studenteninzet’ in het verleden heeft bestaan, waarbij studenten zich actief inzetten 
voor de wijk en daarvoor werden gecompenseerd in hun woonlasten bij woningcorporaties;

- niet woningcorporaties maar juist eigenaren van kamerverhuurpanden zich actiever zouden 
kunnen inzetten voor de leefbaarheid in de wijken en deze mee te nemen in het project WIJS;

- een dergelijk project perfect past bij de uitgangspunten van het gemeentelijk project WIJS;
verzoekt het college:

- de ‘studenteninzet 2.0’ mee te nemen bij het uitbreiden van WIJS en via dit project een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid in de wijken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 30: Foodtrucks (Student en Stad, GroenLinks)
De raad van de gemeente Groningen. in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- foodtrucks steeds populairder worden;
- foodtrucks ervoor zorgen dat er ook steeds meer gezonde varianten van fastfood komen;

overwegende dat:
- in Amsterdam een pilot van start gaat om foodtrucks de mogelijkheid te geven ook buiten 

festivals hun waren aan te bieden gebaseerd op het initiatiefvoorstel van de raadsleden Winsemius
(PvdA) en De Goede (GroenLinks), getiteld: Lekker eten op de Amsterdamse straten;

- in deze pilot initiatieven bijvoorbeeld op basis van voedselkwaliteit (in hoeverre biologisch, 
lokaal geproduceerd, vernieuwend), innovatief gehalte en duurzaamheid van het 
foodtruckconcept en duurzaamheid worden gewaardeerd om tot aanwijzing van een plek te 
komen;

- er door middel van een roulatieschema voor gezorgd kan worden dat er per locatie een 
onderscheidend aanbod van streetfood komt;

- er diverse locaties, vooral buiten het centrum, te bedenken zijn voor goede locaties zoals het 
Europapark en Zernike;

- een dergelijke pilot geen oneerlijke concurrentie met bestaande horeca moet veroorzaken;
verzoekt het college:

- een pilot op te starten naar voorbeeld van de pilot van de gemeente Amsterdam;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 31: Friendscontracten (Student en Stad, D66)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- de toestroom van nieuwe bewoners naar Groningen groot is;
- een groot deel van de jonge bewoners bewust ervoor kiest om de kosten van het huishouden te 

delen;
- de inkomenseisen steeds groter worden door dc sterke huurmarkt;
- het vaak moeilijk is om aan deze inkomenseisen te voldoen omdat maar van een bewoner het 

inkomen kan worden meegenomen;
- in het land goede ervaringen zijn opgedaan met ‘friendscontracten’, die het mogelijk maken om 

zonder een verplicht samenlevingscontract wel gezamenlijk te voldoen aan de inkomenseis voor 
een huurwoning;

overwegende dat:
- een huurcontract op naam van alle leden van een woongroep zonder onderlinge huurrelatie 

bijdraagt aan de mogelijkheden tot huisvesting;
- de huidige woningmarkt niet is toegespitst op de aanwas van eenpersoonshuishoudens;
- friendscontracten starters helpen een woonplek in Groningen te vinden waardoor de bestaande 

woningvoorraad op een flexibele en efficiënte manier wordt benut;
verzoekt het college:

- onderzoek te doen naar mogelijkheden om friendscontracten te stimuleren op de Groningse 
huurmarkt;

- het beleid inzichtelijk te maken voor zowel maatschappelijke als commerciële organisaties;
- in het onderzoek prestatieafspraken met corporaties over de ruimte voor friendscontracten mee te 

nemen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 32: Groet-straat (Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- de binnenstad van Groningen het bruisende hart is van onze stad en dagelijks veel bezoekers 

trekt;
- elkaar groeten een positieve omgangsvorm is maar dit in steeds minder mate wordt gedaan;
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- onderzoek heeft uitgewezen dat, wanneer je dagelijks vijf onbekende mensen oprecht vriendelijk 
groet, je al een stuk gelukkiger bent;

overwegende dat:
- de Langestraat in Brugge (België) al jaren een ‘Groet-straat’ is waar bewoners elkaar vrolijk 

groeten;
- de reacties op deze Groet-straat erg positief zijn en het de leefbaarheid en vriendelijkheid 

bevordert;
- een dergelijk concept in Groningen goed toegepast zou kunnen worden;

verzoekt het college:
- te onderzoeken, in samenspraak met ondernemers en bewoners, welke straat in de binnenstad 

geschikt zou zijn als Groet-straat en deze vervolgens te realiseren;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 33: Straatfestival (Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- Groningen beschikt over heel veel lokaal talent;
- culturele festivals in Groningen altijd zeer geslaagd zijn;
- Groningen door de aardbevingsproblematiek imagoschade heeft opgelopen;

overwegende dat:
- TalentWeb Groningen, de talentenpool van de Akkoord-partners, bezig is met het ontwikkelen 

van een jaarlijks straatfestival;
- de insteek van dit festival is om aandacht te vragen voor de mooie, levendige kant van Groningen

in plaats van de focus op de aardbevingen;
- om een dergelijke dag te organiseren wel vergunningsvrij opgetreden moet kunnen worden in de 

binnenstad;
verzoekt het college:

- te onderzoeken hoe we een straatmuziek- en kunstfestival, georganiseerd door het TWG mogelijk
kunnen maken door jaarlijks een vergunningsvrije dag in de binnenstad te realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 34: Social return (Student en Stad, PvdA, VVD, D66)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 1 juli 2015, besprekende de Voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- werkloosheid onder jongeren een groot en nog steeds toenemend probleem is;
- bedrijven en instellingen zelfs bij startersfuncties vragen om een minimum van een halfjaar 

relevante werkervaring;
overwegende dat:

- de eis van een halfjaar relevante werkervaring het voor veel jongeren bijna onmogelijk maakt om 
in aanmerking te komen voor een startersfunctie;

- Groningen met een werkloosheidspercentage van 14,4% onder jongeren het hoogste percentage 
werkloze jongeren van Nederland heeft;

- het percentage werkloze jongeren in Groningen twee keer zo groot is als onder de groep van 26 
jaar en ouder;

- we alle mogelijkheden moeten aangrijpen om de kern van veel sociale problematiek aan te 
pakken, werkloosheid;

- via de initiatiefnota ‘De Onderwijspropeller’ van de VVD al veel instrumenten mogelijk zijn 
gemaakt om via social return aan te bieden;

- de mogelijkheden van werkleerbanen of traineeships hierin nog niet waren meegenomen;
verzoekt het college:

- wanneer mogelijk, bij aanbestedingen de mogelijkheid op te nemen om aan social return te 
voldoen door de al eerder per initiatiefnota bepaalde middelen plus werkleerbanen en traineeships
voor jongeren;

en gaat over tot de orde van de dag.
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De VOORZITTER: Dank u wel. De moties maken deel uit van de beraadslagingen. Het woord is aan de
heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter.
We bespreken vandaag de voorjaarsbrief. Het voorjaar is een tijd van nieuw leven. Planten groeien, jonge
dieren worden geboren en mensen gaan er weer op uit en zijn lekker buiten met dit weer. In onze bijdrage 
voor de Gezinsbode van vorige week kunt u het lezen, voorzitter: “Wij zetten ons in voor de mensen, 
dieren en de aarde. Maar hoewel het voorjaar de tijd van positiviteit en nieuw leven is, maken we de 
balans op en kunnen we er niet omheen: alle drie worden nog steeds bedreigd, door verschillende 
factoren.”
Wat ons opvalt in Groningen zal ik nu uiteenzetten en u zult merken dat economische groei niet ons 
grootste doel is. We beginnen bij de mens. We lezen in de voorjaarsnota dat het aantal mensen dat op de 
armoedegrens leeft en het aantal daklozen toeneemt en mede hierdoor een groter beroep wordt gedaan op 
instanties als de Voedselbank. Hierdoor bestaat het risico dat de Voedselbank te maken krijgt met een 
voedseltekort door een vergrote vraag. Wij denken een relatief simpele oplossing te hebben gevonden, die
iedereen ten goede zou komen. Hiervoor dienen wij dan ook een motie in, Zero Food Waste in Groningen.
Door onder andere een campagne voor bewoners, kunnen verschillende aspecten onder de aandacht 
worden gebracht, waardoor voedselverspilling teruggedrongen kan worden.
Het college ziet graag een gemeente voor zich waarin mensen elkaar helpen en voor elkaar klaar staan. 
Ook wij als partij zien dit graag. Daarom baart het ons zorgen dat er maar weinig mensen in Nederland 
kennis van EHBO hebben. Binnen een samenleving waarin wordt aangedrongen op elkaar helpen, lijkt 
het ons niet meer dan logisch dat je ook elkaar kan helpen wanneer iemands leven ervan afhangt. Daarom 
lijkt het ons een goed idee het lesgeven van EHBO verplicht te stellen op middelbare scholen. Wij komen 
hier na de zomer op terug.
Toen we hoorden dat er mogelijk een tekort aan noodopvang ontstaat voor asielzoekers en vreemdelingen 
door een toename aan mensen die in aanmerking komen voor deze regeling, schrokken we. Elk mens 
heeft recht op een menswaardige opvang en hier maken we ons dan ook sterk voor! Vandaar dat we op 
motie van de SP staan. We horen daarnaast ook graag van het college hoe er gezorgd gaat worden dat 
iedereen correct opgevangen wordt en in 2016 hier ook op wordt ingespeeld.
En natuurlijk komen wij, naast mensen, ook op voor dieren, mijnheer Van Keulen. Daarom valt het ons 
juist op, we bespraken het ook al in de commissie, dat de gemeente 60.000 euro extra budget wil 
toekennen aan de Dierenbescherming. Vanzelfsprekend vinden wij het goed dat er geld naar een 
dergelijke instantie gaat, echter wij zijn niet van mening dat dit bedrag per se naar de instantie 
Dierenbescherming dient te gaan. Het is ons niet duidelijk waarom er een basisarrangement 
dierennoodhulp wordt opgericht, wat er in het arrangement is opgenomen en waarom de keuze is gevallen
op een contract met de Dierenbescherming. Voor een echt eerlijke en nuttige besteding van de 
beschikbare middelen zijn wij van mening dat er een externe, onafhankelijke adviseur aangesteld kan 
worden die met verschillende betrokken partijen rond de tafel gaat en de middelen vervolgens verdeelt. 
Daarom dienen we over dit punt ook een motie in.
Ten slotte, zijn wij ook de partij voor de aarde. Zoals we allemaal weten, hebben we maar een aarde. Hier 
moeten we dan ook zuinig mee omgaan. We zijn blij dat het college zich inzet voor meer duurzame 
energie, maar in dit tempo redden we de gestelde doelen niet. We moeten echt harde actie ondernemen om
onze doelen te halen en onze aarde te redden. Dat redden we natuurlijk niet alleen in Groningen, maar het 
helpt om als gemeente het goede voorbeeld te geven en ons ding te doen. Het plan om in 2035 
energieneutraal te zijn blijft een mooi streven, maar in de voorjaarsbrief wordt hier naar ons idee iets te 
weinig aandacht aan besteed. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om dit streven te halen. Meerdere
maatregelen zullen moeten worden genomen. Zo blijven wij voor afvalscheiding bij de bron, het 
opwekken en gebruiken van duurzame energie en het stopzetten van de gasboringen en we blijven van 
mening dat er een focus moet liggen op een meer plantaardige voeding, aangezien de vleesproductie de 
voornaamste bron van vervuiling is. Om niet een overkill aan moties in te dienen staan we op een aantal 
moties die door andere partijen zijn ingediend en die gaan over issues die wij ook graag ter sprake willen 
brengen, zo ook de motie van GroenLinks, die zich inzet voor een duurzamere stad. Hier laat ik het bij. 
Dank u wel.

Motie 35: budgetverdeling Dierennoodhulp (Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 1 juli 2015, besprekende de voorjaarsnota,

constaterende dat:
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- de gemeente wettelijke taken heeft wat betreft het opvangen van zwerfdieren;
- in de gemeente meerdere instanties werkzaam zijn om de opvang van dieren uit de gemeente

Groningen te bewerkstelligen;
- met de opvang van dieren uit de gemeente geld gemoeid is en dat deze instanties niet kunnen

rondkomen van enkel giften van donateurs;
- de gemeente voornemens is het extra budget te verstrekken aan enkel de Dierenbescherming om

zo aan al haar gemeentelijke wettelijke taken te voldoen;
overwegende dat:

- voor de opvang het vrijgemaakte budget enkel aan de Dierenbescherming wordt verstrekt, terwijl
voor de opvang van dieren uit de gemeente meerdere instanties werkzaam zijn;

- de Dierenbescherming een landelijke organisatie is met meerdere landelijke subsidies en giften;
- de Dierenbescherming zelf een van de belanghebbenden is en hierdoor niet zelf het budget kan

verdelen over meerdere partijen;
verzoekt het college:

- een  extern  en  onafhankelijk  adviesorgaan  aan  te  stellen  die  de  noden  en  belangen  van  de
betrokken instanties in kaart brengt en zo tot een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen
komt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 36: Zero Food Waste in Groningen (Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 1 juli 2015, besprekende de voorjaarsnota,

constaterende dat:
- duurzaamheid leeft in Groningen;
- Groningen de eerste stad is met een verpakkingsvrije winkel: Opgeweckt Noord en The Free

Café,  een  initiatief  wat  zonder  gebruik  van  geld  voedselverspilling  ondervangt  en  gratis
maaltijden aanbiedt;

- gisteren op NU.nl stond dat de term THT (Tenminste Houdbaar Tot) niet duidelijk genoeg is voor
consumenten.  Producten  worden  weggegooid,  terwijl  ze  na  deze  datum vaak  nog  veilig  te
gebruiken zijn¹;

- het aantal cliënten van de Voedselbank stijgt, mede door de op handen zijnde toekenningswijze
verandering en doordat scholen die gratis ontbijt aanbieden hiermee stoppen;

overwegende dat:
- de consument het grootste aandeel van de voedselverspilling verzorgt en veel bewoners zich niet

(genoeg) bewust zijn van hun eigen verspilling en hoe ze duurzamer zouden kunnen consumeren;
- de Voedselbank sporadisch producten van volkstuinen en boeren binnenkrijgt, maar dat dit vaker

zou kunnen;
- de  overheid  zich  tot  doel  heeft  gesteld  om  de  voedselverspilling  eind  2015  met  20%  te

verminderen en dat wij als gemeente daaraan kunnen bijdragen²;
verzoekt het college:

- om bewoners te betrekken in het proces van voedselverspilling en hen actief te informeren over
duurzamer omgaan met voedsel, door bijvoorbeeld in een campagne ook de THT-datum uit te
leggen²,

- concrete plannen te maken om lokale boeren en volkstuinen te stimuleren om producten die over
zijn naar de Voedselbank te brengen;

- bij evenementen en festivals de organisatoren te motiveren verspilling terug te dringen;
en gaat over tot de orde van de dag.

¹: http://www.nu.nlieten-en-drinken/4078890/term-ten-minste-houdbaar-tot-niet-duidelijkgenoeg.html
²: http://www.riiksoverheid.n1/onderwerpen/voeding/voedselverspilling

De VOORZITTER: Dank u wel. Nu ga ik even met u overleggen. We zijn een beetje uit de tijd gelopen.
Er  is  nu  eigenlijk  voorzien  in  een  kwartiertje  pauze  en  daarna  de  tweede  termijn.  Mijn  voorstel  is
eigenlijk, als u even wilt overleggen, om dat even hier ter plekke te doen in een korte schorsing en dan de
tweede  termijn  in  te  gaan.  Als  u  niet  wilt  overleggen  is  het  ook  goed.  Wat  zegt  u?  U  wilt  langer
overleggen? Nou, help even mee om het een beetje binnen de perken te houden. We lopen nu uit en ik ben
eigenlijk van plan om een beetje in te lopen. Hoelang wilt u overleggen? Tien minuten? Kunnen we dat
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zo doen? Zullen we ook echt proberen om over tien minuten hier weer terug te zijn? We schorsen voor
tien minuten.

(Schorsing 17.30 uur – 17.40 uur)

Tweede termijn raad

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een reactie op de eerste termijn van de raad.
Ik zal bij een aantal partijen even langslopen, niet allemaal overigens. Laat ik beginnen met de heer Dijk
van de SP. Hij had een heel helder betoog. Hij had het over het cynisme in de samenleving maar hij had
ook een betoog dat zelf een toonbeeld was van datzelfde cynisme. Voorzitter, dat is ook onterecht, want
ergens zijn we ook samen bezig om de invloed van bewoners te vergroten. Aan de ander kant is het ook
terecht, want we willen dat allebei op een heel andere manier. Het is de collectieve SP-manier versus de
individuele manier, waarbij we inwoners en cliënten en zelfs consumenten zelf de invloed willen geven
op hun eigen leven en leefomgeving.
Voorzitter, de SP heeft het ook over het bieden van zekerheid, en in onze ogen is dat een schijnzekerheid.
Onze taak moet niet zijn om terug te gaan en allerlei dingen vast te gaan leggen en zekerheid te moeten
bieden.  Nee,  de  wereld  verandert  heel  snel  en  daarom  is  het  veel  belangrijker  om  zelf,  ook  als
gemeentelijke  organisatie,  maar  ook  met  bewoners,  om  te  leren  gaan  met  de  veranderingen  in  de
samenleving.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, de heer Luhoff heeft het over: “De wereld verandert heel snel”. Ik noem in
mijn woordvoering in de eerste termijn dat u lijdzaam toekijkt hoe u zelf de wereld aan het veranderen
bent, door inderdaad over te gaan op aanbestedingen en bijvoorbeeld meer marktwerking in te voeren in
de zorg. Dat is hoe u de wereld verandert. Die wereld verandert niet heel snel om u heen, u bent die
wereld mede aan het veranderen. Daar doelde ik op.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de SP doet dat wel vaker, ze maakt er een principiële keuze van om
te kiezen voor een subsidierelatie of voor een aanbesteding. Onze fractie doet dat expliciet niet. Het zijn
beide  een  middel  en  er  is  een  vraag  naar  om  zelf  zorg  te  kunnen  organiseren.  Daarom  zijn  we
bijvoorbeeld ook voor het aanbesteden.
Voorzitter,  dan  de  Stadspartij.  De  Stadspartij  maakt  het  zichzelf  wel  makkelijk  door  een  aanval  te
organiseren rondom het  begrip inspraak.  Hoewel nog niet heel erg duidelijk is wat de Stadspartij  nu
precies voorstelt; we hebben formele inspraaktrajecten en die moeten informeler en de informele trajecten
moeten  informeler.  Een  beetje  lastig.  Natuurlijk  is  er  altijd  wel  een  voorbeeld  te  vinden  van  een
inspraaktraject dat net niet goed is gegaan en zo is er altijd wel een ontevreden bewoner te vinden. Maar
er zijn ook een heleboel voorbeelden in de stad waar het gewoon wel goed gaat. Neem bijvoorbeeld het
stationsgebied, waar inwoners echt worden meegenomen in het project op wijkniveau, maar neem ook de
woonvisie, zelfs als voorbeeld door de Stadspartij  zelf genoemd, waar voor die formele inspraak een
website Wonen in stad is gelanceerd, waar een staddebat is georganiseerd, een symposium en waarbij
zelfs de groep Verzet tegen de flat achteraf zei: “We zijn het niet eens met de inhoudelijke keuzes, maar
we kunnen ons vinden in hoe dit proces is verlopen.”

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik vind het wel echt heel erg gemakkelijk van de fractie van D66. Even bij
de partijen langsgaan, kritiek erop leveren en als ik vervolgens naar uw eigen woordvoering kijk, is het
enige  wat  ik  er  uit  heb  kunnen  halen  dat  u  een  maatschappelijke  kosten-batenanalyse  deelt,
zoekrichtingen vraagt van het college als het gaat om bezuinigingen en informatie-ateliers wilt voor de
zorg. Veel verder liggen uw politieke ambities en prioriteiten niet. Dan vind ik het ietwat te gemakkelijk
om zo bij de oppositie langs te gaan over wat ze allemaal verkeerd doen en op hen kritiek te leveren.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, dit zijn de beste interrupties die je kunt krijgen, want dan kun je nog
een keer heel helder uitleggen wat je precies hebt bedoeld te zeggen. Het gaat ons om de beweging die in
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gang is in deze stad. Een economische beweging, de City of Talent, die volop vooruitgaat. We hebben het
over die veranderende gemeentelijke houding ten opzichte van initiatieven vanuit de stad en het groeiende
aantal  initiatieven  dat  vanuit  de  stad  komt.  Dat  zijn  prachtige  bewegingen.  Die  moeten  we  blijven
stimuleren. Dat is ons inhoudelijke verhaal. Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan om een aantal keuzes
te maken, want immers: er moet nog voor 13 miljoen euro aan taakstellingen worden ingevuld.

De heer DIJK (SP): Maakt die eens, alstublieft.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Wilt u die keuze dan ook maken in plaats van zomaar een bestelling neer te leggen bij
het college, van: “Zoek even wat richtingen op, waarin wij kunnen bezuinigen”.

De heer LUHOFF (D66): Nou, dit zijn richtingen waarvan wij denken: Kijk daar nou eens heel kritisch
naar of je daar die 13 miljoen euro bij weg kunt halen. Omdat, als wij het in die richting zouden kunnen
vinden, dit dan betekent dat we die beweging die we in gang willen zetten, kunnen blijven faciliteren.
Voorzitter, ik ga nog bij een partij langs en dat is het CDA. Die maakte een heel terechte opmerking, vond
ik, als het gaat om de raad.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u. De heer Luhoff sprak mijn fractie ook aan. U noemde de
woonvisie. Dat wilde ik in mijn tweede termijn doen, nu doe ik het maar bij interruptie, want ook de
fietsstrategie was inderdaad een voorbeeld waar het wel goed ging en waarbij bewoners vooraf heel veel
input konden leveren, voordat de raad die visie heeft vastgesteld. Nu is het bij de binnenstadsvisie zo dat
wij als raad vorige week contouren hebben vastgesteld. Die zijn in beton gegoten. Daar mag vervolgens
de stad niets meer van vinden en dat heb ik vorige week ook aangegeven: was het nou niet goed geweest
om met zulke majeure veranderingen de hele stad in de gelegenheid te stellen om op de volledige visie
nog een moment te geven om er wat van te vinden, zonder dat we dat vooraf in beton hadden gegoten.
Want, nogmaals: een aantal contouren, waaronder het verdwijnen van de binnenstad …

De VOORZITTER: Ik stel voor dat u uw interruptie nu afrondt.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de binnenstadsvisie staat nog lang niet vast en dat gesprek loopt ook.
Het is wel zo dat de denkrichting inderdaad van bijvoorbeeld de bussen, dat is eigenlijk het enige punt dat
nu min of meer vaststaat, wel is vastgesteld. Maar dat gesprek dat was gaande, dat is gaande en dat blijft
gaande.
Voorzitter, het CDA maakte een goed punt over de positie van de raad ten opzichte van het college. Nu
kan ik wel  zeggen dat,  vanuit  onze optiek als  coalitiepartij  en grootste coalitiepartij,  het  iets  minder
nijpend is om als raad per se altijd oppositie te kiezen ten opzichte van het college. Maar ik snap uw
oproep wel. Het is inderdaad aan de raad zelf om dat te doen en de raad blijft zelf verantwoordelijk voor
de keuzes die hij maakt er moet daar ook uitleg over geven. Voorzitter, het CDA heeft ook heel duidelijk
aangegeven dat die verandering te weinig plaats zou vinden. Volgens ons is dat geenszins aangaan. Op elk
beleidsterrein  waar  de  gemeente  op  dit  moment  acteert  is  volop  verandering  aan  de  gang  en  geen
beleidsterrein blijft daarbij ongemoeid.
Voorzitter,  ik  sluit  af  met  een  citaat:  “De  levenskracht  van  een  nieuwe beweging in  de  kunst  moet
afgemeten worden aan de woede die zij  opwekt”,  van Logan Smith,  een Britse criticus en schrijver.
Voorzitter, deze coalitie, dit college verstaat de kunst van het veranderen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Dijk heeft het woord.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, in de eerste termijn heb ik onze zorgen geuit over de mate waarin mensen
zich  vertegenwoordigd  voelen  en  over  het  functioneren  van  de  democratie,  onder  andere  door  de
uitholling van de overheid en de managementtaal, die de kloof tussen bestuur en bewoners juist vergroot.
En als ik dan in de eerste termijn de coalitiepartijen vragen stel over wezenlijke politieke keuzes, zoals
tekorten op budgetten voor de zorg of het zogenaamde budget gebiedsgericht werken, dan krijg ik óf geen
antwoord, óf nog meer vaagheden, óf de vraag naar wezenlijke politieke keuzes wordt doorgeschoven
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naar het college. Maak daar zelf eens een keer die keuzes! Ik begin me wel een beetje af te vragen hoe de
Stadjers zich op deze manier vertegenwoordigd moeten voelen.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, misschien worden we een beetje flauw van die vraag als het gaat om
de budgetten voor de zorg. We hebben gewoon heel duidelijk met elkaar afgesproken dat wanneer mensen
zorg nodig hebben, ze die ook zullen krijgen.

De heer DIJK (SP): Ja, ik kijk daar inderdaad anders tegenaan dan u dat  doet.  Dat  is  een wezenlijk
verschil.  Dat  klopt.  Wij zien in de samenleving wel problemen ontstaan en veroorzaakt worden door
bezuinigingen op de zorg, ook in Groningen, ook in het land. En als ik zie dat er nog heel wat te komen
staat als het gaat om de budgetten die er de komende jaren voor de zorg naar ons toekomen en waar nog
extra kortingen op zijn, dan maak ik mij daar druk over en dan zou ik heel graag een stadsbestuur hebben
dat de mensen die zorg nodig hebben een zekerheid geeft, dat zegt: “Als er nu nog tekorten komen, als er
wordt  gekort  vanuit  het  Rijk,  dan  vangen  wij  die  tekorten  op,  want  dat  is  voor  ons  namelijk  een
kerntaak”.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de SP maakt hier een budget-discussie van die volgens mij helemaal
niet nodig is als je gewoon met elkaar afspreekt dat de zorg die mensen nodig hebben, gegarandeerd
wordt.

De  heer  DIJK (SP):  Ja,  en  ik  zou  graag  willen  dat  u  de  garantie  geeft  dat  de  middelen  dan  ook
beschikbaar zijn.
Voorzitter, ik zei dat de publieke zaak een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Maar, voorzitter, de
PvdA-fractie sprak soortgelijke woorden. Ook zij wil meer directe zeggenschap van mensen en verwacht
dat het college daar volgend jaar ook echt stappen in maakt.  Mijn fractie was aan het juichen bij die
woorden van de PvdA, want dat is de enige coalitiefractie die dat zo stellig zei. En ik verwacht dan ook
dat zij aan het einde van dit debat onze motie ‘Boter bij de vis’ zal steunen, die inderdaad de middelen, als
het gaat om zeggenschap voor bewoners in wijken garandeert. En de financieel woordvoerder van de
PvdA zei eerder in een commissievergadering dat er niet meer bezuinigd mocht worden op de zorg. Wij
hebben meerdere malen gevraagd, en nog steeds geen antwoord gekregen, over hoe u dit nou bedoelde. U
hebt verwezen naar dit debat, dat u met een antwoord zou komen op die vraag. Komt er nog een antwoord
hierop vandaag, of moeten wij wachten totdat het college voor u de hete kolen uit het vuur neemt en
misschien een antwoord geeft op dit soort vragen?
Voorzitter, ik hoop dat het college wel heldere keuzes durft te maken, dus stel ik die keuzes dan maar voor
aan  het  college.  De  eerste  vraag:  vindt  het  college  dat,  gezien  de  onlangs  doorgevoerde
rijksbezuinigingen, de kortingen op de integrale uitkering van het sociale domein van 14 miljoen euro
moet worden opgevangen binnen het domein? Of bent u van plan om deze kortingen met gemeentelijk
geld op te vangen? En de tweede vraag, waar ik ook geen antwoord op heb gekregen, van geen van de
coalitiefracties, gaat over het budget gebiedsgericht werken. Ten koste van welke activiteiten gaat dat?
Waaruit is het budget opgebouwd? En nu, een jaar later verwacht de SP-fractie wel een concreet antwoord
en geen vage verhalen over het schuiven met potjes, maar heldere concrete voorbeelden en antwoorden
waaruit het budget bestaat, ten koste waarvan dit gaat en waar het aan uitgegeven wordt.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel. Ik hoor de SP vragen om geld, geld, geld. Maar de grote
vraag is: wie gaat dat betalen?

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik vraag niet eens om geld, geld, geld. Als u de motie maar ook even goed
leest, dan hebt u in uw begroting 5 miljoen euro geregeld voor gebiedsgericht werken. Ik vraag waar dat
vandaan komt en waar u het aan gaat uitgeven.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Maar voorzitter, ik heb het niet alleen over gebiedsgericht werken, ik
heb het ook over het betoog van de SP om ongeveer iedereen in dienst gaan nemen van de gemeente.
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De heer DIJK (SP): Voorzitter, over het in dienst nemen van de schoonmakers moet u de motie ook even
goed lezen, want de contracten lopen volgens mij tot 2021. Dat betekent dat we voldoende tijd hebben om
te  werken naar  een  personeels-bv. In  de  provincie  heeft  dat,  als  het  gaat  om het  personeel  van  het
openbaar vervoer, jaren geduurd voordat  dat doorgevoerd kon worden. Wij hopen dat  wij  dat  sneller
kunnen hier in de gemeenteraad. Zij hebben er zes jaar voor genomen, volgens mij moeten wij dat beter
kunnen.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ja, nu we het daar toch over hebben: ik was wat verbaasd
dat u een motie hebt ingediend over de schoonmaak en dan met name over O2G2, omdat wij daar morgen
gezamenlijk een hoorzitting over georganiseerd zouden hebben. De ouders konden niet, dat is verplaatst
naar na de zomer. Waarom kiest u er dan voor om niet de dialoog met de ouders aan te gaan en met de
leerkrachten en met de schoonmakers, maar nu een motie in te dienen voor de bühne?

De heer DIJK (SP):  Omdat  ik  namelijk  een politieke keuze maak,  dat  wij  vinden dat  wij  zekerheid
moeten bieden, ook aan deze mensen, als het gaat om laaggeschoold werk. Wij kunnen deze mensen best
in een personeels-bv stoppen op termijn en daarvoor willen we dat graag onderzoeken en willen we dat
het college daar nu alvast  mee aan de gang gaat,  zodat zodra de contracten aflopen, we die mensen
meteen in dienst kunnen nemen.

De VOORZITTER: Oké, het laatste punt en dan gaan we over naar de volgende spreker.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, maar dan kan ik me toch voorstellen dat u op zoek bent naar
een meerderheid in deze raad. Waarom kiest u er dan voor om hier eenzijdig dit zo te doen, in plaats van
samen met andere linkse partijen een hoorzitting te organiseren en het dan aan te pakken?

De heer DIJK (SP): Omdat ik namelijk verwacht, gezien wij hier in het stadhuis bij de aula stonden met
allemaal bordjes ‘inbesteden ja!’ en uw partij daarbij was, GroenLinks daarbij was, de SP daarbij was, de
Stadspartij erbij was, dat we dan volgens mij heel snel tot een meerderheid moeten kunnen komen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, voorzitter, in eerste termijn hebben wij aandacht gevraagd voor de
verbinding tussen de twee gezichten van de stad, bij gelegenheid, gezondheid en onderwijs. D66 heeft
ook  aandacht  gevraagd  voor  werkgelegenheid,  maar  dan  voornamelijk  de  IBM-studio  genoemd,  het
career datacenter en de City of Talent. Wij vinden dat toch wel focus op die ene kant van de stad en we
zouden het toch leuk vinden als ze ook met ons mee zou willen denken over ook de andere kant van de
stad  kunnen  gaan  verbinden.  Wij  hebben  daarvoor  een  motie  ingediend,  mbo’ers  aansluiten  bij  het
Akkoord van Groningen, en we hebben straks de vraag wat D66 daarvan gaat vinden.
De SP hebben we in  de  eerste  termijn  vooral  eerst  drie  of  vier  minuten  over  de  landelijke  politiek
gehoord, vervolgens een x-aantal minuten over het college en een minuut met eigen ideeën. Die hebben
we vervolgens in een set met moties gekregen. Ik heb net al wat over de schoonmaak gezegd. De tweede
motie waar ik even op wil reageren is de motie over de zorg, extra investeren in zorg. We hebben in de
commissie  Financiën  en  Veiligheid  van  de  wethouder  gehoord  dat  er  geen  problemen  zijn  met  de
toegankelijkheid en de kwaliteit  van zorg,  dat  als  er  problemen zijn en mensen tussen wal en schip
belanden en ze dat zagen, de SP die mensen kan aanmelden en dat daar actie op wordt ondernomen. Nou
kiest de SP ervoor om te zeggen: “We gaan extra investeren in zorg en dan gaan we snijden in kerntaken.”
En als kerntaak wordt genoemd: het economisch programma. Wat houdt dat in? Werk. Nou, de PvdA kiest
er niet voor om werk weg te bezuinigen om meer middelen in zorg te pompen, terwijl er geen probleem is
met de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Dus dan weet u alvast wat ons stemgedrag zo meteen
zal zijn.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, eerst maar even op mijn eigen woordvoering reageren, omdat u daar
namelijk ook aan refereert. Klopt.  Ik heb een woordvoering gehouden die wat kritische noten kraakt.
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Zeker. Helemaal waar. In het verleden hebt u het afgelopen jaar heel veel buurtonderzoeken, rapporten,
voorstellen van de SP gekregen. Of u die aan wilt nemen ja of nee, is uw keuze. Maar ga niet goedkoop
lopen zeggen dat wij geen ideeën hebben.
Voorzitter, dan even kort over het economische programma. Ja, wij vinden inderdaad dat je door middel
van zorg banen kunt garanderen en daarom zeggen wij: “Steek het geld van het economisch programma
in de zorg.”

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, volgens mij gaat het om breder banen creëren. Volgens mij
hebt u niet het oogmerk om daar extra banen voor te doen. U zegt: “Budget naar zorg en welzijn.” Op dit
moment zijn er geen ontslagen meer in de thuiszorg in Groningen en dat is maar goed ook.
De Stadspartij, daar wilde ik nog wat over zeggen. De Stadspartij heeft het heel erg gehad over inspraak.
Wat je volgens mij niet moet verwarren met inspraak is het feit of het proces niet goed is gelopen, of dat
de uitkomst niet goed is. Het is natuurlijk altijd makkelijk om na afloop te roepen dat het proces niet goed
is verlopen als je niet blij bent met wat eruit komt. “U luistert niet” kan twee dingen betekenen. In elk
geval vonden wij de voorbeelden die genoemd zijn wat ongelukkig, met de binnenstadsvisie, want die
gaat nog voor inspraak. En de woonvisie is nu juist het gevolg van bewoners die betrokken zijn en die
zeiden: “Goh, verander die 15%-norm nou in een omgevingstoets,” dus dan heb je toch juist geluisterd
naar een stad?

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Volgens mij gebruikt u woorden die ik niet heb genoemd. Volgens mij
heb ik het niet gehad over ‘je zin krijgen’ of ‘je zin niet krijgen’. Mensen zijn het er vaak genoeg mee
eens dat als ze nee krijgen, dit ook een antwoord kan zijn. Het gaat erom dat wij een manier moeten
vinden,  en  dat  schrijft  u  ook  in  het  collegeprogramma,  dat  wij  anders  omgaan  met  het  formele
inspraaktraject. En dat betekent dus niet dat wij via inspiratiefestivals grote veranderingen in de stad gaan
voorleggen aan Stadjers, maar dat we mensen uitnodigen om vooraf op een juiste, adequate manier hun
mening te geven.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, ik weet wat u vindt. En volgens mij …

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): En dan niet vervolgens een binnenstadsvisie vaststellen, waarvan de
uitkomst nu al vaststaat: de bussen verdwijnen uit de binnenstad.

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  Voorzitter,  volgens  mij  is  daar  heel  bewust  gekozen  voor  een
inspraaktraject en we moeten maar zien wat de uitkomst is.  Als de stad aangeeft dat er nooit bussen
moeten komen op die Grote Markt, lijkt het mij sterk dat het college dat tegen de wil van de stad door
gaat trekken. Ik wil even naar het CDA.

De  VOORZITTER:  Misschien  nog  even  een  laatste  puntje  van  De  heer  Sijbolts  en  daarna  kunt  u
doorgaan. De heer Sijbolts, kort even.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat vind ik mooi dat u dat zegt. Ik hoop dat het college dat met u eens
is, maar we hebben vorige week wel kaders vastgesteld, waarmee in principe het college alle kanten op
mag.

De VOORZITTER: Oké. Gaat u verder.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, het CDA heeft het ook over inspraak gehad en ik vond het
op zich een mooie constatering dat de democratie hier niet ter discussie moet staan, maar dat er altijd een
én-én-verhaal is. Je hebt de democratie, maar het gaat er hier om hoe je de lokale democratie in de wijken
kunt versterken, als aanvulling op wat er hier gebeurt. Dus die analyse deel ik.
Dan even naar de ChristenUnie. Ik vond het een heel mooi betoog, een richtinggevend betoog. U gaf een
aantal dingen mee waar wij ook wel bij kunnen aansluiten, op het gebied van jeugd, de toekomst van de
jeugd, de zorg natuurlijk en ook de aandacht voor invaliden. U had ook echt een verbindend verhaal voor
de stad, dat vonden wij heel mooi.
Dan tot slot Student en Stad. Een mooi punt: social return, het is ook altijd ons punt en daarom staan we
ook op de motie. Alleen nog bij jullie motie, de motie van studenten die geld terug kunnen krijgen voor
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vrijwilligerswerk, vragen wij ons af waarom studenten anders behandeld moeten worden dan werknemers
of bijstandsgerechtigden, in elk geval dan andere mensen, die bijvoorbeeld in een sociale huurwoning
zitten. Bij de woonvisie hebt u tegengestemd omdat het discriminatie zou zijn ten opzichte van studenten,
maar waarom zouden wij dan nu studenten anders moeten behandelen dan andere mensen?

De VOORZITTER: De heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Ja, dank u voorzitter. Even ter verduidelijking: die motie
hebben we aangepast, u hebt blijkbaar nog de oude motie voor ogen. Die nieuwe motie hebt u als het
goed is ook net rondgedeeld gekregen en daarin gaan we er niet van uit dat er geld tegenover staat, maar
roepen op om op die manier de huisbazen in de wijken te betrekken bij zo iets als WIJS om te kijken wat
wij met hen samen kunnen organiseren. Er staat niet expliciet in dat vrijwilligerswerk voor studenten in
een keer op die manier bekostigd wordt.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, maar u pleit daarvoor dat ze dat doen bij studentenkamerbewoning.
In  uw  overwegingen  gaat  het  erover,  terwijl  je  er  in  wezen  dan  ook  voor  zou  moeten  pleiten  dat
woningcorporaties dat voor andere huurders doen die in een sociale huurwoning wonen en dat vinden wij
dus niet juist.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, een heel ander punt, voorzitter. Ik heb de eerste termijn gehoord van de
PvdA: veel over werk, werkgelegenheid en over de twee gezichten. En nu de tweede termijn, maar ik heb
eigenlijk in alle twee die termijnen nog niet gehoord waar de PvdA op zou willen bezuinigen.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA):  Voorzitter,  wij  hebben aangegeven dat  wij  daar  serieus  naar  gaan
kijken.  Dat  we kijken waar het  beter  kan en dat  we ook die rapporten die zijn  geproduceerd in het
voorjaar daarbij zullen betrekken. Verder weet u dat wij vinden dat het weerstandsvermogen op orde is,
dat we ook de septembercirculaire daarbij willen betrekken en dat we dan een afweging zullen maken
waar het af kan, maar dat die begroting sluitend moet zijn. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan naar de heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met de motie over de
noodopvang, want die motie verbaasde mijn fractie wat. Om die reden stel ik gewoon de simpele vraag
aan het college: hoe zit het? Is het nou zo dat er een knelpunt is? En is het nou zo dat er iets veranderd is
aan de afspraak die er geldt dat die noodopvang gewoon geregeld wordt? We hoeven daar niet lang over
te debatteren, deze raad regelt het gewoon. Dus ik hoor graag het antwoord van het college op dat vlak.
Dan de Stadspartij die een lans breekt voor de HSL. Op zich ben ik het ermee eens en ik denk ook velen
hier  in  de raad,  dat  goede  verbindingen essentieel  zijn.  De  provincie  werkt  aan  een verbinding met
Bremen  en  een  hogesnelheidslijn  naar  de  Randstad  zou  een  enorme  verbetering  kunnen  zijn  op  de
verbinding in Europa. De vraag is alleen even: wat voegt de motie toe? Volgens mij, en dat vraag ik dus
ook aan het college of dat klopt, is het al de staande opvatting van deze gemeente en van de provincie, dat
de hogesnelheidslijn in de toekomst nog altijd wenselijk is.
Dan de SP die met  een tweetal  moties een lans breekt  voor volkshuisvesting,  sociale huur. Ik moest
daarbij denken aan het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur want die pleit juist, en
ook de bouwbond met een nieuw sociaal akkoord dat ze voorstellen, om huurder en koper op een gelijke
manier te benaderen. De vraag die bij mij nog leeft is: wat voegt deze motie in deze lokale situatie toe?
Want ik heb er niet heel veel behoefte aan dat we nu onderzoek gaan doen naar cijfers, terwijl dit een
landelijke discussie is. En daar zien wij elkaar in elk geval aan dezelfde zijde.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De  heer  DIJK (SP):  Voorzitter,  volgens  mij  heeft  de  gemeenteraad,  en  ook  het  college  invloed  op
bijvoorbeeld de hoogte van de ozb, hebben wij via prestatieafspraken ook invloed op hoe corporaties
omgaan met huurverhoging. Ik vraag aan het college om daar een fatsoenlijke balans te zien te vinden en
dat naar ons terug te rapporteren, zodat we daar een mening over kunnen vormen.
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De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voor mijn fractie geldt dan: we hebben voorlopig niet het beeld dat
waar we in de stad invloed op hebben, scheefgegroeid is. Sterker nog: volgens mij hebben we vorige
maand de woonvisie vastgesteld, waarin we juist inzetten op de betaalbaarheid, mede betaalbaarheid via
duurzaamheid. Ik wacht ook wel even het antwoord van het college af, maar ik zie daar niet meteen voor
deze moties een toegevoegde waarde. Over het woonbedrijf heb ik al iets gezegd.
Ja, en de Stadspartij begint over het Forum. Het leek mij eigenlijk wel goed om te wijzen op wat er in  juni
bekend is geworden over de plannen rond het Forum. Ik heb met veel plezier dat beleidsplan gelezen en
ik kan de Stadspartij ook nog adviseren om te kijken naar de vijf misverstanden over het Forum. Daar zou
de Stadspartij misschien nog wel wat van opsteken.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik had het in dit geval, dat had ik misschien niet duidelijk genoeg
gezegd, niet over het beleidsplan van het Forum, maar juist over de berichten over de aardbevingen en de
gevolgen daarvan en de dubbele kosten. Dat heb ik volgens mij wel even genoemd.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nou ja, wat dat betreft  is het heel makkelijk. Volgens mij  is het
uitgangspunt van de meeste mensen, ik denk de hele raad, dat de meerkosten betaald moet worden door
de NAM. En we gaan er wel achter komen hoe dat ervoor staat. Maar ik wilde in de tussentijd ook even
de positieve kanten van het Forum belichten.
Screening: volgens mij hebben zowel de VVD als de PvdA daar al goede dingen over gezegd. Het is
vooral belangrijk dat, als straks de markt inderdaad blijkt aan te trekken, mensen ook op een juiste manier
begeleid zijn om naar vermogen deel te nemen op de arbeidsmarkt.
Ja, de SP heeft een heel betoog, en een goed deel van die analyse deel ik ook, over de ontwikkelingen in
de maatschappij. En in de tussentijd is dan de vraag: wat doen wij hier in Groningen en op wat voor
manier gaan we daarop in? En daar scheiden misschien onze wegen, want ik denk dat de SP de positieve
insteek en de veranderende manier waarop dit college werkt, toch nog een klein beetje beter ter harte zou
kunnen nemen.
De  PvdA.  Mevrouw  Bloemhoff  ontpopte  zich  in  haar  woordvoering  eigenlijk  als  een  klassieke
cultuursocialist, en dat in de beste traditie van de sociaaldemocratie. Vol lof over de wens om de twee
gezichten van de stad bij elkaar te brengen. Ik heb daar in het verleden natuurlijk ook veel over gezegd.
De vraag van de Stadspartij  over  het  dalende gebruik van de Wmo:  het  kan inderdaad twee dingen
betekenen, namelijk dat het beter gaat, maar ook dat er een knelpunt is. Ik weet het niet, dus ik ben
benieuwd of het college daar een reactie op heeft of daar enig inzicht op heeft.
De ChristenUnie kwam met een goed punt over burgerparticipatie en dat juist burgers ook in de stad
dingen zouden moeten kunnen overnemen, taken van de gemeente. Dat is nog een beeld dat ik deel. Ik
ben ook benieuwd naar de reactie van het college, van de burgemeester op mensenhandel en de vragen
die  gesteld  zijn  over  mensenhandel  en  prostitutie  en  vooral  ook die  fysieke  ruimte  die  zou moeten
ontstaan.
En tot slot in reactie op Student en Stad: het was toch wel een beetje een alarmistisch en misschien zelfs
populistisch verhaal over de noodtoestand die er gaat ontstaan op het gebied van jongerenhuisvesting.
Feit is: er is een reductie in de vraag. Er wordt bijgebouwd en studenten willen juist meer kwaliteit. En
dan nog het laatste absolute misverstand dat Student en Stad daarbij heeft: ja, er kan in straten waar al
15% bereikt is, jongerenhuisvesting toegevoegd worden.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja voorzitter, toch nog even een korte vraag. Uw landelijke voorman zegt heel vaak,
wanneer de VVD zegt: “De overheid creëert geen banen”, “Ja, dat is helemaal niet waar, we hebben
politiemannen in dienst en de overheid creëert wel degelijk banen.” Wilt u dan nog even kort ingaan op in
ieder geval het onderzoek naar een personeels-bv als het om de schoonmaak gaat?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Heel eerlijk: ik heb die motie nog maar net gezien, dus ik heb daar
nog niet meteen een oordeel over. Maar veel belangrijker: het klopt, de provincies, de waterschappen en
het Rijk creëren banen, dat is zonder enige twijfel zo. Deze stad doet dat voor ongeveer 1 miljard euro
aan middelen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Van den Anker.
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De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Ja voorzitter, dank u. Ja, dit heeft natuurlijk nog even een
reactie nodig. Ik vind het niet zo heel prettig dat u het op deze manier populistisch noemt, want het is
gewoon op feiten  gebaseerd dat  die  prijs  64% hoger  uitkomt  voor  deze  doelgroep.  Kunt  u mij  dan
uitleggen waarom u denkt dat deze zo veel hoger uitpakt?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nee, die berekening zal vast kloppen, maar waar ik op inging, is dat
er  een  soort  beeld  gecreëerd  werd  dat  er  een  soort  van  wantoestand is  ontstaan  als  gevolg  van  het
gemeentelijke kamerverhuurbeleid. En dat is pertinent onwaar. Ik denk dat we in de toekomst ook zullen
zien  dat  die  reductie  in  de  vraag  er  samen  met  het  bijbouwen  van  BouwJong  en  betere
leefbaarheidsregels,  ook toe leidt dat studenten op een goede plek terecht komen en dat dit  positieve
gevolgen zal hebben.

De VOORZITTER: Laatste puntje, de heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. Dan nog steeds: ik blijf even bij die
simpele vraag. Hoe legt u die 64% uit?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik ken dat onderzoek niet en ik wil dat best even bekijken als u mij
dat geeft.  Maar ik vind dat op zich niet relevant,  want het kan best zijn dat andere groepen ook een
bepaalde opbouw van hun woonlasten hebben die op die manier tot stand komt.  Dus ik kan dat niet
plaatsen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ik zei het al: de SP wil niets anders dan geld,
geld, geld en hoe gaan ze dat uiteindelijk financieren, door het economische programma af te schaffen?
Nou, de fractievoorzitter van de SP, de heer Dijk, zei zelf ook al, als reactie op wat de VVD altijd zegt:
“De overheid creëert geen banen”, dat er wel degelijk banen zijn bij de overheid. Dat is juist. Die zijn er
zeker, omdat bepaalde kerntaken of kerndoelen, zoals je wilt, uitgevoerd moeten worden. Maar banen die
zichzelf terugverdienen en geld opleveren, worden zeker niet door de overheid gecreëerd maar juist door
het bedrijfsleven. En daarom vindt de VVD het zo belangrijk dat dit juist gestimuleerd wordt, dat de
bereikbaarheid  van  de  stad  goed  is,  dat  we  zorgen  dat  het  vestigingsklimaat  hier  in  orde  is,  dat
ondernemers zich hier graag willen vestigen, dat er ruimte is voor ondernemers voor ondernemerschap en
dat ze uiteindelijk ook lage lasten hebben, want dat maakt de stad en de regio ook aantrekkelijker om zich
hier te vestigen. Allemaal zaken die belangrijk zijn om hier in te investeren om te zorgen dat wij hier
werk hebben; banen voor mensen die op dit moment niet aan het werk kunnen, omdat die banen er niet
zijn. En de VVD staat voor deze banen en wij willen dat het werk gerealiseerd wordt.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja voorzitter, ik wil er geen landelijke discussie van maken, maar uw bezuinigingen,
die het Rijk doorvoert, zorgen ervoor dat het economisch zo beroerd gaat in Nederland. De bezuinigingen
van de partij waar u voor staat, zorgen ervoor dat heel veel mensen in de zorg hun baan kwijtraken, dat
heel veel cliënten hun zorg kwijtraken. Als we die mensen nou inzetten voor zorg die de mensen nodig
hebben, houden we én die banen in stand én we zorgen ervoor dat de cliënten de hulp krijgen die ze nodig
hebben. En als uw landelijke partij dan ook nog eens een keer ophoudt met rare ideetjes te pluggen, van
21% btw-verhoging, zou het misschien een klein beetje beter gaan in het land, als het om economische
groei gaat.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Sorry voorzitter, wat was de vraag? Oh, het was een reactie. Nou goed,
dat is duidelijk. Dat is uw standaard doemscenario, wat u hier steeds probeert te schetsen. Ik zal u een
keer een koersboekje van de VVD geven, wat campagnemateriaal, waar duidelijk in staat hoe de zorg ook
verbeterd is. We zijn een van de landen met de beste zorg ter wereld. Daarnaast trekt de economie juist
aan. Zelfs de PvdA-minister, de heer Dijsselbloem heeft gezegd: “Houd koers”, dus volgens mij zit de
VVD wel degelijk op de goede weg en zullen we dat ook vooral vast moeten houden. En daar hebben we
de SP niet bij nodig. Dank u wel, voorzitter.
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De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, ik wilde een interruptie plegen bij mevrouw Koebrugge, maar het kan ook
wel  als  zij  gaat  zitten.  U  hebt  in  uw  eerste  termijn  gezegd  dat  u  misschien  die  BEA’s  en  die
fietsrapportages wel zou willen afschaffen, maar vorige week hebt u nog voor een voorstel gestemd om
een bouwmanifestatie te gaan houden als stad, omdat we als gemeente de markt gaan verleiden om andere
dingen te gaan bouwen. Was toen ook niet het moment geweest voor de VVD om te zeggen: “Nou, laten
we deze 75.000 euro in onze zak houden, want als gemeente de markt verleiden om anderen dingen te
gaan bouwen, gaat ons als liberalen toch heel erg pijn doen”?

De VOORZITTER: Het punt is duidelijk.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nou, dat valt mee. Je wilt ook met elkaar zorgen dat het verbetert, dat
er gewoon woningen gebouwd blijven worden. Dus op zich hebben wij daar geen problemen mee om dat
te doen. Alleen zul je wel moeten zorgen dat je het efficiënt doet. Wij willen niet continu tot in den treure
alles analyseren en overal maar beleid op maken. Dat lijkt me een duidelijk verhaal. Ik ben ook benieuwd
wat het CDA ervan vindt om BEA’s en FEA’s niet meer uit te gaan voeren, want het CDA heeft zelf ook
aangegeven in de woordvoering dat het vooral wil bezuinigen, dat er een taak hier ligt bij de raad. Maar
alle moties die ingediend zijn door het CDA, vragen uiteindelijk om nog meer geld.

De VOORZITTER: Een korte reactie, als u dat wilt.

De heer BOLLE (CDA): Nou, dat is helemaal mooi. Alle moties van het CDA vragen helemaal niet om
extra geld. We vragen ook om verschuiving van geld. En weet u wat het is? Ik wil er best naar kijken om
te kijken of wij op die boomeffectrapportages kunnen bezuinigen, hartstikke mooi als dat een bedrag
oplevert, maar u staat hier te vertellen: “minder beleid, zus en zo”, maar wel vorige week 75.000 euro
uitgeven aan iets waarvan u eigenlijk als partij zou zeggen: “Nou, dat is niet iets wat aan de gemeente is”.
Dus heel mooie verhalen, maar beter gewoon de daden.

De VOORZITTER: Maar dit punt hadden we al gehad.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, ik constateer dat het CDA in ieder geval geen moties heeft
ingediend die geld opleveren. Daarnaast zullen we ook onszelf scherp in de gaten houden. Ik ben het
helemaal met u eens dat we dat moeten doen en ik hoop ook dat u dat bewust zult doen, ook bij het
indienen van verdere moties. Dank u wel.

De VOORZITTER: Nou, dan krijgt de heer Dijk de gelegenheid tot een laatste interruptie.

De  heer  DIJK (SP):  Ja,  voorzitter,  ik  heb  speciaal  een  motie  geschreven omdat  we vorige  week de
woonvisie bespraken en die ging over gelijke lasten voor huurders en kopers. Uw woordvoerder had het
toen over “gelijke monniken, gelijke kappen”, dus ik denk: ik plak die titel erop. Het gaat over gelijke
lage woonlasten als het gaat om huurders en woningbezitters. Ik ben heel erg benieuwd naar de reactie
van de VVD op deze schitterende motie.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, fantastisch.  Normaal  gesproken hebben wij  niet  echt  de
neiging om het over de Tweede Kamerfractie te gaan hebben. We zitten hier immers in de gemeenteraad.
De SP heeft daar een handje van, om het landelijke beleid vooral hier te bespreken. Maar in dit geval is
het wel heel goed dat u het even aankaart, want je hebt pas gelijke lasten op het moment dat je ook een
huurwaardeforfait zou afschaffen en huursubsidies. Dus ik denk dat we eerst even in de Tweede Kamer
moeten gaan kijken, voordat we hier kunnen gaan spreken over gelijke monniken, gelijke kappen, want
dat zal het niet worden.

De VOORZITTER: We gaan dit echt stoppen. De heer Sijbolts krijgt het woord.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nu voel ik me bijna spelbreker, voorzitter. We zijn het helemaal eens
met wat de SP heeft gezegd over dat de lokale overheid zeggenschap en democratie moeten faciliteren.
Maar dat was, denk ik, al wel gebleken uit mijn eigen betoog.
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Ja, de PvdA-motie over werken in Duitsland sluit in onze ogen misschien wel mooi aan op onze HSL-
motie. Dus we zijn benieuwd wat PvdA met die stemming gaat doen of daar straks van gaat vinden.
We zijn ook heel erg benieuwd naar de P&O-discussie die we in september met de PvdA gaan voeren en
welke voorstellen de PvdA dan gaat doen. Misschien past dat mooi bij de woorden van de VVD ‘minder
beleid’,  want  dat  betekent  in  onze ogen mogelijk  ook minder  beleidsambtenaren en  u weet  hoe  wij
daarover  denken.  Maar  daar  kunnen  we  dan  in  september  een  discussie  over  hebben,  wat  daar  de
mogelijke gevolgen van zijn.
De PvdA sprak ook over een demografische tweedeling, maar dat zien wij toch een beetje als het resultaat
van uw eigen beleid van de afgelopen decennia.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw  BLOEMHOFF  (PvdA):  Voorzitter,  mijnheer  Sijbolts  doet  net  alsof  er  geen  economische
realiteit is. Economisch gezien is het de afgelopen tijd gewoon ook moeilijk geweest. Dat hoort toch ook
bij de Voedselbank, dat is ook iets wat met de economie te maken heeft, misschien?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ook. Ik zou het dan graag op beide houden.
Nou ja, majeure veranderingen, ik heb het al in mijn interrupties en interrupties op mijn betoog over
inspraak gehad. Ik ga toch nog proberen om daar wat duidelijkheid over te verschaffen, want het komt
blijkbaar niet bij eenieder even duidelijk over wat mijn fractie nou wil met inspraak. Inspraak is dat wij
niet alleen zelf natuurlijk met oplossingen komen. Dat mag. Het college kan een voorschot nemen en daar
moeten we dan samen met de stad over in gesprek gaan. Ik blijf herhalen dat wij het nog te vaak mis zien
gaan. Bij de binnenstadsvisie is bereikbaarheid van belang en nou ja, het verdwijnen van de bussen is
toch eigenlijk wel een dingetje dat gaat gebeuren. Daar wordt een andere haltering voor vastgesteld. Die
hebben we vorige week vastgesteld. Dit heeft grote gevolgen en daarover bereiken ons heel veel zorgen.
Laten wij dan het voordeel van de twijfel geven aan het college en ervan uitgaan dat het, wanneer er
betere plannen komen die de bereikbaarheid van de binnenstad voor een grotere doelgroep van onze
Stadjers die daarvan afhankelijk zijn, en waarschijnlijk niet snel op een lopende band zullen stappen die
vervolgens ook nog eens schuin omhoog gaat, die oplossingen dan serieus meeneemt. Wat dat betreft is
het jammer dat de motie van vorige week van CDA en SP daaromtrent is afgewezen. Maar wij willen dus
Stadjers inspraak geven voordat plannen gemaakt worden en niet dat ze vanaf de zijlijn meepraten. Dat is
overigens een discussie die ik ook met wethouder Van der Schaaf heb gehad, volgens mij was het vorig
najaar, over het Hampshire hotel. Die discussie leek heel erg te ontaarden. Een deel van de commissie dat
vond dat de inspraak niet goed was gegaan en daar werden harde woorden over gesproken. De wethouder
gaf aan: “De inspraak is wel goed gegaan”. Ik stond daar wat neutraal in en ik heb toen gezegd: “Laten
we de discussie even op een hoger plan gaan voeren” en ik heb het college toen eigenlijk uitgedaagd om
over inspraak een andere discussie te gaan voeren. Ik dacht dat de uitdaging voor het college voldoende
was en dat het college die handschoen op zou pakken. Dat heeft het college helaas niet gedaan. Misschien
dat het college daar straks in zijn termijn op in wil gaan, hoe het dat dan wel gaat doen. Dus resumerend,
inspraak is bij ons: voordat besluiten in kaders worden gegoten en worden vastgesteld en voordat het
informele inspraaktraject wordt gestart, in gesprek gaan. En dat moet niet via inspiratiefestivals, maar wat
ons betreft met inspraakfestivals en wanneer het de directe woonomgeving betreft, vooral in de eigen
wijk.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja dank u, voorzitter. Ik heb net een appel gedaan op alle partijen, eigenlijk
hetzelfde appel als wat het college heeft gedaan, om aan te geven waarop bezuinigd zou moeten worden
om die 13 miljoen euro nog binnen te krijgen. Dan is het soms weleens wat vervelend als dat appel dan
niet helemaal landt. Dan ga je na: wat zou ik dan doen als ik aan de overkant zou zitten? Want ja, wat
krijg je dan terug? Je krijgt terug: “Kijk nog maar eens naar waar jullie al naar gekeken hadden, maar doe
het dan nu een keer kritisch”. Daar kun je het dan mee doen als wethouder Financiën, dat je eigen partij
dat tegen je zegt.  Maar ook, wat hebben we nog meer:  “Kijk nog eens of er nog wat meer naar het
maatschappelijk middenveld geschoven zou kunnen worden” of je hebt een partij die eigenlijk zegt: “We
moeten eigenlijk helemaal niet meer bezuinigen” en de interruptie van de PvdA bij Student en Stad liet
eigenlijk precies zien waar het misgaat, want daarin zei mevrouw Bloemhoff: “Wilt u dan niet liever geld
uitgeven  dan  op  de  plank  houden?”  Misschien  moet  ik  het  dan  nog  een  keer  uitleggen.  Dat
weerstandsvermogen is geen geld dat op de plank ligt. Als we dat dan even naast het plaatje leggen van
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het verhaal uit de stresstest, dat er een belangrijk signaal uitgekomen is, dat de stress-scenario’s sterk
toenemen ten opzichte van de vorige stresstest  en dat  dit  voornamelijk komt door onzekerheid in de
begroting, onzekerheid bij het realiseren van die 13 miljoen euro waar we het over hebben en onzekerheid
bij de ontwikkelingen in het sociale domein en als laatste nog bij de grondexploitaties, dat er behoefte is
aan meer flexibiliteit en dat dit het belang van de afspraak in het collegeprogramma bevestigt om naar een
ratio van 1,0 weerstandsvermogen te gaan, dan staat mevrouw Bloemhoff van de PvdA te zeggen dat het
weerstandsvermogen op orde is. Zijn dit de twee gezichten van het college?

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik ben eigenlijk wel benieuwd of de heer Bolle ook bereid is
om verder te bezuinigen op het BORG-niveau. U wilt dat volgens mij in uw betoog omhoog hebben en u
wilt bezuinigen. Hoe zie ik dat voor me?

De  heer  BOLLE  (CDA):  Voorzitter,  wij  willen  niet  nog  verder  bezuinigen  op  het  BORG-niveau,
overigens D66 ook niet, hoor ik in de commissie, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar we willen nu
ook het BORG-niveau niet specifiek verhogen. We hebben gezegd: “Daar waar het onder het gemiddelde
zakt, laten we daar wat aan gaan doen”, een specifieke aanpak voor specifieke problemen. Dat betekent
niet dat je gelijk het hele BORG-niveau weer omhoog moet doen.

De VOORZITTER: Laatste puntje.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, dan vraag ik me toch af hoeveel dat kost. Toen u in het
college  zat,  bent  u  ook  bereid  geweest  om  daarop  te  bezuinigen.  Dat  was  een  van  de  eerste
bezuinigingsopgaven. Dus hoeveel gaat het dan weer omhoog op die plek er wat kost het dan? Want dat
moet je ergens anders weer vandaan halen.

De heer BOLLE (CDA): Ja, dat is een leuke vraag die mevrouw Bloemhoff van de PvdA stelt, want dat
zijn bezuinigingen die zeker een partij als het CDA pijn doen. Maar wij zijn wel bereid om zulke keuzes
te maken. Van de PvdA hoor ik alleen maar: “Laten we vooral geld uitgeven, het weerstandsvermogen is
goed en na ons de zondvloed” en zo zit het CDA niet in elkaar.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter?

De VOORZITTER: U krijgt nog een laatste korte opmerking.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA):  Ja,  dit  soort  opmerkingen,  u  weet  donders  goed dat  wij  ook  met
bepaalde bezuinigingen akkoord zijn gegaan, de afgelopen periode en dat zullen we ook doen om de
begroting sluitend te maken. Er staan bepaalde afspraken in het coalitieakkoord en dat weet u ook.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Bolle mag vervolgen.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, dank u wel. Dan kan ik me zo voorstellen dat het voor een college
lastig is, als je dan toch maar weer gewoon zelf aan de slag moet. Maar goed, ze kunnen wel wat, dus
misschien dat dit ook lukt.
Als laatste zou ik nog tegen D66 willen zeggen die, ik weet niet eens meer wie het was, mijnheer Logan
geloof ik, die zei dat het vooral om de boosheid ging, waar het succes aan af te meten was. Nou ja,
mijnheer Luhoff, ik ben niet boos, ik ben alleen maar teleurgesteld.

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ja, het is wel bijzonder dat wat in het
collegeprogramma staat, twee gezichten van de stad, je ook wel een beetje terugziet in de collegepartijen
en hun bijdragen. Als je dan kijkt naar D66 en de bijdrage, dan gaat het toch een beetje over de City of
Talent en de happy few zeg maar, die het allemaal  heel erg leuk hebben met elkaar, waarbij  het ons
tegenvalt  dat  D66  geen  eigen  zoekrichtingen  aangeeft  over  hoe  nu  verder  en  wat  terugvalt  op  het
maatschappelijke middenveld en maatschappelijke kosten-batenanalyses. Daar sluit dan de happy few-
kant  aan bij  de VVD, die zegt:  “Schrap maar  een beetje beleid en dankzij  ons is  het  allemaal  beter
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geworden.” Maar ondertussen is wel  de werkgelegenheid afgenomen en is het  aantal werkzoekenden
nogal opgelopen. En dan zie ik de andere kant een beetje: GroenLinks die heel duidelijk zegt, met een
statement: “Mensen die zorg willen ontvangen en die dat nodig hebben, die krijgen dat” en de PvdA
daaronder, die zegt: “Die tweedeling is er” en die maakt daar ook heel duidelijk onderscheid in, in plaats
van die managementgoeroetaal. Ik zie gewoon een tweedeling en dat is wel een bijzondere constatering.
Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van den Anker.

De  heer  VAN  DEN  ANKER  (Student  en  Stad):  Dank  u,  voorzitter.  Ik  was  net  vergeten  in  mijn
woordvoering om even een van onze moties kort in te leiden. Die gaat namelijk over de friendscontracten,
de motie die we samen met D66 hebben ingediend. Friendscontracten zorgen er vooral voor dat het ook
voor starters mogelijk is om een plekje te vinden, wat door de stijgende huurprijzen erg moeilijk wordt.
Verder zal ik even ingaan op een aantal moties waar wij wat affiniteit voor voelen. Ten eerste de motie
‘Geef Gdansk een kansk’. Een prachtig gekozen naam.  Wij zijn van mening dat we als gemeente de
kansen moeten pakken wanneer die zich voordoen op het gebied van de economische vooruitgang. In dat
opzicht vinden wij dit ook een interessante motie. We willen echter wel duidelijk maken dat we hier geen
volledig  nieuwe  stedenband  willen  optuigen,  maar  alleen  de  ruimte  willen  opzoeken  waar  we  qua
economie en kennis beter van kunnen worden.
Ten tweede de motie van de ChristenUnie op het gebied van de milieustraten. Een goede insteek. Oude
wijken hebben recht op gelijke behandeling, daarom zijn we ook van mening dat het instrument van een
tijdelijke milieustraat breder ingezet kan worden en steunen wij deze motie.
Ten derde de motie van de Partij voor de Dieren, ‘Zero Food Waste’. Wij zijn van mening dat een betere
voorlichting op dit  gebied mogelijk  is.  We zien daar  ook aanknopingspunten voor  in  deze motie  en
daarom zullen wij ook deze steunen.
Teneinde ga ik nog even in op de motie van de PvdA, ‘Het mbo-Akkoord van Groningen’. Wij zijn van
mening dat het absoluut waardevol kan zijn om mbo’ers aan te sluiten op het Akkoord van Groningen. We
vinden echter dat we eerst moeten kijken hoe de akkoordpartners hier tegenover staan. Op basis van
gelijkwaardigheid zijn we toentertijd het proces ingegaan met de andere kennisinstellingen. We vinden
het daarom ook te ver gaan om nu al te zeggen dat de mbo-instellingen erin opgenomen moeten worden.
We vinden het dan ook erg jammer dat de PvdA niet in gesprek is gegaan met de andere akkoord-partners
buiten de gemeente, om te vragen hoe zij hier nu eigenlijk in staan. We hopen dat voor de begroting van
2016  deze  partners  wel  worden  meegenomen,  zodat  op  gelijkwaardige  voet  de  vernieuwing  in  het
akkoord kan worden aangebracht. Want laat duidelijk zijn: wij zijn absoluut niet tegen het idee om mbo-
instellingen aan te laten sluiten op dit akkoord. Het zal misschien ook een heel goede toevoeging zijn. We
willen het echter niet van de partners eisen, maar in samenspraak met hen deze aansluiting zoeken. Dank
u.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan de heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Er zijn al een hele hoop dingen gezegd en bij een
aantal  dingen  kan  ik  mij  aansluiten.  Bijvoorbeeld  de  Stadspartij.  Die  wordt  een  beetje  onder  vuur
genomen over hun inspraak bij buurtbewoners, maar eigenlijk vind ik dat ze wel goed punt heeft als het
gaat over die app. We hebben ook al eerder aangegeven, D66 zei eigenlijk net: “Het kan soms weleens
misgaan in de inspraak, dat kan soms een keer gebeuren”, maar eigenlijk vind ik dat je dat niet moet
hebben. Het moet nooit mis kunnen gaan. En die app die de Stadspartij net voorstelde, zou er best eens
voor kunnen zorgen dat mensen actief worden benaderd: “Er gaat iets gebeuren dat misschien van invloed
is op jouw omgeving, dus wees alert, want nou kun je inspraak hebben, in plaats van dat je zes weken te
laat de Gezinsbode openslaat en ziet: oh, er gaat toch een gebouw in mijn tuin gebouwd worden”.
Voor de rest zijn er zo veel moties ingediend, dat ik even de reactie van het college wil afwachten. Ik wil
nog even de tijd nemen om alles even goed bekijken. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Er zijn 36 moties ingediend. Nou, dat is minder dan vorig jaar, heb ik
begrepen. Je moet ook je zegeningen tellen. Mijn voorstel is om om 20.00 uur weer te starten. Kan dat?
Dan schors ik de vergadering.

(Schorsing 18.35 uur – 20.00 uur)
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Eerste termijn college

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Wij starten met de termijn van het college en daarna
gaan we eerst even pauzeren en dan bespreken we even op welke manier we het programma vervolgen.
Zullen we het op die manier doen? Het woord is aan de wethouder.

Wethouder SCHROOR: Ja voorzitter, bedankt. Voor de raad: misschien even de opbouw van mijn betoog.
Ik begin zo meteen met een korte bespiegeling van hoe wij als college naar de stad kijken en waar wij
denken dat de opgaves liggen. Vervolgens zal ik kort ingaan op uw woordvoeringen per fractie. Daarna
komen we toe aan de moties en dat doen we op de door ons gebruikelijke manier van interactie tussen de
collegeleden. Maar dat ziet u vanzelf en dat komt vanzelf naar u toe.
Voorzitter,  ondanks  de  economische  tegenwind  doet  Groningen  het  hartstikke  goed.  We  zijn  een
groeiende stad,  met  goede groeiprognoses,  meer  dan 200.000 inwoners,  meer  studenten en een licht
economisch  herstel.  De  eerste  voortekenen  zijn  ook  positief  in  de  regio.  Leegstaande  winkelpanden
worden sneller opgevuld, de afzet van bedrijventerreinen en kavels trekt aan, in ieder geval de vraag
daarnaar en het aantal toeristische overnachtingen stijgt. We zijn ook, de heer Luhoff had dat al even
opgemerkt, de beste stad voor start-ups in Nederland. Daarin staan wij boven Amsterdam. Dat is denk ik
ook wel iets om bij stil te staan. Wat gaat er goed? We zijn een schone stad. We voldoen aan de normen en
tweederde van de Stadjers is tevreden. Het autogebruik in de binnenstad neemt af, het fietsgebruik groeit
en meer mensen nemen de bus. Vooral de bussen bij de P+R-locaties zijn een succes, ook met de huidige
uitbreiding. We zijn een veilige en een sociale stad. Groningen scoort bovengemiddeld op de leefbaarheid
en op veiligheid. Een sociale samenhang, veel mensen zijn ook bereid om hun buurtgenoten te helpen en
we hebben een groeiend aantal vrijwilligers en mantelzorgers. Een groot aantal, waar we trots op zijn.
Ook qua duurzaamheid doen we het  goed; met  Smart  Grid,  Grunneger Power en Entrance lopen we
voorop en  ook in  het  onderwijs  doen we het  goed.  Het  voortijdig  schoolverlaten  is  in  2014 verder
gedaald. Dat is ook de reden waarom we in 2016 de doelstellingen en ambities hebben verhoogd.
Als organisatie staan we er ook beter voor met het klantencontactcentrum en we hebben een invoering
gedaan van het 050-nummer. Is er iets wat ik mis? Ah. Ik zie dat als een aanmoediging.
Maar natuurlijk, en dan komen we bij het deel dat u meer interesseert, denk ik: het gaat niet overal goed.
We hebben ook nog ambities. Bijvoorbeeld op de werkgelegenheid. Die is natuurlijk de afgelopen jaren
door de economische crisis licht afgenomen. Het aantal werkzoekenden en bijstandsgerechtigden is ook
toegenomen en een zorgpunt is, en daar hebben enkele fracties al aan gerefereerd, onze mbo’ers en de
uitval  op  het  mbo.  Daar  kom ik  straks  nog  even  op  terug.  Ook  in  het  sociale  domein  hebben  we
uitdagingen. Wijken ten noorden van de binnenstad scoren slechter. Vooral bij werk en inkomen is er een
tweedeling in die wijken en de buurtbetrokkenheid in studentenbuurten is lager. Ik kom daar straks bij het
project WIJS nog even op terug. Ook qua veiligheid; we zijn een veilige stad maar dat blijkt niet altijd uit
de veiligheidsbeleving van onze mensen. Ze ervaren soms meer overlast, vooral in de binnenstad en in de
noordelijke wijken en 21% van onze inwoners voelt zich weleens onveilig. Dat is nog steeds onder het
gemiddelde van grote en middelgrote steden.
Het college heeft in de voorjaarsbrief proberen aan te geven dat de tijd van denken nu overgaat in de tijd
van doen. Ons accent verschuift. We hebben veel beleid gemaakt, het afgelopen jaar, natuurlijk ook een
aantal zaken opgestart, maar we zijn nu vol in de uitvoering van een aantal plannen. Bijvoorbeeld op onze
economische agenda. We zetten in op het creëren van werk en ook uit  de stadsmonitor blijkt dat dit
hoogst noodzakelijk is. Samen met Stadjers, bedrijven en instellingen. Bij het creëren van werk kijken we
ook naar de kansen die de stad ons biedt, zoals ICT, healthy ageing en energie. Ook expertiseopbouw
rond aardbevingen en duurzame gebiedsontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. Arbeid uit de
regio kan bijdragen aan het schadeherstel en preventie. Maar ook onderwijsinstellingen spelen daar al
volop op in, bijvoorbeeld het Alfa-college, zoals u weet. Door experimenten in regelgeving, bijvoorbeeld
bij evenementen, en het beleid, proberen wij blokkades weg te nemen voor initiatieven. Ik had het er net
even met mijn collega Van Keulen over. Hoeveel zaken zijn er eigenlijk die wij hebben afgewezen en
waarom dan? Als wij zaken afwijzen, nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën, op het gebied van evenementen,
is bijna alleen maar de reden, als wij iets afwijzen dat de openbare orde en veiligheid het niet toestaan of
in het gedrang komen of niet gegarandeerd kunnen worden, de overlast onacceptabel is of het gewoon
simpelweg niet te betalen is. Dat zijn vaak de redenen dat wij nee zeggen. Wij zeggen in het algemeen
overal ja tegen, omdat er ontzettend veel initiatieven op ons afkomen waarvan wij denken dat ze goed zijn
voor de stad. En als u beseft dat de stad op dit moment zo veel initiatieven rijk is, alleen al die wij kennen
vanuit ons wijkwethouderschap en we zijn daar nog niet zo lang mee bezig, dat zijn er al tussen de 80 en
120 die wij kennen, waar we een klein duwtje aan geven, die willen ondersteunen, die nog in de oude
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plannen zaten. Ontzettend veel initiatieven. En dat is nog niet het begin van het aantal initiatieven dat
werkelijk in de stad plaatsvindt, waar we helemaal geen weet hebben maar wat gewoon automatisch gaat.
En dat is die stad die niet hier vanuit het stadhuis bestuurd wordt. Dat is die stad die zichzelf wil besturen
en die vraagt van het gemeentebestuur en aan de gemeenteraad: “Help ons daarbij”. En ik denk dat dit een
heel belangrijk gegeven is. Die maatschappij is wezenlijk veranderd en daar komen we ook heel veel mee
in aanraking, de afgelopen tijd.
Dan de samenwerking en de participatie. Dat gaat goed, zowel in de stad als daarbuiten, bijvoorbeeld
door het gebiedsgericht werken en de afstemming tussen de stedelijke programma’s en de gebiedsagenda.
De samenwerking tussen de gebiedsteams en de WIJ-teams zien wij beter worden. Wij zijn natuurlijk in
de ontwikkelingsfase, maar dit jaar moeten ze er allemaal zijn als een sociaal team en daarna worden ze
allemaal doorontwikkeld naar de WIJ-teams. Dat is ook een belangrijke stap. Maar ook Let’s Gro, het
openstellen van ideeën van de stad,  ideeën die leven in stad.  En de G1000,  natuurlijk niet  door ons
georganiseerd, maar wel een belangrijke bijdrage aan die ambities die in de stad leven. Daar zullen we
natuurlijk ook naar kijken. Maar ook die veranderlabs en daar is ook naar gevraagd door GroenLinks,
geven  weer  nieuwe  vormen  van  samenwerking,  zowel  buiten  als  ook  binnen.  Want  ook  met  die
veranderlabs ondervinden wij waar onze ambtenaren bij de initiatieven tegenaan lopen. En dat is vaak
tegen onze eigen ambtenaren, door de structuren die wij vroeger hebben bedacht. De barrières die er
tussen  verschillende  domeinen zijn.  Die  zijn  wij  in  die  veranderlabs  aan het  ontdekken.  We zijn  de
grenzen aan het opzoeken en we gaan daardoorheen. Dat geeft ook een dynamiek in die organisatie die
we van tevoren niet hadden bedacht. En een mooi voorbeeld daarvan is, denk ik, de dagbesteding Zuid,
Ondernemend Zuid!, ook een veranderlab, waarin we gaan kijken hoe we op het gebied van dagbesteding
nieuwe vormen kunnen bedenken, samen met ondernemers, voor mensen, degenen die het dichtst op de
arbeidsmarkt zitten maar er eigenlijk nooit volledig op kunnen participeren, of in ieder geval nu niet. De
beste  dagbesteding  is  natuurlijk  gewoon  naar  je  werk  gaan  met  een  broodtrommel,  ritme  hebben,
‘s ochtends die trots voelen: ik ga naar mijn werkgever. Dat is ook uit de praktijk gebleken en dat is de
kern van Ondernemend Zuid! Dat kunnen wij niet alleen, dat doen we samen met de ondernemers en ik
kan u zeggen dat die aanpak echt op veel enthousiasme kan rekenen, ook bij ondernemers.
Wat we ook gedaan hebben is stelling genomen, als het gaat om de opvang. Ook daar ligt een motie voor.
Bed, bad en brood is een voorbeeld van hoe wij als college omgaan met mensen die op straat dreigen te
staan. Dat accepteren we niet en dat zullen we ook niet blijven accepteren. Maar het is natuurlijk wel zo
dat we samen met het Rijk, en dan ‘wij’ in de zin van ‘gemeenten in Nederland’, de VNG, bezig zijn om
te kijken hoe we een nieuw bestuursakkoord kunnen sluiten. Ik ken daar de contouren nog niet van, maar
ik kan u verzekeren dat zowel bed, bad, brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers, als ook de opvang van
asielzoekers in de procedure, een onderwerp van die discussie is. Dan loop ik even vooruit op die motie.
Die motie is goed, het is ook absoluut waar wij aandacht voor hebben en waar we aandacht aan zullen
blijven besteden, waar we ons sterk voor zullen maken, maar ik zou heel graag even het debat willen
afwachten en ook willen kijken wat er uit die rijksregeling naar voren komt, of dat voldoet aan deze
uitgangspunten  voor  die  beide  groepen  asielzoekers,  zodat  het  in  Nederland  in  elk  geval,  en  voor
Groningen,  naar  onze  mening  goed geregeld  is,  zodat  we  dan  ook kunnen beoordelen  of  die  motie
misschien aanvullend nog nodig is, of dat u zegt: “Nee college, dit is een goed akkoord en zo kunnen we
daarmee verder.”
Ook het persoonsgebonden budget was de afgelopen tijd een belangrijk aandachtspunt. Dat is iets wat wij
natuurlijk niet helemaal zelf in de hand hebben. U kent natuurlijk allemaal de problemen die het Rijk
heeft op dit punt. Wij doen wel zo veel als mogelijk hier in de stad om de problemen te verzachten. We
hebben daar  heel  veel  capaciteit  op ingezet,  dat  weet  u  ook.  En als  het  nodig is,  doen we ook een
noodprocedure en schieten we voor. Dat is nog niet nodig geweest, maar ik sluit niets uit in de toekomst.
Het  Rijk, staatssecretaris  Van Rijn,  heeft net aangegeven in een debat,  dat het waarschijnlijk nog tot
volgend jaar zomer gaat duren, voordat het op orde is. Dus in die zin houd ik mijn hart vast, want we zijn
er nog niet klaar mee.
Dan, voorzitter, de vragen dan wel opmerkingen uit de raad. Als ik even met D66 mag beginnen: start-ups
en innovatie, een beetje de kern van uw betoog. Ik heb al gezegd dat we dat in Groningen heel goed op de
agenda hebben. Ik denk ook dat als we naar de toekomst kijken, start-ups en creatieve industrie, creatieve
bedrijven en innovatie misschien nog wel de allerbelangrijkste asset van Groningen gaan worden, als ze
het niet al zijn. Wij kunnen niet bouwen op grote bedrijven in de particuliere sector in Groningen. We
hebben heel veel bedrijven die groot zijn, maar dat zijn overheidsbedrijven en semioverheidsbedrijven.
Waar  wij  het  van  moeten  hebben is  ons  talent  en als  wij  in  staat  zijn  dat  talent  in  start-ups,  jonge
ondernemers, in innovatie, in plekken waar ze samen kunnen komen, te faciliteren en dat doen wij in
steeds grotere mate, dan ben ik er van overtuigd, zeker ook met de internationale component die op onze
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stad afkomt, dat deze stad een ontzettend unieke positie in Nederland in kan gaan nemen. Dat heeft geen
enkele andere stad in deze mate. Als we dat kunnen omarmen en faciliteren in beleid en doen, mevrouw
Koebrugge, denk ik dat we dan een echt een unieke kans kunnen pakken.
Als je kijkt  naar de bezuinigingen,  door veel  partijen naar gevraagd:  u hebt  ons foutje gezien.  Daar
hebben we het in de commissie ook uitgebreid over gehad. Daar baalden wij allemaal ontzettend van en
ik deel dat met u. Als je kijkt naar hoe wispelturig het meerjarenbeeld is, en dan verklap ik even waar we
nu staan, niet in de details van de cijfers, want wij gaan morgen alweer een beetje nadenken over die
begroting: het meerjarenbeeld is nu alweer positief. Zo wispelturig is het. Er zijn weer een paar notities
over de BUIG en over een aantal zaken bekend geworden, de afgelopen weken, en ineens verandert dat
beeld weer. Dus zo instabiel is een meerjarenbeeld en dat is een gegeven dat we al jaren hebben en daar
zullen we mee moeten omgaan. Maar als dat de uitkomst zou zijn, dan waren we snel klaar. Dan hadden
we snel vakantie en dan konden we heel snel rustig aan doen want het meerjarenbeeld is positief. Het
grote probleem dat wij hebben, zijn die bezuinigingen. Dat is inderdaad 26 miljoen euro. Ik noem ze even
in hun geheel, want die 13 miljoen euro van die bezuinigingen zit al belegd in de organisatie, maar moet
voor een groot deel nog wel worden uitgevoerd. Dat gaat echt om mensen. Minder mensen. En dat gaat
ook over taken en over efficiency. Dus met andere woorden: wij kunnen wel bedenken dat wij die andere
13 miljoen euro nog op de organisatie kunnen laten leunen, ik hoor dat de VVD een beetje suggereren,
“dat kan allemaal nog wel wat efficiënter”, maar dit is al een ontzettend grote opgave. Dat is de vraag die
wij aan uw raad hebben gesteld. U kunt het het college niet kwalijk nemen dat wij vragen: “Wat zijn uw
ideeën?” bij die 13 miljoen euro en “Wat gaan we dan niet meer doen? Waarop gaan we bezuinigen? Waar
gaan we dat doen? Bij onszelf, bij beleid, bij keuzes, maar ook bij onze maatschappelijke instellingen?”
Die vraag hebben wij u gesteld en het stelt het college teleur, niet bij alle partijen, maar wel bij de meeste,
dat op die vraag eigenlijk nog geen antwoord komt. Ik snap best dat het niet in detail kan, die informatie
hebt u niet, dat begrijpen wij heel goed, maar het kan niet zo zijn dat u kunt volstaan met tegen ons te
zeggen: “Hier willen we niet op bezuinigen”. Er zal een antwoord op moeten komen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, het lijkt dat de wethouder suggereert dat de VVD geen idee
heeft hoe wij die 13 miljoen euro zouden moeten vinden. Wij hebben er juist een pleidooi voor gehouden
dat we dit wel vanuit de raad moeten doen, en aangegeven dat als wij er zelf voor kiezen om minder
analyses te willen en minder overal maar op alles beleid te willen maken, wij op dat moment kunnen
bezuinigen. En dan kan het ook absoluut op het ambtelijk apparaat. Ik neem aan dat de wethouder dat ook
kan onderschrijven.

Wethouder  SCHROOR:  Ja,  voorzitter,  dan  heb  ik  me  niet  goed  uitgedrukt.  Het  deel  dat  al  op  die
ambtelijke organisatie ligt, is al immens groot. Dat is nog 13 miljoen euro en we hebben al 50 miljoen
euro tot 60 miljoen euro bezuinigd, laten we dat niet vergeten. Het punt dat ik wil maken is die 13 miljoen
euro die nog gevonden moet worden. Daar doet u een suggestie voor. Dat waarderen wij ook zeker, want
het zal inderdaad betekenen dat wij keuzes moeten maken in ons beleid en dat we ook keuzes moeten
maken,  samen  met  u,  wat  wij  wel  en  niet  kunnen  gaan  uitvoeren.  En  een  groot  aantal  moties  is
sympathiek, dan wel mogelijk, maar vraagt vaak wel weer om beleid. Ze vragen om inzet van mensen en
dat is geld. We zullen met elkaar wel moeten bekijken: welke prioriteiten moeten wij dan gaan stellen?
Als wij dit voor u gaan doen, misschien door een motie bekrachtigd, dan zal dat betekenen, in het licht
van die 13 miljoen euro, dat wij dat er niet bij kunnen doen en dat kunnen presenteren en daarnaast alles
wat we bedacht hebben kunnen continueren. Wij zullen dan ergens anders iets minder moeten doen, of
prioriteiten stellen en dat zullen we dan met elkaar moeten bespreken. En dat zijn ook dingen die u hebt
vastgesteld. En daar wringt de schoen, daar is het lastig en daar moeten we met elkaar bij de begroting
een antwoord op geven. En als u vraagt, “College, dat is te makkelijk, u legt het bij ons neer en wij
hebben dat  apparaat  niet  en wij  kunnen dat  niet  bedenken”,  gelooft  u  mij:  dit  college  gaat  het  wel
bedenken, hoe moeilijk dat ook is. Maar dat zijn allemaal ingewikkelde keuzes en die raken allemaal wel
ergens een gevoelige snaar bij een partij, kan ik u verzekeren. En dat is de reden dat wij nu al graag wat
meer input hadden gehad dan we nu hebben gekregen.
Dan de SP. Ja, de heer Kelder zei: “Er is maar een aarde”. Toen ik het verhaal van de SP hoorde, dacht ik:
op welke aarde bevindt u zich? Ik zou haast willen zeggen, dat zei mijn vader altijd als ik een beetje down
was of negatief, “Kom op joh. Kusje erop.” Maar als ik uw betoog hoor, denk ik niet dat dat gaat helpen.
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De heer DIJK (SP): Nee, het is een heel andere aarde. Het is de aarde waarbij je met je poten in de klei
staat.

De VOORZITTER: De heer Dijk heeft het woord.

De heer DIJK (SP): Het is de aarde waarbij je met je poten in de klei staat en wel ziet dat er problemen
zijn in de samenleving die je graag wilt oplossen, en waar je ook altijd voor strijdt en onderzoeken doet in
buurten en die de gemeenteraad probeert in te krijgen. Misschien ziet u het cynisme niet dat er ook leeft
onder een groot deel van de bevolking, maar het bestaat wel degelijk.

Wethouder SCHROOR: Ja, daar zijn wij zeker niet blind en doof voor. Alleen hebben wij met u dat debat
weleens  eerder  gevoerd.  U  hebt  gezegd,  rondom  de  zorg,  want  daar  hebt  u  vaak  uw  verhaal  aan
opgehangen: “Ja, we hebben een enquête gehouden en er zijn heel veel mensen die het niet met uw beleid
eens zijn, die daar doodongelukkig van zijn en die daar cynisch over zijn geworden” en we hebben toen
gezegd: “Kom maar op, naam en rugnummer, laat maar zien, dan gaan we daarmee aan de slag”. Het kan
best zo zijn dat daar mensen tussen zitten van wie wij in tweede instantie zeggen: “Dat hebben we niet
goed gedaan.” Ook die eerlijkheid hebben wij aan u gegeven en u hebt recentelijk ook een casus bij mij
neergelegd.  Die  hebben we ook opgelost  en daar  heb ik  een terugkoppeling van gegeven.  Maar  het
college vraagt zich af: u hebt een heel groot verhaal over wat er allemaal niet goed gaat en wat er allemaal
slecht is en negatief aan onze samenleving, onze Groningse samenleving. Waar baseert u dat op? Want ik
heb die evidence niet, het bewijs niet, waar u uw verhaal aan ophangt. En dat vind ik een ingewikkeld
debat.

De VOORZITTER: Mijnheer Dijk.

De  heer  DIJK  (SP):  Voorzitter,  een  aantal  van  die  voorbeelden  noemde  ik  net.  Als  wij  die
buurtonderzoeken  doen,  bellen  wij  bij  mensen  aan.  Er  zijn  heel  veel  mensen,  bijvoorbeeld  in  de
Schildersbuurt, die zeggen: “Ik heb daar geen zin meer in. Ik heb geen zin meer in de politiek. Leuk dat
jullie aan de deur komen, SP, dat vinden we hartstikke mooi.” Veel mensen doen ook wel mee en laten
duidelijk blijken wat ze vinden en wat ze willen. Wij nemen dit mee in de gemeenteraad. Soms wordt
daar lacherig over gedaan, soms wordt het afgewimpeld, alsof onze voorstellen niet serieus te nemen zijn.
Hetzelfde geldt  voor  zwartboeken over  keukentafelgesprekken.  Daar  wordt  ook alleen maar  op mijn
taalgebruik ingegaan, in plaats van dat die problemen serieus genomen worden en ik begrijp werkelijk
waar niet, om maar een voorbeeld te noemen, het Odensehuis, waarom u zoiets laat bungelen. Iedereen
spreekt hier altijd vol lof over het Odensehuis, terwijl het een feit is dat zij per 1 januari 2016 geen idee
hebben hoe hun toekomst eruitziet.

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, het Odensehuis-debat hoeven we hier niet over te doen. We hebben
een groot gebaar gemaakt als college. U noemt het als voorbeeld; ik denk dat het Odensehuis absoluut een
mooi initiatief is en ook kans heeft om te overleven, maar daar moet het zelf wat voor doen. En wij zijn
op dit moment in afwachting of het in staat is om dat te doen, met hulp van ons.
Maar over die deurbelactie, ja, mijn reactie zou ook zijn, als u aan de deur belt: “Ik wil niks met politiek
te maken hebben,” maar dat geheel terzijde. Waar het om gaat is die signalen en dat u die hier inbrengt,
dat vinden wij positief. Dat vinden we hartstikke goed en daar proberen we dan ook wat mee te doen. Dat
was ook de boodschap bij de zorg. Als er zaken zijn waarvan u zegt: “Gemeente, u laat een steekje vallen.
Deze burger voelt zich totaal niet gehoord of wil niks meer met u te maken hebben”, dan kunnen wij in
ieder geval kijken wat er aan de hand is. Dat gebaar hebben we toen gemaakt en dat gebaar maken we nog
steeds en op basis van dat signaal en op basis van die open houding van ons, verbaast uw woordvoering
ons enigszins. Laat ik het maar heel voorzichtig uitdrukken.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De  heer  BOLLE (CDA):  Ja,  dank u,  voorzitter. Ja,  over  het  aanbellen:  de  leefbaarheidsmonitor  laat
gewoon zien dat het verantwoordelijkheidsgevoel is gedaald van 85% naar 79%, actieve bewoners van
23% naar  20% en  het  leefbaarheidscijfer  van  6  naar  5,9.  Dan  is  het  prima  dat  het  college  andere
ervaringen heeft, maar dat zijn wel de cijfers in die monitor en als de heer Dijk in zijn interruptie ook een
beetje daarnaar verwijst, vind ik dat de wethouder niet kan zeggen: “Dat ervaren wij anders en wij zien
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het anders en we zien ook het andere beeld.” Dit zijn wel de cijfers die de stad oplevert. Dus hoe gaat u
dat beeld keren?

Wethouder SCHROOR: Ja voorzitter, ik kom zo aan u toe. Ik kan het nu ook wel vast doen. Kijk, wat de
heer Bolle probeert en wat ook de SP doet, is een deel van hun visie op deze samenleving neerzetten. Alle
respect daarvoor. Als het gaat om of je vanuit het stadhuis heel veel dingen moet doen, of als er zaken
misgaan in de wijken: wij lopen daar rond. Natuurlijk, niet elke dag, maar ons team wel. Elke dag. We
hebben de WIJ-teams; dit  soort signalen, daar zijn wij gevoelig voor. Daar vragen wij ook naar. Wij
vragen onze mensen ook: “Wat gebeurt er, wat speelt er? Wanneer moeten we er zelf nog even extra
naartoe? Kunnen we nog wat betekenen?” Dat zijn heel andere signalen dan het hele verhaal waar u uw
betoog over heb gehouden. Dat herkennen wij niet. Zeker als het gaat om het CDA, is dat in onze ogen
toch echt een maatschappelijke opvatting die heel ver van ons college af staat, als het gaat om: vanuit het
stadhuis  bedenken wij  wel  welke  plannen  er  moeten  worden  gemaakt.  Ik  zou  de  heer  Bolle  willen
uitnodigen om een dagje met ons mee te lopen in de wijken, als wijkwethouder, om zelf te ervaren welke
dynamiek en energie daar in de wijken zit.  En dan verwijs ik ook naar die zeker meer dan honderd
initiatieven die op dit moment plaatsvinden, waar we helemaal geen weet van hebben.

De VOORZITTER: Ik ga mijnheer Bolle het woord geven.

De heer BOLLE (CDA): Hartstikke bedankt, voorzitter. Nou, ik kan me sterken met de woorden van
mijnheer Logan die de heer Luhoff eerder uitsprak: “Je kan het succes van de partij een beetje afleiden
aan de woede die ze opwekt” en dan zie ik dit maar even als de woede van het college. Maar het gaat er
niet om dat het CDA een andere visie heeft dan het college of bijvoorbeeld D66. Het gaat niet om die
visie, het gaat hier om de feiten. Het is prachtig dat u daar loopt in de wijken en dat u andere ervaringen
hebt, maar dit zijn de feiten. Ik heb het er niet over dat de visie van het CDA een andere is dan die van het
college, ik heb het over de feiten. De feiten en niet de visie.

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, laat ik een misverstand wegnemen: deze wethouder is geenszins
woedend en het college ook niet. Dit college wil u graag uitnodigen om mee te lopen, om mee te gaan en
om zelf te ervaren wat er in die wijk speelt. De waarheid die u baseert op een aantal cijfers op papier, die
ongetwijfeld volgend jaar, naar onze overtuiging, anders zullen zijn, is niet de realiteit die wij elke dag
ervaren. Dat kan ik u meegeven.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik vind dit echt een goedkope reactie op zorgen die er gewoon in de
samenleving spelen. Wij kaarten die aan en u hoeft het daar niet mee eens te zijn, dat vind ik prima, dat
vind ik best. Het is mijn taak als volksvertegenwoordiger, samen met de rest van de fractie van de SP, om
die problemen ook hier in het stadhuis te laten horen en u doet net alsof uw neus bloedt. En de heer Bolle
van  het  CDA  komt  nog  eens  een  keer  haarfijn  uitleggen,  qua  cijfers,  dat  de  betrokkenheid  van
buurtbewoners afneemt en u doet net alsof er niets aan de hand is. U komt met honderd initiatieven,
allemaal hartstikke mooi hoor, individuele initiatieven. Die kunnen we zo steunen. Mijn vraag is alleen,
en die heb ik eerder ook al gesteld: waar baseert u dit enorme positivisme op? Dat er zoveel mogelijk is,
terwijl u er geen middelen aan uitgeeft?

Wethouder SCHROOR: Nou, dat is een stelling die niet klopt. Wij geven heel veel middelen uit in de stad
en niet, zoals u suggereerde, 650.000 euro. Dat is het stadsprogramma voor de wijkgerichte aanpak. Maar
we besteden ook nog 1 miljoen euro in de stad, dus 200.000 euro per wijkwethouder, nu al, en we hebben
de ambitie om dat te verhogen. Dus die stelling klopt niet, dat we er geen geld aan uitgeven. Waar het ons
om gaat  is  dat  u  een  beeld  schetst,  waar  uw hele  betoog  op  gebaseerd  is,  voorzitter,  waar  weinig
positivisme in zit. Wij herkennen als college wel de problemen in deze stad. Dat hebben we ook op heel
veel dossiers al gedaan, in het zorgdossier, in het sociale dossier, in het werkgelegenheidsdossier. Wij
herkennen dat en wij werken daar heel hard aan. Maar het negatieve beeld dat u in zijn totaliteit neerzet,
ik heb u echt niet kunnen betrappen op ook maar een positieve visie op Groningen, daarin herkent het
college Groningen niet. U hebt alle recht dat te doen, maar het is niet een beeld dat wij herkennen.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, voorzitter, ik ga graag op die uitnodiging in trouwens, om een keer samen
met de wethouder de wijk in te gaan, maar als het college zo met die leefbaarheidsmonitor omgaat en als

67



 

Bijlage - 01 07 15 Groningen Raad

195

de cijfers eigenlijk niet zo uitkomen met het verhaal of de ervaringen die het college zelf heeft, waarom
voeren we die dan nog uit? Kunnen we daar dan niet gewoon mee stoppen?

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, volgens mij heb ik over de cijfers genoeg gezegd. Ik ben blij dat heer
Bolle de uitnodiging accepteert en we zullen ervoor zorgen dat we een leuk programma maken.
Voorzitter, de PvdA heeft het over de stad met de twee gezichten, wat wij ook in onze voorjaarsbrief
hebben geadresseerd. Wij zien ook dat aan de ene kant die bruisendheid, die nieuwe initiatieven, die
groeiende werkgelegenheid, die groeiende koopkracht straks ook hopelijk na een kabinetsbesluit, leiden
tot iets positiefs in die stad. Maar we zien ook dat de groep die op dit moment nog afhankelijk is van ons,
dan wel van het Rijk, ook een grote is. Wij willen, dat is ook onze stevige ambitie, die groepen met elkaar
verbinden. Dat doen wij met onze wijkgerichte aanpak en onze inzet en die is ongeacht des persoons. Die
doen wij  ook waar  ondersteuning nodig is.  Die  bieden wij  en als  er  zorg nodig is,  dan is  die  zorg
aanwezig. Dan kom ik gelijk op dat punt van: stel nou dat er te weinig geld is. Dat zou zomaar kunnen, in
alle eerlijkheid. Dat zullen we bij de begroting ook moeten laten zien. We zijn natuurlijk op dit moment
alles aan het doorrekenen en wij zullen moeten zien of ons budget, zoals we het nu in de aanbesteding
hebben,  die  over  twee  weken ook daadwerkelijk  wordt  vastgesteld,  voldoende is  en of  blijkt  uit  de
aanbesteding of dat genoeg is. Als blijkt dat dit niet zo is, en wij kunnen de zorg niet leveren waar wij
voor staan als college, dan zullen wij dus moeten bijpassen. Alleen: zo ver is het nog niet en dat zal op
twee momenten gemeten moeten worden. Niet alleen naar de aanbesteding, dan moeten we iets voorzien,
als dat nodig is. Maar ook volgend jaar, want ook volgend jaar zie je pas wat de daadwerkelijke zorgvraag
is en ook dan kunnen we kijken of onze budgetten adequaat zijn. En ja, wij zullen u daarvan op de hoogte
stellen en we zullen ook maatregelen treffen indien dat noodzakelijk is.
Over de moties, want daar hebt u het veel over gehad, daar komen we straks bij de moties even op terug.
GroenLinks,  dank  voor  de  ondersteunende  woorden  voor  het  college.  Ook  de  veranderlabs  hebt  u
genoemd.  Volgens  mij  heb  ik  geprobeerd  om daarop  een  antwoord  te  geven,  maar  ook daar  is  het
natuurlijk mogelijk voor raadsleden om er eens even individueel meer van te weten te komen. Dat kunnen
we voor u organiseren als daar behoefte aan is, dat is geen enkel probleem. Daar gebeuren daadwerkelijk
spectaculaire dingen.
De zorgkorting, daar heb ik het over gehad en over het reëel zijn daarvan ook. En over de bezuinigingen
heb ik het ook gehad. Volgens mij heb ik dan uw belangrijkste punten behandeld.
De VVD, denkers en doeners. Dat sprak ons wel aan, eerlijk gezegd. U zegt: “We moeten meer gaan
doen”. Nou, wij hebben veel gedacht vorig jaar, ook al veel gedaan, en we gaan nu naar doen. Maar we
zullen nooit stoppen met blijven denken, want ze horen bij elkaar en ze kunnen niet los van elkaar. In die
zin zullen we die  mix  gaan vinden,  maar  u kent  ons  college als  een uitvoeringsgericht  college,  dat
daadwerkelijk met beide benen in de klei staat en probeert projecten, maar ook initiatieven verder te
brengen. Daar zullen we ook volledig mee doorgaan.
De 5 miljoen euro voor ICT, daar vroeg u naar. Is dat realistisch en kunnen we dat halen in 2017? Het
antwoord is ja,  maar  het gaat niet vanzelf.  We zijn op dit  moment  wel ver. De Greenfield-analyse is
uitgevoerd, we zijn nu aan het nadenken wat dit dan kan betekenen voor onze staande organisatie, als we
die daarmee confronteren. En ik heb toegezegd dat we daar binnen nu en niet al te lange tijd wat langer
bij stil gaan staan, wat dit dan betekent voor ons en welke koers we kunnen gaan varen. Dat zal toch echt
een outsourcingskoers zijn, waarbij we kunnen kijken welke onderdelen wij in de markt kunnen zetten en
wat we hier zelf moeten blijven doen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, een Greenfield-analyse zegt mij nog even niet zo heel veel.
Maar waar het vooral om gaat, is of die 5 miljoen euro wel of niet gehaald wordt. U zegt ja daarop, maar
u zegt ook: “maar dat gaat niet vanzelf”. Dan ben ik wel benieuwd waar dat dan van afhangt.

Wethouder SCHROOR: Ik besef nu dat ik een term gebruik die hier nog niet gebruikt was. Het lijkt mij
niet verstandig om daar nu helemaal op in te gaan, want dat gaan we nog uitgebreid doen, wat dat is
geweest en waar we staan. Maar waarom het niet vanzelf gaat is omdat het natuurlijk bij outsourcing en
bij sourcing ook gaat om mensen. En als jij gaat outsourcen zul je ook afspraken moeten maken hoe je
met die mensen omgaat. We hebben hier de goede traditie dat we mensen niet tussen wal en schip laten
vallen. Dat kan tijd vergen en dat kan dus betekenen dat je een bezuiniging realiseert, maar dat je soms
nog even op onderdelen tijd nodig hebt om die ook hard in de boeken te krijgen. Dat is de maar. Maar als
u mij vraagt: “Gaat u die 5 miljoen euro halen?”, is mijn antwoord: ja.
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De Stadspartij. Wat moet ik daar nou op zeggen? De Stadspartij, in de visie van het college, heeft een
verhaal verzonnen rondom de binnenstadsvisie, is daar zelf in gaan geloven, vraagt vervolgens aan het
college om daar maatregelen op te treffen, op dat zelfverzonnen verhaal, om vervolgens te zeggen dat wij
het  allemaal  niet  goed doen.  En dat  verwerpt  het  college volledig.  Laat  ik  het  maar  gewoon helder
zeggen. Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen. Het lijkt erop dat, toen u de sleutel in de deur stak om
hem open te doen van binnen, u de deur op slot deed, toen dit proces in de participatieronde tot u kwam.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik ga het debat natuurlijk niet overdoen, ook niet van vorige week, maar
wat ik wel herhaal is dat er gewoon een aantal groepen niet betrokken is geweest, waarvan wij liever
hadden  gezien  dat  dit  vooraf  gebeurd  was.  Dan  hadden  we  misschien  ook  een  breed  gedragen
binnenstadsvisie gehad.  Dat  is  de manier  waarop wij  kijken en waarvan wij  hadden gewenst  dat  het
college die verandering die u in het collegeprogramma hebt staan, zou hebben doorgevoerd.
Ik constateer dat vorige week een motie, op initiatief van de SP, niet is aangenomen, die vraagt om juist
ruimte te houden in die binnenstadsvisie voor die bussen door de binnenstad. Dat is verworpen en het
kader is in die zin vorige week door de gemeenteraad vastgesteld. Ik vind het jammer dat u nu op deze
manier reageert.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, ik besef dat het soms wel even hard aankomt, maar het is wel zoals
wij  dat  voelen.  U  raakt  namelijk  een  belangrijk  punt:  inspraak.  U  raakt  ook  een  belangrijk  punt:
samenspraak. Wij hebben dat in onze ogen, en volgens mij ook in de ogen van bijna alle partijen, op die
van u na, uitvoerig gedaan. We staan nog steeds aan het begin van de inspraak, dus ook dan weer is er alle
gelegenheid om in te spreken en om mee te denken. We hebben ook gezegd dat we nog openstaan voor
allerlei goede en nieuwe ideeën op dat vlak. En u stelt en u blijft stellen dat dit allemaal niet goed gegaan
is, dat de partijen niet betrokken zijn, maar zelfs de partijen waarvan u weet dat ze het er nu niet mee eens
zijn dat de bussen uit het centrum gaan, zeggen dat ze wel goed betrokken zijn. Dus dit verhaal van u
klopt in de kern, ja inspraak, ja nieuwe vormen, maar zoals u het stelt: “Het is niet gebeurd,” dat klopt
niet. Sorry.
Ja, dan het CDA. Ik heb al gereageerd in een klein debatje met de heer Bolle en we gaan op pad. Dat vind
ik erg leuk en ik kijk ernaar uit. Het weerstandsvermogen is een belangrijk punt van het CDA, maar ook
een belangrijk punt van het college. Want ja, de stresstest wijst uit dat we er nog niet zijn, dat de stress is
toegenomen. De flexibiliteit ook, maar het totale potje niet. En ja, het klopt, en dat pleidooi van de heer
Bolle ondersteun ik ook: het is geen geld op de plank. Weerstandsvermogen is geen geld op de plank
leggen, laten we dat even helder hebben. Het is namelijk geld nodig hebben voor de risico’s die wij lopen
in  bijvoorbeeld  projecten  als  Meerstad,  een  van  de  belangrijke  voedingsbronnen  van  het
weerstandsvermogen. Overigens zien wij dat de woningverkoop daar beter gaat, we doen het eigenlijk
hartstikke goed, maar het blijft een bron van zorg. Er moet wel 1 miljard euro verdiend worden en het is
dus  reden genoeg om te  zorgen voor  een gezond weerstandsniveau.  Daar  hebben we een  bestaande
afspraak voor, namelijk: de helft van de voordelen gaat daar direct naartoe, en de andere helft voor de
ambities. En dat voorstel handhaven wij op die manier. En ja, het klopt dat wij daar ook weleens op een
andere manier naar moeten kijken en dat heeft te maken met politieke keuzes, zoals u zult beseffen. Dat
weet u ook van de tijd dat u in het college zat, dat er soms voor een ambitie van de raad en van het
college geld moet zijn en dat de enige post die je nog hebt, het weerstandsvermogen is: gaan we dat
weerstandvermogen met de helft vullen of doen we dat met driekwart? En ja, u hebt gelijk dat we dat niet
altijd even consequent gedaan hebben, maar die ambitie is naar 1.0 groeien, die ambitie hebben we ook.
Maar 28 miljoen euro incidenteel opzijleggen, in alle eerlijkheid: die hebben we nu niet. Hadden we het
wel, dan zou deze wethouder zeggen: “Dat doen we,” maar goed, dan had ik ook een debat met uw raad
en ook dat besef ik.
Voorzitter, de ChristenUnie. U stelde een aantal ‘stel dat’-vragen. Ik heb altijd geleerd: daar moet je nooit
op ingaan, maar ik wil wel even de kern raken van wat mij opviel in uw ‘stel dat’. Het waren volgens mij
zeven ‘stel dat’-vragen, of vijf, zes, zo iets. Maar het waren allemaal negatieve ‘stel dat’-vragen. Het was
allemaal: stel dat dit niet lukt, stel dat dat niet doorgaat, stel dat het niks wordt. Stel nou dat het beter
wordt, zou ik u willen terugvragen. Kunt u zich dat voorstellen? Het college namelijk wel. Als we dan
kijken naar bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang, u vroeg in uw motie ook over verwarde mensen:
stel  nou  dat  we  één  intake  zouden  hebben,  één  behandelplan  per  cliënt,  of  hij  nou  verward  is  of
psychotisch of wat er dan ook aan de hand is, één afspraak en een partij en één tijdspad waarin we dat
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gaan doen. Stel nou dat we dat voor elkaar krijgen. Ik kan u zeggen: het is geen ‘stel dat’-vraag, dit gaan
wij namelijk doen. Bent u dan een beetje gelukkig? Dat is mijn vraag aan u.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nou, ik ben altijd gelukkig hoor, mijnheer de voorzitter.

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): U hebt mijn betoog wel een beetje verkeerd begrepen, als u het zo
interpreteert  als  u  net  heb  gedaan.  Het  gaat  niet  om een  broodje  kaas  dat  we  met  zijn  allen  in  de
supermarkt kopen. Het gaat om zorg voor mensen en ik wil u op het hart drukken om die in uw begroting
goed te regelen. U geeft net aan wat u gaat doen, hartstikke fijn, maar u weet nog niet de uitkomsten van
de aanbesteding. Dat u daar positief over bent is prima. Je kunt het op twee manieren aanvliegen. Ik ben
een positief ingesteld mens, maar u kunt nog niet zeggen wat de uitkomst is en daarom hebben wij een
aantal thema’s benoemd waarover wij onze zorgen hebben en die we ook in uw midden willen leggen.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, ik dank de ChristenUnie voor deze uitleg. Dat verheldert het weer en
die zorg deel ik met u, want wij weten inderdaad niet precies wat er uit die aanbesteding komt. Maar dan
verwijs ik even naar mijn eerdere bijdrage.
U hebt wel een intrigerende zin genoemd, namelijk dat beleidsvoornemens niet geremd kunnen worden
door gebrek aan geld. Daar hebben we in het college even tijdens de lunchpauze over gesproken. Mijn
collega-wethouders waren het volledig met u eens, maar de wethouder van Financiën niet. Ze kunnen wel
degelijk geremd worden door een gebrek aan geld. Ik verwijs dan even terug naar mijn opmerkingen over
de structurele bezuinigingen die nog gevonden moeten worden.
Dan naar Student en Stad. Het project WIJS, uw motie zullen we straks nog becommentariëren, is ons net
gepresenteerd.  Dat  is  iets  wat  op  dit  moment  gebeurt  in  de  stad,  wat  op  dit  moment  leeft  en  wat
supermooi is. Volgens het college is het een heel interessant project waar studenten betrokken raken bij de
stad, betrokken raken bij ondernemers, betrokken raken bij instellingen. Dus in die zin, dan weet u alvast
het oordeel, is de motie overbodig, omdat dit al gebeurt en omdat wij dit al omarmen. Dus vandaar deze
reactie.
Ja, dan jongeren in de organisatie, een punt dat uw voorganger ook vaak maakte, dat wij niets doen aan
structurele oplossingen. U kunt de stelling aangaan: “Wij vinden dat u er niet genoeg aan doet.” Dat klopt,
dat kunt u zeggen en misschien vinden wij dat stiekem ook nog wel, geremd ook natuurlijk door de
mogelijkheden die wij in de organisatie hebben. Maar u kunt niet zeggen dat we er niets aan doen, want
we hebben traineeships, we hebben stages, we hebben BBL-plekken en werkervaringsplekken. Wat dat
betreft doen we echt structureel elk jaar wel wat aan die verjonging van de organisatie en wij zouden als
college ook graag zien dat dat sneller ging, maar we hebben ook te maken met bestaande mensen en ook
met bestaande rechten en die respecteren wij evenzeer.

De VOORZITTER: De heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. Ik zou graag wat aan de wethouder
vragen. Het is natuurlijk altijd een kwestie van geld, maar daarin maakt hij tegelijkertijd ook een politieke
keuze. Dus daarom kunt u als college natuurlijk de keuze maken om er wel geld in te stoppen, om op die
manier voor verjonging te zorgen. Ten tweede: baart het u dan geen zorgen dat op dit moment nog geen
3% onder de 30 jaar is? En hoe denkt u in de toekomst het kennisgat op te gaan vangen wanneer er zo
meteen in een korte periode zo veel mensen met pensioen gaan van deze gemeente? Hoe gaat u er voor
zorgen dat die mensen dan zijn ingewerkt die in de toekomst deze gemeente draaiende moeten houden?

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, een wezenlijke vraag. Het is natuurlijk zo dat er een aantal mensen zal
uitstromen. Een deel ervan hebben we ook gewoon als capaciteit nodig om bezuinigingen op te vangen,
dat is de natuurlijke uitstroom. En een deel zal vervangen worden door ook weer jonge medewerkers.
Jong is wat mij betreft ook een breed begrip, want jong in de zin van 20-plusser oké, maar, een vitale
veertiger  of  vijftiger  is  hier  ook  van  harte  welkom  en  levert  ook  een  enorme  bijdrage  aan  onze
organisatie. Maar die verjonging streven wij ook na en die komt er ook en het borgen van de kennis die
uitstroomt, daar zijn we nu al mee bezig om te zorgen dat de mensen die deze kennis dragen, die ook
kunnen overdragen of in ieder geval beschikbaar kunnen houden voor de mensen die het na hen moeten
invullen. Dus dat is ook een zorg die wij delen. En ja natuurlijk, politiek is keuzes maken. Wij kunnen
natuurlijk ook een paar miljoen euro vrijmaken om mensen vervroegd met pensioen te sturen. En dan iets
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meer dan we kunnen laten instromen, want we moeten wat naar beneden, om die plekken vervolgens op
te vullen met jongere mensen, maar dat is zo’n kostbare operatie waar het college op dit moment niet
voor kan en mag kiezen. Ja, het mag wel, maar het kan niet.
Dan tot slot, en dan gaan we naar de moties, de Partij voor de Dieren. U had het over food waste en u
roept ons op om daar wat aan te doen. Een plan of een actie of verzin het maar. U kent misschien het free
café-idee? Die mensen zijn hier volledig mee bezig, met zero food waste. Voedsel uit allerlei bronnen,
goed voedsel verzamelen, er eten van maken en dat weer gratis samen met mensen nuttigen. En ze hebben
de ambities om dat veel verder te doen, er zijn al tachtig vrijwilligers bij betrokken. Is het niet veel beter,
als dat soort dynamiek in de samenleving zit, om het daar ook te gaan doen en te faciliteren en dat niet
weer hier als gemeente te gaan bedenken? Dat is mijn vraag aan u.

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter, het is heel goed dat u het free café noemt, want ik heb dat zelf
geloof ik ook genoemd. Het staat geloof ik zelfs in de motie. En dat is ook een voorbeeld dat wij zullen
gebruiken om misschien als gemeente te kunnen zeggen: “Kijk eens hoe dat kan” en dat de gemeente
stimuleert  om bijvoorbeeld bij  winkels,  burgers  bewust  te maken van het  feit  dat  wij  heel  veel  eten
weggooien, terwijl er bij de Voedselbank tekorten zijn. Ergens moet die schakel gemaakt worden. Wij zijn
hier in de politiek, dus ik wil die schakel graag hier neerleggen.

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, het college begrijpt uw oproep, ook vanuit uw achtergrond, en
eigenlijk delen wij de noodzaak ook nog dat het zonde is om voedsel weg te gooien. Maar het college is
van mening dat de initiatieven in de maatschappij en de samenleving van ons zo goed zijn en ook zo
breed bekend worden,  en dat  ondersteunen we ook.  Dus  als  uw vraag is:  “ondersteunt  u  dat?”,  dan
ondersteunen we dat zeker, maar om daar nu zelf weer een plan voor te gaan bedenken, vinden we echt
een beetje oude politiek. Dus dat doen we niet.
Voorzitter, als u het goedvindt wilde ik naar de moties gaan.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts nog? Zag ik dat goed?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dat klopt. Ik vind het niet goed, althans, natuurlijk mag dat, maar ik
had nog een paar vragen staan. Ik denk dat de belangrijkste toch is die over het Forum, en aangezien we
daar geen motie over hebben ingediend, zou ik daar toch graag antwoord op hebben.

Wethouder SCHROOR: Wij kunnen op dit moment geen mededelingen doen over het Forum. Het is een
broedende kip. Ze zit op het ei maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De  heer  DIJK (SP):  Voorzitter,  ik  probeer  eigenlijk  de  hele  middag  en  ondertussen  avond,  ook  al
antwoord te krijgen op de vraag over het gebiedsgericht werken en de budgetten daarvan. Dat heb ik u
ook nadrukkelijk gevraagd in de tweede termijn.

Wethouder  SCHROOR:  Voorzitter,  een verhelderende vraag  aan de heer  Dijk.  Bedoelt  u  de  huidige
budgetten of de toekomstige budgetten?

De heer DIJK (SP): Nee, de budgetten die ook in uw collegeprogramma staan van 5 miljoen euro, wat ik
ambtelijk heb nagevraagd en waar geen antwoord op te geven was. Ik vroeg mij af of u daar heel concreet
op kunt antwoorden.

Wethouder SCHROOR: Nee voorzitter, dat kan ik niet, omdat dat een opgave is voor de begroting. Dan
zal moeten blijken hoe en op welke manier we die ambitie gaan invullen. U zult dus helaas nog even
geduld moeten hebben tot het moment dat die verschijnt, want daar zal het in uitgelegd worden.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Dus voorzitter, kan ik dan concluderen dat dit er nu gewoon niet is?
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Wethouder  SCHROOR:  Voorzitter,  u  zult  even  moeten  wachten  tot  de  begroting.  Dan  zal  duidelijk
worden hoe wij dit gaan doen en in welke mate we dat gaan doen. Op dit moment hebben wij 1,6 miljoen
euro ter beschikking voor de wijken en die zijn nog lang niet op.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik heb het niet over dit moment. Ik heb het over de 5 miljoen euro die ik
steeds zie terugkomen,  waar politiek mee geschermd wordt,  van:  “Zie je wel,  wij  gaan zeggenschap
geven aan buurtbewoners en heel veel dingen doen in de wijken”, daar heb ik het over. En daar krijg ik
nog steeds geen concreet antwoord op. Helder.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, de moties. Motie 1.

De VOORZITTER: Wacht even, moment. Mijnheer Sijbolts nog.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, de heer Dijk kwam ertussendoor. Nog steeds over dat Forum. Een
broedende kip moeten wij inderdaad niet storen, want dan moeten we zelf op de eieren gaan zitten om ze
te gaan verzorgen. Daar ben ik het mee eens. Alleen, wat ik wel heb aangegeven: wij maken ons heel
grote zorgen door alle berichtgeving in de media, ik neem aan dat het college die zorgen deelt. Kunnen
wij  op  korte  termijn  iets  van  het  college  verwachten  dat  toch  meer  duidelijkheid  schept  over  de
berichtgeving die in de media verschijnt? Niet alleen wij, ook een groot deel van de stad is bezorgd.

Wethouder SCHROOR: Ja, is het antwoord. Op korte termijn.
Voorzitter, de moties. Motie 1, ‘Innovatie atelier in het sociale domein’. Oordeel aan de raad, wat het
college  betreft.  Het  is  een  goed  voorstel.  Het  college  heeft  ook  wat  ervaring  opgedaan  met  een
innovatieatelier  onderwijs,  recentelijk  nog.  En  wij  zien  deze  motie  als  een  goed  idee  om  na  de
aanbesteding, op het moment dat we weten hoeveel middelen er nog vrij besteedbaar kunnen zijn aan
innovatie,  zo snel  als mogelijk ook een innovatieatelier zorginnovatie te organiseren met  partijen die
nieuwe goede ideeën hebben om de zorg in Groningen anders of beter te doen. Dus we laten deze motie
over aan het oordeel van de raad en we kijken ernaar uit.
Motie 2: de heer Van Keulen.

Wethouder VAN KEULEN: Ja, voorzitter, dank u wel. Het is een interessante motie, ik denk ook dat er
best wat kansen kunnen liggen in Gdansk. U kent de lijn van het college: we gaan er alleen in investeren
op het moment dat het bedrijfsleven zegt: “Wij zien er ook mogelijkheden in.” Met die opmerking laat ik
het oordeel over aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, motie 3, ‘Personeels-BV schoonmaak’, ontraden wij. We evalueren
de  contracten  tussentijds  en  we  zien  erop  toe  dat  de  kwaliteit  wordt  geleverd  volgens  de  code
verantwoord  marktgedrag,  zoals  u  die  kent.  Gezien  de  lange  contracten  is  er  op  dit  moment  geen
aanleiding voor aanbesteding en lange contracten leveren duurzame banen op bij marktpartijen en dat
ondersteunen wij ook. Dus vandaar dat wij deze motie zullen ontraden.
Voorzitter, motie 4, ‘Vrijwilligersvergoeding’ ontraden wij ook. In het kader van het gelijkheidsbeginsel
willen wij dit niet opnieuw invoeren. Er zijn heel veel mensen in Groningen die vrijwilligerswerk doen en
die kunnen wij echt niet allemaal betalen.
Voorzitter, motie 5 van de SP ontraden wij ook. Dat is de motie ‘Kerntaken en doelen goede zorg en
welzijn’. Ik ben er in mijn woordvoering al op ingegaan. Wij zullen als dat nodig is, in zorg en welzijn
middelen beschikbaar stellen, als wij de zorg niet kunnen leveren die mensen van ons mogen verwachten.
Volgens mij is dat het antwoord op deze motie en daarmee ontraden we deze motie, omdat wij dit al op
die manier benaderd hebben en omdat we op dit moment niet weten wat nou precies nodig is en of het
nodig is.
‘Het gemeentelijk woningbedrijf’, motie 6: de heer Van der Schaaf.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dank u wel. Motie 6, ‘Het gemeentelijk woningbedrijf’, daar wordt in
gevraagd  om in  navolging  van  de  gemeente  Assen,  ook  voor  Groningen  te  onderzoeken  of  we  als
gemeente een eigen woningbedrijf zouden kunnen maken. Het is inderdaad een baanbrekend initiatief van
de gemeente Assen, van collega Albert Smit. Maar wij zijn net zo baanbrekend, maar dan op een andere
manier, met onze projectfinanciering, die wij gaan realiseren bij het project Cortingborg. Wij geloven als
college eigenlijk veel meer in deze methode, aan de hand van projectfinanciering, marktpartijen of andere
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nieuwe initiatiefnemers verleiden tot het bouwen van woningen in de sociale huursector. We denken dat
dit een effectievere manier is dan het allemaal zelf te gaan doen. Vandaar dat wij deze motie ontraden.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 7. Daar heb ik in mijn woordvoering al iets over gezegd. Wij
staan er sympathiek tegenover, laat dat helder zijn. Het is ook zo dat wij dit meenemen in de beoordeling
van het akkoord dat er komt en ook in contacten met bijvoorbeeld het COA, ook met Ter Apel, die wij
hebben op dit moment en waar we nu over aan het nadenken zijn. Het is alleen te vroeg op dit moment
om hier een motie over aan te nemen die ook vraagt om te onderzoeken welk bedrag we nodig hebben om
als  voorbeeld  te  noemen,  want  wij  gaan  er  ook  nog  van  uit  dat  het  Rijk  hiervoor,  zeker  voor  een
belangrijk deel, gewoon verantwoordelijk is. Dus ik zou u willen vragen, want ik wil deze motie namelijk
niet ontraden, of u bereid bent om deze motie in te trekken onder de toezegging die ik heb gedaan.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, volgens mij is er geen enkele reden om haar in te trekken, want het is
precies dezelfde situatie als die zich vorig jaar aandeed. Daar zit  geen verschil  in. Dus ik zie niet in
waarom we zouden haar zouden moeten intrekken. Zie dat gewoon als een steun in de rug om het goed te
regelen. Ik heb u er eerder complimenten over gegeven, dus ik raad vooral de andere partijen aan deze
motie gewoon te steunen en ervoor te zorgen dat het geregeld wordt.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, mijn vraag is niet positief beantwoord, dus zal ik de motie ontraden en
wel om deze reden: in het geval dat er een groot bedrag nodig is om hiervoor dekking te zoeken, uit te
zoeken welk bedrag er nodig is. Dat loopt te ver voor de muziek uit. Terwijl we wel sympathiek over de
motie zijn. Daarom ontraad ik deze motie wel.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een aanvullende vraag over
de motie. De suggestie is dat er een knelpunt zou zijn, of knelpunten zouden zijn. De simpele vraag:
college, zijn er knelpunten? En zo ja, worden die opgelost?

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, op dit moment zijn er geen knelpunten en als die er zijn, lossen we die
op dit moment op met de afspraken die we met het Rijk hebben met het COA en met anderen. Het is
natuurlijk  breder dan alleen de BBB-discussie.  Op dit  moment  zijn die knelpunten er  niet,  maar  die
kunnen in de toekomst wel komen, overigens.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ik wou net zeggen, in de voorjaarsbrief staat volgens mij helder dat de tekorten wel
verwacht worden. Dus daarom deze motie.

Wethouder SCHROOR: We zijn het er niet mee eens. Volgens mij hebben we genoeg gezegd en ook
genoeg laten zien over welke inzet wij plegen op dit dossier. En daar vonden we elkaar volgens mij ook
wel aardig.
Voorzitter, dan motie 8. Die ontraden wij, het debatje hebben we eigenlijk al gevoerd, omdat wij hier bij
de begroting uitgebreid op terug gaan komen en het nu te vroeg is.
Motie 9. Collega Van der Schaaf.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Dit gaat om de motie ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. Er wordt
gevraagd om de verschillende woonlasten helemaal in beeld te brengen en daar vervolgens afspreken en
maatregelen op  te  nemen.  Het  punt  is  natuurlijk  dat  wij  op de  volledige balans  van woonlasten  als
gemeente natuurlijk geen invloed hebben, alleen op onderdelen ervan. Wat we natuurlijk niet zouden
moeten doen, of althans, waar het college geen voorstander van is, is door middel van de zaken die we
wel kunnen beïnvloeden, allerlei andere factoren die van invloed zijn op de woonlasten gaan beperken.
Dan  zouden  we  echt  tot  een  heel  ingewikkeld  stelsel  komen,  dat  uiteindelijk  het  doel  dat  wij  wel
onderschrijven, namelijk beheersbare woonlasten en die dichterbij brengen, nodeloos ingewikkeld maakt.
Dus we zouden dit willen ontraden.
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Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 10. Collega Gijsbertsen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Ja, voorzitter, er is geen misverstand tussen de indieners van de motie en het
college over het belang van het terugbrengen van de perinatale babysterfte. Het is ook juist dat het project
‘Healthy pregnancy for all’ als risico-saneringsinstrument nog niet heeft opgeleverd wat wij wilden dat
het zou opleveren. We willen ook graag aan de slag en dat gaan wij ook, om te kijken of we dat kunnen
verbeteren, vooral in relatie tot verloskundigen. Maar het verzoekpunt is nu nogal stevig, namelijk dat we
een  zorgkwaliteitsverbeteringsprogramma  gaan  ontwikkelen  en  dat  we  dan  gaan  bekijken  wat  de
financiën daarvan zijn, dat we dat dan weer terugleggen, en ook nog allemaal dit najaar. Ik zou niet weten
hoe dat zou moeten en ik zou vooral willen verder werken vanuit het project dat we hebben gehad, om de
lessen die we eruit hebben geleerd nu te implementeren in het vervolgproject dat we nu aan het doen zijn.
Mijn voorstel zou zijn: ik wil heel graag inzichtelijk maken hoe wij dat doen en dan kunt u beoordelen of
u dat genoeg vindt. Maar deze bestelling is een heel forse, dus die zou ik willen ontraden.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, Motie 11 doet u zelf. Dat rijmt ook.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ja, dat gaat over de deelname van de mbo-instellingen aan het Akkoord
van Groningenoverleg. Ik zit namens u dat akkoordoverleg voor. We hebben in de afgelopen maanden
met de partners in het akkoordoverleg afgesproken dat wij in de tweede helft van dit jaar de positie van
het akkoordoverleg, en ook de inhoud van de vergaderingen, eens even tegen het licht houden. U weet dat
het akkoord al een aantal jaren geleden gesloten is. Het heeft goed gefunctioneerd en het functioneert nog
steeds goed, maar het leek ons verstandig om dat geheel te herijken. Ik zou u eigenlijk willen aanbieden
om in de tweede helft van dit jaar, nadat we de strategische discussie hebben gehad, de stand van zaken
met u te delen. Dat kan in een raadsbrief, zodat we ook nog eens even wat dieper kunnen ingaan op wat
nou de toekomst van het akkoordoverleg is. De vraag die u stelt, neem de mbo-instellingen mee, is op
zichzelf een vraag die ook bij ons leeft, maar die ik in het licht van de wat meer strategische discussie
over de toekomst van het overleg zou willen behandelen. Wij gaan daar niet alleen over, we hebben een
gezamenlijk overleg, dus je moet ook met elkaar overleggen welke partner je daar nou wel of niet bij zou
moeten hebben. En dat hangt ook af van de doelstellingen. Ik zou u eigenlijk willen vragen om nu de
motie niet in stemming te brengen maar even terug te halen en in het najaar de brief met de stand van
zaken af  te  wachten en op dat  moment  te  beoordelen of  dit  de  juiste  uitspraak is,  die  u  vraagt.  En
ondertussen  zal  de  vraag  die  u  stelt,  want  die  hadden  wij  ook  al  op  tafel  liggen,  zeker  worden
meegenomen bij de herijking van het overleg.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 12. Collega Van der Schaaf.

De VOORZITTER: Ik begrijp dat mevrouw Bloemhoff iets wil zeggen.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA):  Voorzitter,  wij  handhaven  de  motie  gewoon.  We zien  het  wel  als
belangrijk, dus wij handhaven haar.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Kan ik verder? De motie ‘Werken in Duitsland’, motie 12. Nou, dat is
een motie waar wij als college van zouden willen zeggen: “oordeel aan de raad”. Dit sluit aan bij een
aantal activiteiten waar collega Van Keulen en ik mee bezig zijn, samenwerking met grensgemeentes, met
Duitsland.  Bovendien  mocht  ik  onlangs  ook  al  27  mensen  uit  onze  arbeidsmarktregio  een  diploma
aanbieden, mensen die aan het werk gaan als elektromonteur in Duitsland. Dus we zijn hier al heel actief
mee. Maar ik ben het helemaal eens met de stellers van de motie dat er misschien nog wel veel meer kan
gebeuren. Dus we zouden als college willen zeggen: “oordeel over deze motie aan de raad”.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 13a laten we over aan het oordeel van de raad. We kunnen dit
inzicht bieden. Oh, sorry.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, nog een aanvulling hierop: er staat dat we moeten aangeven wat
er nodig is om de doelstelling uit het coalitieakkoord te behalen. Nou poogt het college altijd om de
doelstelling uit het coalitieakkoord te behalen, dat is natuurlijk de begroting. Maar ik lees het zo, want op
dit  gebied kan er  natuurlijk altijd meer, dat  is vrij  simpel,  dat  ik u inzicht  geef,  voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling,  over  de  keuzes  die  het  college  maakt  binnen  het  participatiebudget,  de
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verschillende producten en wat daarin te kiezen valt. Dat kan ik u leveren. Met die uitleg laat ik het
oordeel aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, dit was de motie die ik zou doen, motie 14. Dat doen we al. In die zin
is ze overbodig. Dus het CDA haakt nu af, maar we laten het oordeel aan de raad over.
Motie 15 doet collega De Rook.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dank u wel. De leefstraten inderdaad. Nu was toevallig een delegatie
uit Gent, waar dit concept is bedacht, in de stad, afgelopen week. Ik heb dit ook met de collega uit Gent
gewisseld.  Een  ontzettend  leuk  initiatief.  Volgens  mij  is  wethouder  Van  der  Schaaf  ook  aan  het
onderzoeken of dit in zijn gebied zou kunnen plaatsvinden. Ik ben er zelf eigenlijk ook mee bezig. Wij
willen dit voorstel als college graag omarmen. Er zijn natuurlijk allerlei haken en ogen die ik even moet
noemen, nou, bij dezen dan. Maar we willen dit heel graag uitvoeren, dus: oordeel aan de raad.
Ja, de volgende motie ligt ook op mijn domein. Ik moet in de huidige vorm de motie ontraden, omdat we
aan de voorkant geen dekking hebben voor dit verzoek. Wat ik wel wil doen, is kijken hoe wij het P+R-
terrein kunnen omzetten tot P-en-B-terrein: park-en-biketerrein, waarbij ook de elektrische fiets een plek
krijgt. Ik wil daar wel even kijken of dit kan helpen, of we op die park-en-biketerreinen solar power-
laadpalen kunnen neerzetten, maar dat is dus even afhankelijk van dat onderzoek.

De VOORZITTER: Ja?

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Wij willen graag met deze toezegging van de wethouder de
motie intrekken.

De VOORZITTER: Motie 16 is ingetrokken. Gaat u verder.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Motie 17 laten we over aan het oordeel van de raad. Het is natuurlijk
wel zo dat wij, als het gaat om zelfmoord, met al deze partijen al samenwerken en dat zij dat ook zelf heel
veel doen. Maar u vraagt ons om te kijken of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht en die
discussie gaan we graag aan. Dus in die zin: oordeel aan de raad.
Dan motie 18. Die ontraden wij, ‘Stadjers informeren via de App’, niet omdat wij dat niet willen doen,
want we zouden dat doen, dat hadden we ook met u afgesproken. Alleen, uw raad heeft in de commissie
gevraagd om een evaluatie te geven, in het najaar, van de ICT-visie. Hoe ver staan we? Wat hebben we
nog niet gedaan? Wat moeten we nog doen? Daar zit dit bij, dus dan geven we ook antwoord op de stand
van zaken en wat we er nog aan moeten doen. En ik geef u eerlijk toe dat wij onze energie en onze
menskracht even gezet hebben op de nieuwe website, die een relatie heeft met de begroting, en die nu ook
allemaal af moet, want die wilt u ook zien bij de nieuwe begroting. Daarom is dit nog niet gebeurd. We
voeren het wel uit maar ik zou u heel graag hier in het najaar even nader over berichten, en ook dan
aangegeven wat u werkelijk kunt verwachten. Dus de motie is ons te vroeg en daarom ontraden we haar.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, op zich kunnen wij wel even wachten, dat is het probleem
niet. Het enige is dat we wel graag even aangeven dat dit al bij motie in, ik geloof 2011 gevraagd is, en
ook meerdere malen toegezegd. Dus er begint in elk geval voor mijn fractie wel een punt te komen dat de
informatie naar burgers, in wijken, in de straat over wat daar gebeurt nu wel echt prioriteit moet krijgen.

Wethouder SCHROOR: Wij hebben goed naar u geluisterd.
Motie 19, ‘Zorgen voor morgen’ ontraden wij omdat we dat nu al doen, onder de titel  huisbezoeken,
ontmoeting  en participatie.  Dat  zijn  de ‘activeringsbezoeken ouderen’.  Ik  kan ook uitleggen wat  we
allemaal doen. Iedere 75-plusser wordt een keer per twee jaar bezocht. Dat gebeurt door vrijwilligers
onder regie van Stip en buurtwelzijn. Met andere woorden: we doen dit en daarom ontraden we deze
motie.
Motie 20, collega De Rook.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, wij hebben inderdaad het rapport van de SER, waar deze motie naar
verwijst, gelezen. We zien het echt als een heel positieve oproep om daar weer aandacht voor te vragen.
Wat dat betreft is deze ambitie om een snelle verbinding aan te leggen naar de Randstad en het liefst door
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te  trekken  naar  Noord-Duitsland,  nooit  van  de  agenda  geweest.  Dus  het  doel  van  deze  motie
onderschrijven wij  helemaal,  alleen hebben wij  wel  wat  twijfels  over de manier  waarop wij  hiermee
verder  zouden  moeten,  zoals  deze  motie  aan  ons  verzoekt,  om  een  verkenning  te  doen  naar  een
haalbaarheidsstudie. U moet zich wel realiseren dat de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn nog niet
zijn uitgegeven. Dus de compensatie van het vorige traject is nog niet afgerond en dan zouden we nu naar
het kabinet gaan en zeggen: “Kunnen we niet eens praten over het vervolg?” We willen hier graag mee
verder, maar  ik  wil  eigenlijk  een  voorstel  doen met  een  alternatief  verzoekpunt.  Dat  is  dat  wij  een
bestuurlijke reactie schrijven op het advies van de SER Noord-Nederland aan uw raad en dat wij ingaan
op dit aspect, maar ook op een aantal andere interessante aspecten uit dat advies en dat wij daarbij ook
aan uw raad aangeven hoe wij in het vervolg hiermee wensen om te gaan, en daarbij dus onze acties aan u
kenbaar zullen maken. Dat wijkt niet af van de motie, dus ik zou deze motie willen ontraden. Ik wil
eigenlijk de indieners vragen om met  onze toezegging akkoord te gaan en deze motie  in te trekken.
Volgens mij zijn we het dan eens.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 21 ontraden wij. Dat is de motie ‘Investeer in de breedtesport’.
We zijn namelijk als college, zoals u weet,  in gesprek met de sportkoepel en in die gesprekken is er
expliciet aandacht voor financieringsmogelijkheden. In het eerste kwartaal doen we dan ook voorstellen
aan de raad en eventuele maatregelen zullen we dan natuurlijk ook in het begrotingskader binnen dit
domein een plekje moeten geven. Dus vandaar dat we deze motie ontraden.
Motie 22, de heer De Rook.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dit is het creëren van een cofinancieringsfonds. Maar eigenlijk nog
breder,  het  stimuleren  van  ontwikkelingen  in  de  sport.  Dat  is  een  van  de  ambities  die  in  het
meerjarenprogramma Sport besloten ligt. Dat heb ik volgens mij ook eerder bij uw raad aangegeven. Die
staat op de LTA: de contourennota in het najaar, de definitieve nota in het voorjaar. Daar zit die ambitie in
om met een cofinancieringsfonds te komen, maar bijvoorbeeld ook te kijken hoe we op andere manieren
de initiatieven uit de samenleving op het gebied van breedtesport kunnen faciliteren. Dus daarmee sluit de
motie helemaal aan bij wat wij als college aan het doen zijn op dit moment, waar wij wel bij moeten
zeggen: U kent de financiële kaders die in de sport gelden. We zullen het met de bestaande budgetten
moeten doen. Dus dat is een lastige puzzel, maar die leggen we gelukkig niet alleen. We overleggen
gelukkig ook met de sportkoepel, de Adviescommissie voor Sport en andere partijen in de sport. Volgens
mij is dit een ondersteuning van beleid en kan ik het oordeel overlaten aan uw raad.

Wethouder SCHROOR: Motie 23, de heer Van Keulen.

Wethouder VAN KEULEN: Ja, voorzitter, de motie ‘Gerichte aanpak schone wijken’. Het klopt inderdaad
dat het BORG-niveau verlaagd is, het klopt ook dat dat enigszins zichtbaar wordt in de stad op bepaalde
plaatsen. Dat blijkt ook uit de BORG-schouw. Juist daarom hebben we de interventieteams ingericht en
die sturen we ook al af op plaatsen waar we meldingen constateren. Dat is een debat dat ik steeds heb met
het CDA: als u nou dingen ziet, meld het dan, dan sturen wij het interventieteam erop af. Als u zegt: “Wij
willen op buurtniveau rapportages hebben,” dan vertienvoudigt u het werk dat wij hebben van de BORG-
schouw. Dat is nou net de inzet en capaciteit die ik liever zou zien in het werkelijke werk in de openbare
ruimte. Voorzitter, ik zou deze motie willen ontraden.

De VOORZITTER: Ja, gaat uw gang.

De heer  UBBENS (CDA):  Voorzitter,  in  de stadsmonitor  is  te  lezen,  zoals  in  de motie  staat,  dat  in
bepaalde wijken mensen minder tevreden zijn over het onderhoud. Dat zou toch aanleiding moeten zijn
voor het interventieteam om daar al extra inzet te plegen? Dan hoef ik toch niet telkens een melding te
doen van: “Hier ligt weer vuil” en elke keer een foto te appen van elk bankstel dat ik bijvoorbeeld in mijn
woonomgeving zie staan? Dan kan er toch nu een plan worden opgesteld voor deze wijken wat extra inzet
te organiseren?

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, dat zou ik pas willen doen op het moment dat we werkelijk zien,
over een langere termijn, dat er sprake is van achteruitgang. Deze conclusie kunnen we op basis van deze
ene BORG-schouw nog niet trekken. Wij zetten de interventieteams in op de momenten dat ze nodig zijn,
dus op dit moment zou ik deze motie echt willen ontraden.
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Wethouder SCHROOR: Voorzitter, ik kijk even naar de orde. Hoeveel tijd hebben wij nog, want we
moeten er nog een paar?

De VOORZITTER: We gaan gewoon door, u maakt het af.

Wethouder  SCHROOR:  Oké.  Voorzitter,  motie 24  ontraden  wij.  Waarom?  Er  staat  wel  een
indrukwekkend aantal partijen boven, dus we nemen hier enig risico, geef ik daar gelijk bij aan. Maar we
ontraden haar wel,  omdat wij hier wel achter staan, maar niet voor elke wijk. Dat is niet nodig. Wij
komen namelijk als wijkwethouders, en de burgemeester is daar zelf overkoepelend ook mee bezig, op
plekken. Bijvoorbeeld in de Rivierenbuurt, daar hebben we zo’n schouw gedaan en daar gaan we nog mee
verder.  In  Paddepoel  is  er  een  schouw gedaan  en  daar  gaan  we  mee  verder.  Dus  er  is  een  aantal
aandachtswijken waar we dit echt moeten doen en waar we wat gaan doen, en er is een aantal wijken dat
op wat langere termijn kan en er is een aantal wijken waar het niet nodig is. Daarom klopt deze motie niet
en daarom ontraden we haar, want er is hier meer maatwerk nodig dan dat je het in het algemeen voor
elke wijk in de stad nu zal moeten doen.
Voorzitter, motie 25 doet de heer Van Keulen.

Wethouder  VAN KEULEN:  Voorzitter,  het  begint  een  beetje  vervelend te  worden,  maar  deze  motie
moeten we ook ontraden. We vinden dit echt een verantwoordelijkheid van de winkeliers in de stad. Zij
zouden ervoor moeten zorgen dat winkel toegankelijk is. Ik weet ook niet wat wij ons allemaal op de hals
halen, want er wordt wel gesteld dat het vrij eenvoudig is om dit soort maatregelen te nemen, maar er zijn
ook winkels die trapjes hebben. Moeten we dan ook mee gaan betalen aan eventuele liften die we dan
moeten bouwen? Wij kunnen dit als college niet steunen, dus we ontraden de motie.

Wethouder SCHROOR: U mag er nog een ontraden.

Wethouder VAN KEULEN: Ja. Dit doen wij namelijk, hè. De milieustraten, de volgende motie, motie 26:
we zetten het beleid voort met  de milieustraten dus wij vinden dit  echt  overbodig.  Nogmaals,  bij  de
begroting van 2016 reserveren we ook geld om daar volgend jaar gewoon mee door te gaan.
Motie 27, ‘Hoge nood’. Er zijn op dit moment allerlei initiatieven, overigens op instigatie van het CDA
aan de gang,  waarbij  we samen met  ondernemers  kijken hoe we het  aantal  toiletvoorzieningen voor
mensen die minder  goed ter  been zijn kunnen verbeteren. Dat is inderdaad wat anders dan openbare
toiletten, dat klopt. De ervaring leert wel inmiddels dat het plaatsen van extra openbare toiletten, helemaal
die  voor  gehandicapten  toegankelijk  zijn,  ontzettend  prijzig  is.  Dus  we  proberen  het  samen  met  de
winkeliers in de stad op te lossen en de resultaten daarvan zijn hoopgevend. Voorzitter, deze motie wil ik
graag ontraden.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, niet om flauw te doen, maar dit geldt ook voor motie 28. Die ontraden
wij  ook.  Waarom?  Omdat  wij  dit  geld  beschikbaar  hebben,  namelijk  in  de  wijkbudgetten  per
wijkwethouder en in het stadsbudget dat ook nog niet besteed is, althans nog lang niet helemaal. Dus er
zijn op dit moment voldoende middelen om hiermee om te gaan, maar ook in 2016, dat zullen wij in de
begroting laten zien, zullen we daar, en dat hebt u ook gehoord in het interruptiedebatje, laten zien hoe we
de 5 miljoen euro die we hadden bedacht, gaan inzetten in de wijken en wat daarvoor beschikbaar komt
en hoe we dat gaan dekken. Dus deze motie ontraden wij met die gegevens.
Dan  de  motie  van  Student  en  Stad,  ‘Studenteninzet  2.0’.  Daar  heb  ik  in  mijn  woordvoering  al  op
gereageerd. Wij zijn heel enthousiast over de WIJS, we zien daar ook veel in, maar omdat we dit dus al
doen, wij zijn al bezig, is deze motie eigenlijk overbodig. En daarmee ontraden we deze ook.

De VOORZITTER: De heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. Zoals ik had begrepen, valt WIJS uit
elkaar en wordt er met de kennisinstellingen, de WIJ-teams en de wijkbewoners samengewerkt. Daarom
vinden wij dit natuurlijk ook een prachtig project. Alleen hebben we begrepen dat op deze manier niet de
particuliere eigenaren van jongerenhuisvesting in de wijk worden betrokken. Zo hebben we de motie
opgeschreven, om als uitbreiding bij WIJS te betrekken. Als u mij vertelt dat particuliere eigenaren voor
jongerenhuisvesting hier bij wel worden betrokken, dan kan ik de motie intrekken, maar als dat niet het
geval is, lijkt zij per definitie niet overbodig.
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Wethouder SCHROOR: Voorzitter, dat doen wij. We gaan ze erbij betrekken. We zullen ook onderzoeken
of daar ook draagvlak voor is. Dus dan hebt u antwoord op uw vraag. Dan kunt u de motie intrekken,
volgens mij. Maar dat is aan u.
Motie 30, de ‘Foodtrucks’.

Wethouder VAN KEULEN: Ja, voorzitter, wat een ontzettend leuk initiatief. In het najaar komen wij als
college met een aangepast beleid voor de standplaatsen in de stad en daar neem ik dit graag in mee. Dit is
echt iets wat volgens mij bij de stad past. We hebben ook veel enthousiasme gezien voor de foodtruck-
festivals, de afgelopen periode, dus we gaan hier graag mee aan de gang. Oordeel aan de raad.

Wethouder  SCHROOR:  Voorzitter,  motie 31,  we  gaan in  de  positieve  flow verder. Collega  Van der
Schaaf.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, over de friendscontracten, een motie van Student en Stad en D66.
We laten het oordeel over deze motie over aan de raad, omdat wij op zich wel mogelijkheden zien, maar
dit een verbetering zou kunnen zijn ten opzichte van de huidige situatie. Voor ons is het wel van groot
belang, en daar zullen we ook kritisch op toetsen, dat dit niet de manier zou kunnen zijn om de regels die
we net met elkaar hebben afgesproken over onttrekkingsvergunningen te onderduiken. Dus daar zullen
we kritisch naar kijken, maar we zullen zeker kijken of we met verhuurders, inclusief corporaties, de
mogelijkheid van dit contract kunnen bespreken.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 32, ‘de Groetstraat’. Het college kon niet helemaal wegblijven
bij de groetplicht op het stadhuis, die wij een tijdje geleden gehad hebben en de zeer positief enthousiaste
ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Deze leiden ertoe dat wij deze motie ontraden. Maar we vinden
het natuurlijk wel leuk, dus als er initiatieven zijn: vooral doen.
Voorzitter, dan motie 33, ‘Straatfestival’. Ook die ontraden wij. Oh, sorry.

De VOORZITTER: Maakt niet uit. Maar nu u mij toch het woord geeft: op zichzelf is dit sympathiek
maar  onverstandig.  Het  is  echt  onverstandig om een vergunningsvrije zone te hebben.  Je moet  altijd
toetsen op veiligheid, openbare orde en risico’s en dat doen wij via het verlenen van vergunningen. Het is
echt te ontraden om dat voor bepaalde dagen niet te doen. Het risico is te groot.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 34 ontraden wij ook. We waren ook enigszins verbaasd, omdat
wij dit al doen. We hebben deze vraag al opgenomen in de menulijst die wij maken bij social return-
aanbestedingen. In september ontvangt u ook een evaluatie waarin wij dit thema expliciet benoemen en
daarop ingaan. En ja, de VVD kijk ik even aan, omdat die er ook bij staat, die heeft het initiatiefvoorstel
de onderwijspropeller, dat eigenlijk gewoon hetzelfde is met een klein ander accent. Dus die propeller
nemen wij ter harte, die voeren we uit op dit moment en we komen erop terug. En we doen het al. Dus
vandaar dat wij deze motie ontraden, omdat wij dit niet helemaal konden plaatsen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, dank u wel. Omdat de wethouder heeft gerefereerd aan de VVD en
de onderwijspropeller wil ik daar toch even een toelichting op geven. Dat hebben we inderdaad gevraagd,
maar daar zijn de werkleerbanen en de traineeships nu aan toegevoegd. Bovendien hebben wij nog niet
het idee dat alles gebeurt wat in de onderwijspropeller gevraagd is. En juist om daar vaart achter te zetten,
steunen wij deze motie wel.

Wethouder SCHROOR: Ja, nou, wij blijven haar ontraden, want wij voelen de vaart als niet noodzakelijk.
Wij hebben de vaart erin. Ik kijk ook even naar collega Van Keulen. Maar het is aan u. Wij ontraden de
motie.
Motie 35. Collega Gijsbertsen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, een langlopend traject over de middelen voor dierenwelzijn. Het
laatste  wat  ik u heb medegedeeld is  dat  de samenwerking  destijds  is  stukgelopen en dat  wij  ook in
gesprek waren met de partijen over het vervolg. Die gesprekken zijn nog niet volledig afgerond en u
krijgt na de zomer, als dat wel gebeurd is, een bericht van het college. Ik zou deze motie willen ontraden,
omdat de insteek van het college niet is om zo veel mogelijk organisaties van dienst te zijn, maar om onze
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wettelijke taak op het gebied van dierenwelzijn op de meest effectieve manier uit te voeren. Wij denken
inderdaad dat  een bundeling van partijen en een arrangement  met  het  liefst  één partij  daar het  beste
resultaat voor biedt. Bovendien, om te beslissen over subsidies hebben we geen externen nodig. Dat doen
wij over de hele linie ook gewoon zelf. Dus het voorstel van het college is om dit te ontraden.
Motie 36, voorzitter, daar heeft collega Schroor ook al het een en ander over gezegd. Het college vindt dit
echt overbodig en zou daarom de motie willen ontraden, omdat we ontzettend veel doen. Collega Schroor
gaf  al  aan:  het  is  niet  iets  wat  je  als  gemeente  zelf  alleen  maar  moet  doen.  We zijn  juist  ook aan
ketentafels voor voedselverspilling, met een Damn Food Wastefestival, met informatiefolders over de ‘ten
minste houdbaar tot-datum’, met supermarkten, met allerlei partijen in gesprek. Ik zou echt, omdat we dit
debat eerder hebben gehad, de Partij voor de Dieren een keer willen uitnodigen om eens te kijken wat wij
met het hele voedselbeleid aan het doen zijn. Mijn indruk is dat wij veel meer doen dan de Partij voor de
Dieren denkt. Dus ik vind de motie echt overbodig en daarmee wil ik haar ontraden.

De  VOORZITTER:  Dit  was  de  termijn  van  het  college,  inclusief  de  reactie  van  het  college  op  de
ingediende moties. Het is denk ik goed, voordat wij schorsen, even een paar huishoudelijke dingen met u
door te nemen. We kunnen straks na de schorsing een heel korte reactie van de woordvoerders hebben op
het  college en daarna de stemverklaringen,  voor zover die noodzakelijk zijn.  Omdat  we elektronisch
stemmen, ben ik van plan om alle stemverklaringen in een keer te laten plaatsvinden. Dus niet per in
stemming gebrachte motie iedere keer opnieuw weer even oponthoud. Maar ik doe het wel even per
motie, dus u moet straks even opletten. Als ik een stemverklaring vraag, dan noem ik even op: “Heeft
iemand een stemverklaring over motie 1?” Dan wikkelt u dat verhaal ter plekke af. Motie 2? En zo gaan
we door al die moties. Ik zou u willen vragen of het mogelijk is om uw reactie en de stemverklaring zo
veel mogelijk bij elkaar te voegen, zodat we niet nog een keer twee termijnen hebben. Als u dat wilt, dan
kan dat, we hebben alle tijd natuurlijk. Dat is geen enkel probleem en het is hier koeler dan buiten. Maar
wilt u daar even over nadenken, dan kom ik daar straks even op terug. Hoeveel tijd hebt u nodig?
Mijn voorstel is om even een kwartiertje te schorsen. Voordat u weggaat: Chris van der Veen stelt een
ijsje in het vooruitzicht, als verjaardagstraktatie, nog van vorige week. Een goed idee.

(Applaus)

(Schorsing 21.17 uur – 21.37 uur)

Derde termijn raad

De VOORZITTER: Ik  heropen de  vergadering.  We hebben vlak  voor  de schorsing even met  elkaar
gesproken of we de reactie van u op het college en de stemverklaringen in elkaar kunnen schuiven. Ik heb
de indruk dat daar een meerderheid voor is om dat te doen. Ik stel het volgende voor. Ik begin bij motie  1
en ik eindig met de laatste en dan moet u zelf even kijken of u een stemverklaring wilt geven of daaraan
gekoppeld, de coulance die we dan wel hebben, nog een reactie wilt geven op het college. Daar gaan we
dan even wat ruimhartig mee om. Als u moties wilt intrekken, kan dat, ik kom aan de moties gewoon toe.
Dus op het moment dat ik een motie noem, kunt u die intrekken, als u haar tenminste hebt ingediend.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Maar het zou misschien woordvoering over de moties
overbodig maken. Dus is het dan niet makkelijker om die eerst in te trekken?

De VOORZITTER: Akkoord, als u dat vindt. Daar gaan we niet over discussiëren. Gaat uw gang, u hebt
het woord.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. Motie 33 zullen wij intrekken, gezien
de toezegging van de burgemeester dat hij in gesprek zal gaan met het TalentWeb Groningen.

De VOORZITTER: Akkoord.  Motie 33 is  ingetrokken.  De heer Sijbolts.  Wacht  even mensen,  anders
kunnen we het niet volgen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Slechts drie moties hebben we ingediend. Die trekken we alle drie in.

De VOORZITTER: Wel graag even de nummers noemen.
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nummer 18. De wethouder heeft daar een aantal dingen over toegezegd.
Dit najaar zullen we erop terugkomen. Motie 19 trekken we in en motie 20 trekken we ook in, waarbij ik
op zich blij ben met de reactie van het college, maar natuurlijk liever had gezien dat deze motie was
aangenomen, net als in een aantal andere gevallen.

De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. Anderen nog? De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel. Na nog even overleg te hebben met de wethouder, snappen wij
toch wel  de  benadering over  de budgetverdeling  dierennoodhulp,  motie 35.  We willen  over  een  jaar
kijken hoe het dan gegaan is en dan kunnen we de motie nu intrekken.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Enting.

Mevrouw ENTING (PvdA): Motie 10, ‘Gezond zwanger’, ondanks dat we het heel jammer vinden. We
hebben waarschijnlijk wel dezelfde intentie als de wethouder heeft. We vinden wel dat er ontzettend de
nadruk gelegd moet worden op de verbetering, want we hebben gehoord dat het op dit moment niet goed
gaat met het Healthy Pregnancy Program. Hij heeft toegezegd dat hij er dus wel naar gaat kijken en we
hopen ook dat hij het UMCG en de GGD daarbij gaat betrekken, want zij hebben eigenlijk al ideeën hoe
dat zou kunnen. Daarom hadden we de motie ook zo opgesteld en ook gevraagd om naar cofinanciering te
kijken. We hopen dat het ook op die manier wel gedekt zou kunnen worden, dus dat het geen extra geld
zou kosten. Maar aangezien we niet genoeg steun krijgen, moeten we de motie helaas intrekken.

De VOORZITTER: Motie 10 is ingetrokken. Anderen nog? Dit is de oogst? Dan ga ik dat nog even met u
na. Ja, mijnheer Leemhuis, gaat uw gang hoor.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, excuses. Ik heb behoefte aan een heel korte schorsing. Het
spijt me, we willen net beginnen.

De VOORZITTER: Dat is geen probleem. Als u hem nodig hebt, krijgt u hem.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: Maar misschien is het wel goed dat u even in de zaal blijft.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, want ik moet ook iemand in de zaal hebben. Een minuutje.

De VOORZITTER: Oké. Prima. We schorsen.

(Schorsing 21.41 uur – 21.44 uur)

De VOORZITTER:  Ik  stel  u  voor  dat  we  de  vergadering  voortzetten.  De  heer  Leemhuis  heeft  een
moment schorsing aangevraagd. Het is de gewoonte dat hij dan ook het woord krijgt, maar ik begrijp dat
dit nu niet nodig is, hè?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik zou graag voor willen stellen om dat aan mevrouw Kuik te geven.

De VOORZITTER: Wilt u nu het woord?

Mevrouw  KUIK  (CDA):  Ja,  voorzitter.  Van  motie 25  verandert  het  verzoekpunt,  namelijk  in  het
volgende: “in gesprek te gaan met de ondernemers, hoe winkelstraten in de stad gestimuleerd kunnen
worden om de entreedrempels die toegankelijkheid kunnen belemmeren, waar het kan toegankelijker te
maken en de raad hierover voor de Begroting 2016 te rapporteren”.

De VOORZITTER: Hebt u dat een beetje meegekregen? Hebt u kunnen volgen wat de wijziging van het
dictum is? Als het antwoord daarop ja is, krijgt nu wethouder Van Keulen even het woord.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, dank u wel. Het gaat wel wat bijzonder, dit. Dat maakt op zich
niet heel veel uit. Als ik u nou toezeg dat ik conform de manier waarop we dat met de toegankelijke
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toiletten hebben gedaan, met de ondernemers in gesprek ga of er daadwerkelijk behoefte aan is om hier
wat aan te doen, want ik vind dat dit een keuze moet zijn van de ondernemers, en dat aan u terugkoppel.
Bent u daar dan tevreden mee?

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, volgens mij is dat wat er in de motie staat, dus ik houd de motie aan
en volgens mij kan de wethouder blij zijn met de verandering van het verzoekpunt.

De VOORZITTER: Ik neem aan dat u bedoelt dat u de motie gewoon in stemming wilt brengen? Want
aanhouden is iets anders.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, ik weet niet precies wat ik aanneem, nu. Ik voel me niet helemaal
comfortabel bij het advies over deze motie.

De VOORZITTER: Dat begrijp ik.  Mensen,  we moeten het  even rustig doen.  Ik vind het  volkomen
logisch als een dictum wordt veranderd, dat er vanuit het college nog even gereageerd kan worden. Het is
denk ik goed dat de wethouder even goed kennisneemt van het dictum. En dan straks, als we aan die
motie toe zijn, geef ik bij wijze van uitzondering hem ook nog even het woord, zodat u ook het hele beeld
weer compleet hebt. Zullen we dat op die manier doen?
Verder is het zo, en het is, denk ik, goed om u even te realiseren, dat we eerst zonder stemming door alle
moties gaan. Daarna gaan we in een keer alle stemmingen doen. Ja? Gaat uw gang. De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ik heb nog wel behoefte aan dat ene minuutje, voorzitter.

De VOORZITTER: Ja weet u, dit is toch interessant. Ik leg u dat nadrukkelijk voor, of u dat wilt of niet.
Ik constateer dat u dat niet wilt. En vervolgens ga ik de procedure in, en dan zegt u dat u het toch wilt. U
mag van mij alles, dat is helemaal geen probleem. Ik leg het u voor, voor de schorsing. Ik vraag u er even
over na te denken. Ik leg het u voor, na de schorsing. Dan zegt u: “Prima, doe het maar in een keer.” Dan
doe ik dat en dat zijn er toch nog twee …

De heer BOLLE (CDA): Ik wil het wel in een keer doen. Dan doe ik eerst dat minuutje en dan alle
stemverklaringen.

De VOORZITTER: Nee, maar weet u, het is voor mij simpel. Ik wil de procedure wel een beetje straight
houden, anders raakt iedereen de draad kwijt. Dus als u zegt: “Ik heb een minuut nodig,” ik vind het
vervelend dat het nu komt, dat zeg ik er ook even bij, maar dan krijgt u die minuut. Maar dan geef ik de
gelegenheid aan alle fractievoorzitters. En die hoeven er geen gebruik van te maken. Ja, dan moeten we
het maar zo doen, dan trek ik het weer uit elkaar. Dus als u dat wilt, dan doe ik dat. Ja? Zo doen? Een
minuut? De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Het kan wel in minder, zelfs. Voorzitter, dank u. De wethouder heeft in zijn
reactie op ons verhaal gezegd dat wij de initiatieven niet zouden kennen en dat wij vanuit het stadhuis
zouden willen besturen. En als we het dan over oude politiek hebben, is dat een frame dat niet past bij het
verhaal dat wij gehouden hebben, want we willen juist niet vanuit het stadhuis regeren en juist wel die
initiatieven de ruimte laten en de specifieke problemen oppakken die er zijn in de stad. Dat is het verhaal
van het CDA. Dank u.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De  heer  DIJK (SP):  Dank  u  wel,  voorzitter,  krijg  ik  toch  nog mijn  minuutje.  Voorzitter,  wethouder
Schroor had het over twee werelden en dat klopt. Het is de wereld van de individualisten van het college
en  aan  de  andere  kant  de  wereld  van  de  SP,  een  wereld  van  zeggenschap,  zorgzekerheid  en  het
organiseren van onderlinge solidariteit.
Voorzitter, de SP-fractie is niet negatief over de stad en de Stadjers, maar wij zijn wel negatief over wat
het college doet en waar dit toe zal leiden. En dat is de kern van het betoog geweest dat ik heb geprobeerd
te houden. Mag ik mijn stemverklaringen er gelijk achteraan doen?

De VOORZITTER: Nee. Nog andere fracties behoefte aan een minuutje? Mevrouw Jongman.
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie):  Dank u wel,  voorzitter. Ja,  ‘stel  dat’.  Het  mocht  niet  van het
college, maar ik ga het lekker toch doen. Stel dat u de raad had gevraagd: “Waar wilt u op bezuinigen?”
Ik voorspel u: als u een lijstje had gehad met tien verschillende bezuinigingen, als u tien smaakjes ijs op
uw bord had gehad, is mijn interpretatie dat u er zelf niet zo goed bent uitgekomen, in het college met de
twee gezichten die u in zichzelf huisvest. U hebt het eigenlijk over de schutting naar de raad toe gegooid.
Wat ons betreft is dat toch echt te makkelijk. U had makkelijk een lijst kunnen uitdraaien met afweegbare
bezuinigingen. We hebben dat in het verleden ook weleens gehad. Daar stond keurig aangegeven wat
mogelijk was, enzovoort. Wij vinden het heel jammer dat het op deze manier gegaan is, dat u het dan als
het ware weer terugketst. De beantwoording stelde ook wat teleur en als ik het dan zo samenvat, vind ik
deze termijn van het college een beetje een gemiste kans.

De VOORZITTER: Wie nog meer? De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel. We hebben net even met de wethouder gepraat over food waste,
en ook met de andere partijen. Nu blijkt dat onze motie eigenlijk geen steun heeft, te weinig steun om het
te halen. We zullen haar intrekken en toch even op zijn aanbod ingaan om te kijken wat de provincie en
wat de stad Groningen allemaal doen op dit gebied. En als wij dan denken dat het niet voldoende is, dan
dienen we de motie alsnog in. Voor nu trekken we motie 36 in.

De VOORZITTER: Motie 36 is ingetrokken. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. Wethouder Schroor had het over een broedende
kip.  Laat ik daar eens op voortborduren.  Volgens mij  hebben wij in het debat in de bijdrage van de
Stadspartij een aantal dingen opgenoemd. Daar zaten verschillende kippen te broeden. Een aantal eitjes
zijn  gebroken.  Een  aantal  eitjes  waren  waarschijnlijk  zacht  gekookt  en  daarvan  is  alleen  de  schaal
gebroken, dus wat dat betreft is het eitje niet stuk, dus kunnen wij samen met het college nog best over
een aantal dingen een eitje bakken. En bakkeleien hoort daar dan ook bij. Daar zullen we zeker bij de
begroting op terugkomen, maar  ook in de aanloop naar de begroting. Dus wat dat betreft  zie ik nog
kansen genoeg om samen iets te gaan doen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Niet? Stemverklaringen dan. Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, voordat wij overgaan tot stemverklaringen zou ik graag nog
een minuutje willen schorsen.

De VOORZITTER: Maar natuurlijk. 

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u.

De VOORZITTER: De vergadering is geschorst.

(Schorsing 21.53 uur – 21.55 uur)

De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij weer aanvangen. De vergadering is heropend. We gaan beginnen
aan de serie stemverklaringen. Ik begin bij motie 1 en ik zeg dat u niet een stemverklaring hoeft af te
geven. Mevrouw Enting.

Mevrouw  ENTING  (PvdA):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Wij  als  PvdA zijn  natuurlijk  ontzettend  voor
innovatie in de zorg en daarom waren we ook heel blij van de wethouder te horen dat de veranderlabs in
de  zorg  zijn  bereikt  en  er  onder  andere  dagbesteding  is  gekomen.  Dus  we  gaan  tegen  deze  motie
stemmen, omdat wij eigenlijk vinden dat we al zoiets hebben. Misschien zouden we de veranderlabs in de
zorg wat extra aan kunnen moedigen om nog met heel leuke ideeën te komen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar motie 2. Wie? Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Wij kunnen de uitleg van de wethouder volgen en we zullen
daarom deze motie steunen.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Ja, wat ik al aangaf: het is een leuke motie, maar toch zijn we bang dat het
extra vliegverkeer teweegbrengt. Dus we zullen haar niet steunen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Het college heeft aangegeven dat het alleen wil
investeren op het moment dat het bedrijfsleven er iets in ziet. We gaan ervan uit dat het college daar altijd
die keuze op maakt en daarmee vinden we deze motie niet nodig. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar motie 3. De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. We zullen tegen deze motie stemmen. Alhoewel we het heel
belangrijk vinden dat schoonmakers gewoon fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben, hoeft dit volgens
ons niet in een speciale structuur vastgelegd worden. Dus we zullen tegenstemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, O2G2 hebben we een aantal jaar geleden verzelfstandigd,
om  juist  meer  zeggenschap  te  geven  aan  ouders,  aan  personeel,  aan  leerkrachten.  We  willen  die
eigenschap ook vormgeven met een hoorzitting die we na de zomer zullen organiseren. Die wachten we
af. We gaan geen moties indienen voor de bühne, dus we zullen tegen deze motie stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van het CDA.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar motie 4 over de vrijwilligersvergoeding. Wil iemand daar
over het woord? Ja, gaat uw gang.

Mevrouw VAN DOESEN-DIJKSTRA (D66): Voorzitter, dank u wel. De D66-fractie is van mening dat,
als er sprake moet zijn van een vrijwilligersvergoeding, die betaald moet worden door de organisatie waar
de vrijwilliger actief is. Derhalve stemmen wij tegen deze motie.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ik sluit me aan bij de stemverklaring van D66.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, ik sluit me aan bij de stemverklaring van mevrouw Van Doesen
van D66.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar motie 5 over ‘Kerntaken en doelen: goede zorg en welzijn’.
De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Wij hebben wel zorgen over de financiële
middelen voor de zorg, maar we kunnen ons niet vinden in de dekking uit het economische programma.
Dus wij zullen tegen deze motie stemmen.

De VOORZITTER: Anderen nog? Niet? Dan gaan we naar motie 6 over het gemeentelijk woningbedrijf.
Motie 7 over noodopvang asielzoekers. De heer Van der Veen.

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn er trots op dat we in een stad
wonen waar we niemand op straat zetten en dat dit ook geldt voor mensen zonder verblijfsvergunning.
Dat blijft  voor GroenLinks een groot  goed. We sporen het  college ook aan in die discussie over het
bestuursakkoord met een VNG en het Rijk dit steeds door te geven. Verder horen we het college hier
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vandaag  nogmaals  zeggen  dat  alle  knelpunten  en  tekorten  voor  de  noodopvang,  wanneer  die  zich
voordoen, gewoon worden opgelost. We steunen het college daarin, wat deze motie voor ons overbodig
maakt en we wachten de gesprekken rondom het bestuursakkoord gewoon af.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ik sluit me aan bij de stemverklaring van GroenLinks.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, op zich heeft het college een aantal dingen toegezegd. Toch
vinden wij deze motie een goede aanvulling en we zullen haar daarom steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar motie 8, ‘Boter bij de vis’. De heer Van der Laan.

De heer Van der LAAN (PvdA): Dank u wel, voorzitter. We begrijpen de gedachte van deze motie, maar
volgens ons legt deze motie het een en ander te rigide vast en dat ondermijnt wat wij voor ogen zien bij
gebiedsgericht werken. Daarom zullen we de motie niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Niet? Dan gaan we naar motie  9, ‘Gelijke monniken,
gelijke kappen’. Niemand?
Motie 10 is ingetrokken.
Motie 11, ‘Akkoord van Groningen’. De heer Van den Anker.

De heer VAN DEN ANKER (Student en Stad): Dank u, voorzitter. We vinden het erg jammer dat de
PvdA en de andere partijen stug willen vasthouden aan deze motie. De burgemeester geeft ook zelf al aan
dat dit  het proces zal verstoren om het akkoord te herijken. Daarnaast zou dit  proces op gelijke voet
moeten insteken met de kennisinstellingen. Daarom kunnen we deze motie ook niet steunen.

De VOORZITTER: Oké. Anderen nog? Ja, gaat uw gang.

De heer WONINK (D66): Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de woordvoering van Student en
Stad en we zullen deze motie niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Chakor, gaat uw gang.

Mevrouw CHAKOR (GroenLinks): Wij kunnen ons ook aansluiten bij de woordvoeringen van Student en
Stad en D66 en we zullen de motie ook niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie 12, ‘Werken in Duitsland’. De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, we hebben de voorkeur om eerst bestaande belemmeringen in kaart te
brengen en die op te heffen en ook na de beantwoording van het college, lijkt ons deze motie overbodig.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar motie 13a. Die was al eerder, bij indiening, gewijzigd.
Dat kunt u zich nog herinneren, denk ik. Wie mag ik daarover het woord geven? Niemand?
Dan gaan we naar motie 14, ‘Vaart maken met het nemen van klimaatmaatregelen’. Wil iemand hierover
nog het woord? Motie 15, de ‘Leefstraten’. De heer Loopstra? Ik ben bij motie 15. Klopt dat? Of ga ik te
snel?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Het is de VVD volstrekt onduidelijk wat de
effecten van dit voorstel zullen zijn, wat voor effect dit zal hebben op bijvoorbeeld de bereikbaarheid van
straten. Bovendien is het maar de vraag of wat de meerderheid in de straat wil, het algemeen belang ook
ten goede komt. Dus wij kunnen deze motie niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Ubbens.
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De heer UBBENS (CDA): Dank u. Wat ons betreft is het een goed initiatief om wijken en straten meer
zeggenschap te  geven over  de inrichting van straten.  Wat  dat  betreft  zouden we dit  voorstel  kunnen
steunen, maar wat ons betreft is dit voorstel nu te veel gericht op het autovrij maken van straten en dat is
niet het primaire uitgangspunt dat wij hadden. Daarom stemmen wij tegen.

De VOORZITTER: Anderen nog? Niet? Sorry, mijnheer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, om dezelfde reden die het CDA opgeeft, zullen wij ook tegen de
motie stemmen.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Motie 16  is  ingetrokken.  Motie 17,  ‘Suïcidepreventie’.  De  heer
Honkoop, zie ik dat goed? Ja, gaat uw gang.

De heer HONKOOP (VVD): Dank u wel, voorzitter. Wij constateren met het college dat dit een probleem
is waar al hard aan gewerkt wordt, waar al veel aandacht voor bestaat. Wij constateren daarnaast dat dit
een probleem is dat  veel  achterliggende oorzaken heeft  en veel  mogelijke oplossingen.  We stemmen
daarom niet voor deze motie met de oplossing ‘een campagne instellen’.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Motie 18  is  ingetrokken.  Motie 19  is  ingetrokken.  Motie 20  is
ingetrokken. Motie 21, ‘Investeren in breedtesport’. Gaat uw gang, mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar hebben wij dezelfde motie gesteund,
omdat er veel onzekerheid was voor de breedtesport. Inmiddels worden er gesprekken gevoerd en kunnen
we  constateren  dat  er  aandacht  is  voor  de  breedtesport.  De  VVD  wacht  de  uitkomsten  van  deze
gesprekken af, alvorens lukraak met geld te gaan schuiven. Dank u wel.

De  VOORZITTER:  Dank  u  wel.  Motie 22,  ‘Cofinancieringsfonds  breedtesport’.  Motie 23,  ‘Gerichte
aanpak schone wijken’. De heer Van der Glas.

De  heer  VAN  DER  GLAS  (GroenLinks):  Dank  u  wel,  voorzitter.  Wij  vinden  schone  wijken  erg
belangrijk, maar na de uitleg van de wethouder dat dit veel extra uren vraagt van het ambtenarenapparaat,
zullen wij tegen deze motie stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? De heer Loopstra?

De heer LOOPSTRA (PvdA): Ja, ik sluit maar aan bij de stemverklaring van GroenLinks.

De  VOORZITTER:  Dan  ga  ik  naar  motie 24,  ‘Buurtbewoners  voor  een  beter  veiligheidsgevoel’.
Motie 25.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, excuus. Nog even over motie 24?

De VOORZITTER: Natuurlijk, gaat uw gang.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Na de uitleg van de burgemeester zullen wij niet voor deze motie
stemmen.

De VOORZITTER: Dan gaan wij  naar motie 25,  ‘Over de drempel,  lager en de bijbehorende betere
toegang’. En hier hebben wij even een schorsinkje voor gehad. Er is een nieuw dictum en ik stel u voor
dat eerst de wethouder even zijn commentaar geeft.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, feitelijk is dit letterlijk wat ik net heb toegezegd. Ik wil in het
kader van het  verwachtingsmanagement  een ding zeggen,  namelijk:  ik weet  niet  of  het  lukt  voor  de
begroting van 2016, maar met die opmerking: oordeel aan de raad.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.
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Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel. Met de uitleg van de wethouder zullen wij deze motie
steunen.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, mijn fractie sluit zich daarbij aan.

De VOORZITTER: De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Ja, ik sluit me ook aan bij de stemverklaring van de VVD.

De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan naar motie 26 over de milieustraten. Motie 27, de ‘Hoge nood’.
Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Ja, voorzitter, wethouder Van Keulen nog is hier al voortvarend mee bezig. Het
gebeurt dus al. Dus de motie is overbodig wij we zullen haar niet steunen.

De VOORZITTER: Anderen nog hoge nood? Niet? De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel. Ik heb een mail voorbij zien komen, waarbij allerlei ondernemers
mogelijkheden bieden voor die openbare toiletten. Aangezien deze motie uiteindelijk geld gaat kosten,
kunnen we haar, hoe sympathiek ook, niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van der Veen.

De heer VAN DER VEEN (GroenLinks): Ik sluit me aan bij het CDA.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Als de nood het hoogst is, is de Stadspartij nabij. Dus wij zullen voor de
motie stemmen.

De VOORZITTER: Ik ben bij motie 28, ‘Geld voor Stadjersinitiatieven’. Niemand? Dan gaan we naar
motie 29, ‘Studenteninzet 2.0’. Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. Wij zullen voor deze motie stemmen. We vinden het niet
nodig om studenten hiervoor te compenseren om mee te doen in de wijk, maar dat wordt hier ook niet
gesteld. Daarom zullen we haar steunen.

De VOORZITTER: Motie 30, de ‘Foodtrucks’. Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Op zich is het een sympathiek voorstel van
Student en Stad. Meer ruimte geven vinden wij ook prima, maar in de tweede overweging wordt juist
aangegeven dat de pilot gericht is op duurzame en innovatieve initiatieven. Wij vinden juist dat iedereen
de mogelijkheid moet hebben om bij nieuwe locaties te plaatsen. Vandaar dat wij deze motie niet kunnen
steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Ook wij vinden het een leuk initiatief. Ik ben de afgelopen vrijdag ook wezen
eten  bij  de  Ossenmarkt.  Maar  eigenlijk  zouden  wij  willen  dat  hier  bij  voorkeur  dan  schone-
brandstoffenauto’s worden gebruikt. Aan de andere kant is een dieseltruck die veganistisch eten verkoopt
duurzamer dan een elektrische truck die hamburgers verkoopt, dus kunnen we met deze aantekening de
motie wel steunen.

De VOORZITTER: Dit is echt grappig ja. De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Wij gaan deze motie steunen, voorzitter. We kunnen niet wachten.
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Wethouder SCHROOR: Wacht maar tot je die patatkraam voor je deur hebt.

De VOORZITTER: Ik ben bij motie 31, de ‘Friendscontracten’. De heer Dijk.

De  heer  DIJK (SP):  Voorzitter,  wij  zullen  deze  motie  niet  steunen.  Het  probleem van onvoldoende
betaalbare  woningen  vinden  wij  prioriteit  hebben  en  deze  woningen,  vinden  wij,  moeten  in  eerste
instantie beschikbaar blijven voor gezinnen. Daar is grote behoefte aan.

De VOORZITTER: Dan ga ik naar motie 32, de ‘Groetstraat’.
Motie 33 is ingetrokken. Motie 34, ‘Social return’. De heer Dijk.
 
De heer DIJK (SP): Voorzitter, het lijkt heel sympathiek, maar de SP-fractie vindt dat social return toch
echt  bedoeld  is  voor  echt  betaalde  banen  niet  voor  onbetaalde  arbeid,  zoals  werkleerbanen  en
traineeships.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, daar kan ik mij bij aansluiten. Wij zijn bang dat juist groepen die het
nodig hebben, arbeidsgehandicapten en werklozen, hierdoor worden verdrongen op dit punt.

De VOORZITTER: Anderen nog? Niet? Dan gaan wij naar motie 35. Die is ingetrokken. Motie 36 is ook
ingetrokken.

Stemmingen

De VOORZITTER: Goed. Ik denk wel dat het verstandig is dat wij ons nu even geconcentreerd aan het
stemmen zetten. Dat is echt verstandig. Ik heb in het presidium, dat is misschien wel goed omdat even
met u te delen, vanmiddag even een gesprekje gehad. Stel nou dat iemand verkeerd gestemd heeft en het
is de doorslaggevende stem, mag je dan vragen om een herstemming? Mijn formele antwoord is nee.
Stemming is stemming. Tegelijkertijd, als er echt apert een situatie is dat iemand echt verkeerd gestemd
heeft, dan leg ik het voor aan de vergadering en dan ben ik best bereid om daar even wat ruimte in te
vinden, in de hoop wel dat het zich nooit zal voordoen, want het levert altijd een hele hoop gedoe op.
Formeel mag het dus niet, maar de fractievoorzitters zeggen eigenlijk allemaal dat je in sommige situaties
ook enige ruimte moet geven. Dat betekent dat ik dat wil doen, maar wel zo beperkt mogelijk. Dus mocht
u straks verkeerd hebben gestemd, en u denkt dat het de doorslaggevende stem is, dan moeten we even
kijken wat we doen. Maar dan weet u dat.
Bent u zo ver? Weet u nog hoe het gaat? Mooi. Dan proberen we het gestructureerd en op tempo te doen.

Ik  stel  u  voor  dat  wij  gaan  stemmen  over  motie 1,  het  ‘Innovatieatelier  in  het  sociale  domein’.  De
stemming is open. Voor: 21, tegen: 18. De motie is aanvaard.
Wij gaan naar motie 2 over Gdansk. De stemming is open. Voor: 27, tegen: 10. De motie is aanvaard.
Wij gaan naar motie 3, ‘Personeels-BV schoonmaak’. 7 voor, 32 tegen, de motie is verworpen.
We gaan naar motie 4, de ‘Vrijwilligersvergoeding’. 10 voor, 29 tegen. De motie is verworpen.
Motie 5, ‘Kerntaken en doelen’. 10 voor, 29 tegen. De motie is verworpen.
Motie 6, ‘Gemeentelijk woningbedrijf’. 12 voor, 27 tegen. De motie is verworpen.
Motie 7, ‘Noodopvang asielzoekers’. 17 voor, 22 tegen. De motie is verworpen.
Motie 8, ‘Boter bij de vis’. 16 voor, 23 tegen. De motie is verworpen.
Motie 9,  ‘Gelijke  monniken,  gelijke  kappen’.  De stemming  is  open.  12 voor, 27 tegen.  De motie  is
verworpen.
Motie 10 is ingetrokken.
Motie 11 over het ‘Akkoord van Groningen’. 24 voor, 15 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 12, ‘Werken in Duitsland’. Er is iemand die niet heeft gestemd. 33 voor, 6 tegen. De motie is
aanvaard.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, kan in de notulen worden opgenomen dat dit een foutje
was?
(De SP wil geacht worden te hebben tegengestemd)
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De VOORZITTER: 33 voor, 6 tegen. De motie is aanvaard. Mensen, even het hoofd erbij, als het kan.
Ik ben bij motie 13a, ‘Impuls voor werk, activering en scholing’. 31 voor, 8 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 14, ‘Vaart maken met het nemen van klimaatmaatregelen’. 30 voor, 9 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 15, de ‘Leefstraat’. 30 voor, 9 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 16 is ingetrokken.
Motie 17, ‘Suïcidepreventie’. Stemming is open. 36 voor, 3 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 18 is ingetrokken, motie 19 is ingetrokken en motie 20 is ingetrokken.
Motie 21, ‘Investeer in breedtesport’. 17 voor, 22 tegen. De motie is verworpen.
Motie 22, ‘Cofinancieringsfonds breedtesport’. Stemming is weer open. 39 voor, 0 tegen. De motie is
aanvaard.
Motie 23, ‘Gerichte aanpak scholen wijken’. 15 voor, 24 tegen. De motie is verworpen.
Motie 24, ‘Prioriteit buurtbewoners beter veiligheidsgevoel’. 35 voor, 4 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 25, ‘Drempel lager, betere toegang’ met gewijzigd dictum. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 26, ‘Milieustraten’. 14 voor, 25 tegen. De motie is verworpen.
Motie 27, ‘Hoge nood’. 11 voor, 28 tegen. De motie is verworpen.
Motie 28, ‘Geld voor Stadjersinitiatieven’. 12 voor, 27 tegen. De motie is verworpen.
Motie 29, ‘Studenteninzet 2.0’. 25 voor, 14 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 30, de ‘Foodtrucks’. 27 voor, 12 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 31, de ‘Friendscontracten’. 24 voor, 15 tegen. Motie is aanvaard.
Motie 32, de ‘Groetstraat’. 3 voor, 36 tegen. De motie is verworpen.
Motie 33 is ingetrokken.
Motie 34 over de ‘Social return’. 27 voor, 12 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 35 en 36 zijn ingetrokken.

Dan breng ik in stemming het besluit zelf, en dat doe ik met inachtneming van de nagezonden informatie
over de meicirculaire. Daar staat ook een aantal tabellen in die als het ware verwerkt moeten worden in
het  meerjarenbeeld.  Als u dat  totaal  in  uw hoofd hebt,  dan breng ik in stemming om het  financieel
meerjarenbeeld dat u is voorgelegd, 2016-2019, als uitgangspunt te hanteren voor de Ontwerpbegroting
2016. De stemming is nu open.
39 voor, 0 tegen. Het voorstel is unaniem aanvaard.

4. Sluiting

De VOORZITTER: Ik attendeer u er nog op dat wij zo meteen een zomerborrel schenken, hierboven. En
ik wens u een buitengewoon plezierige vakantieperiode. De vergadering is gesloten.

(22.23 uur)
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Raadsvoorste l 
17 September 2015 ^Gemeente 

yjronfngen 

Datum raadsvergadering 30 September 2015 

Raadscommissie Rechtstreeks naar raad 

Datum raadscommissie 

Publlciteit 

Bijlagen 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillsiiouder 

Steiier 

Telefoon 

E-mail 

5237944 

Nvt 

P.A. Kommerij 

367 7727 

Benoeming extern lid in Rekenkamercommissie 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit de heer H.G. Warmelink te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie. 

Publiekssamenvatting 

Dit voorjaar heeft dhr. Klaas Holtman per brief te kennen gegeven dat hij zijn functie als 
extern lid van de Rekenkamercommissie ter beschikking stelt vanwege andere 
werkzaamheden (onder andere voor het Fonds ondernemend Groningen) die in toenemende 
mate zouden kunnen conflicteren met zijn lidmaatschap van de Rekenkamercommissie. Via 
een memo van 17 maart 2015 is het presidium hierover ingelicht en is een procedure 
voorgesteld voor het voordragen van een nieuw lid. Het presidium heeft hiermee ingestemd. 

De leden van de Rekenkamerconmiissie zijn conform de met het presidium gemaakte 
afspraken op zoek gegaan naar een nieuw extern lid door plaatsing van een advertentie in het 
Dagblad van het Noorden en in de Universiteitskrant. Dat heeft bijna dertig reacties 
opgeleverd. Met vier van hen heeft een delegatie van de Rekenkamercommissie een gesprek 
gevoerd en de keuze is gevallen op dhr. Han Warmelink, universitair hoofddocent staatsrecht 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en van 2005 tot en met 2012 tevens lid geweest van de 
Noordelijke Rekenkamer. 
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De Rekenkamercommissie is unaniem en stelt u voor dhr. Warmelink te benoemen als extern 
lid van de Rekenkamerconamissie voor een periode van vier jaar, conform de Verordening op 
de Rekenkamercommissie 2013. 

Namens de Rekenkamercommissie, 

P.A. Kommerij, secretaris. 
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30 september 2015
Agendapunt 2b.
Benoeming extern lid in Rekenkamercommissie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het Presidium van18 september 2015 (5260403);

HEEFT BESLOTEN:

de heer H.G. Warmelink te benoemen als lid van de 
Rekenkamercommissie.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Gemeente 

Raadsvoorstel yjronfngen 

Onderwerp 02G2: vacatures Raad van Toezicht 

Registratienr. 5083910 Steller/telnr. Roelof.Dalstra/60 14 Bijlagen ~ 

Classificatie 

H Vertrouwelijk 
Portefeuillehouder T. Schroor Raadscomnnissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. kennis te nemen van de uitkomsten van de sollicitatiegesprekken inzake de vacatures in de Raad 
van Toezicht van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen 

II. de volgende kandidaten per 1 oktober 2015 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de 
Openbaar Onderwijs Groep Groningen: 

de heer M. Boumans 
mevrouw H. Donkervoort 
mevrouw E.T. Halman 

Samenvatting 

Binnen de Raad van Toezicht van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen komen in 2015 drie posities 
vacant, waaronder die van de Voorzitter. De statuten schrijven op hoofdiijnen de procedure rondom de 
werving- en selectie en benoeming voor. 

Om die reden is overleg gevoerd tussen de wethouder Onderwijs, de voorzitter Raad van Toezicht en de 
voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 02G2 over de concreet te volgen procedure. 

De vastgestelde procedure voorziet in een brievenselectie en sollicitatie gesprekken met een tweetal 
Benoemings Advies Commissies. De gemeente vormt onderdeel van de brievenselectie commissie en 
vormt Benoemings Advies Commissie 2. 

De oudergeledingen en GMR van 02G2 dragen twee kandidaten voor benoeming voor. De gemeente 
Groningen draagt een kandidaat voor. 

B&W-besluit d.d.: 30 juni 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Binnen de Raad van Toezicht van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen komen in 2015 drie posities 
vacant, waaronder die van de Voorzitter. Aangezien de statuten slechts op hoofdiijnen de procedure 
rondom de werving- en selectie en benoeming beschrijven, is overleg gevoerd tussen de wethouder 
Onderwijs, de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 
02G2 over de concreet te volgen procedure. 

De vastgestelde procedure voorziet in een brievenselectie een tweetal Benoemings Advies Commissies. De 
gemeente maakt deel uit van de brievenselectiecommissie, en vormt tevens een van de Benoemings Advies 
Commissies. De andere Benoemings Advies Commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 
oudergeledingen en de GMR van 02G2. 

Kader 

1. De statuten van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen zijn van toepassing. 
2. De governance behorende bij het verzelfstandigde openbaar onderwijs in Groningen. 

Leeswijzer 
BAC - Benoemings Advies Commissie 
BSC - Brieven Selectie Commissie 
CvB - College van Bestuur 02G2 
GMR - Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 02G2 
02G2 - Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
RvT - Raad van Toezicht 02G2 

Argumenten en afwegingen 

02G2 algemeen 
De stichting 02G2 bestaat sinds januari 2010 en is verantwoordelijk voor het gehele aanbod van openbaar 
basis-, speciaal en voortgezet onderwijs in en om de stad Groningen. 02G2 heeft ruim 2000 
personeelsleden en 17.000 leerlingen verdeeld over 21 basisscholen, drie scholen voor speciaal onderwijs 
en vijf scholen voor voortgezet onderwijs. 02G2 werkt met een budget van circa 
€ 125 miljoen per jaar. 

02G2 wordt bestuurd door een CvB bestaande uit een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur 
rapporteert rechtstreeks aan de RvT. De RvT bestaat uit zeven leden. 

Huidige vacatures RvT 02G2 
De vacatures in de RvT 02G2 betreffen de volgende drie posities: 
- voorzitter RvT 02G2; 
- voorzitter auditcommissie binnen de RvT 02G2; 
- lid van de remuneratie commissie binnen de RvT 02G2. 

Voordrachten 
De statuten bepalen dat de leden van de RvT 02G2 uit hun midden een voorzitter kiezen. Om die reden kan 
niet een rechtstreekse voordracht voor de rol van voorzitter plaatsvinden. 

Tevens is bepaald dat twee leden worden benoemd op voordracht van BAC1 (de vertegenwoordiging door 
de oudergeledingen en de GMR), en een lid op voordracht van de gemeente Groningen. Gelet op het 
belang van een gezonde financiele huishouding bij 02G2 is overeengekomen dat de gemeente Groningen 
het lid van de auditcommissie voor benoeming zal voordragen. 
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Resultaten sollicitatiegesprekken 
De voorgestelde benoemingen worden door beide BAC's unaniem gedragen, zowel qua kandidatuur als 
qua (beoogde) functie binnen de RvT. Bij geen van de kandidaten zijn omstandigheden geconstateerd die 
hun benoeming in de weg zouden kunnen staan. 

Benoemingen 
De volgende kandidaten worden voorgesteld voor benoeming: 
1. De heer M. Boumans - beoogd voorzitter 

De leden van de RvT kiezen uit hun midden een voorzitter. Om die reden kan de voordracht noch de 
benoeming in die rol plaatsvinden. 

De heer Boumans was tot voor kort gedeputeerde bij de provincie Groningen. Daarvoor was hij 
onder meer burgemeester in Haren, wethouder bij de gemeente Meppel en Directeur van de Thorbecke 
Academie (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). 

2. Mevrouw H. Donkervoort - voorzitter audit commissie 
Mevrouw Donkervoort is de kandidate die door de gemeente Groningen wordt voorgedragen. 

Mevrouw Donkervoort heeft een brede ervaring als bestuurder en als toezichthouder. Zij heeft 
ervaring met organisaties in verandering en heeft daarbij altijd de onderdelen financien, 
bedrijfsvoering, ICT en vastgoed in portefeuille heeft gehad. Mevrouw Donkervoort is momenteel 
voorzitter van het College van Bestuur ROC Drenthe College. Zij is daarvoor onder meer voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Dyade geweest en associe bij Boer & Croon. 

3. Mevrouw E.T. Halman - lid remuneratie commissie 
Mevrouw Halman is momenteel adjunct directeur bij de ROC Friese Poort (vestiging Drachten). Zij 
is daarvoor onder meer gemeentesecretaris geweest in Raalte en directeur middelen bij de 
gemeente Skarsterlan. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In de procedure is de medezeggenschap conform de statuten vertegenwoordigd. 

Financiele consequenties 

N.V.T. 

Overige consequenties 

N.V.T. 

Vervolg 

De kandidateh worden met ingang van 1 oktober 2015 benoemd tot lid van de RvT 02G2 voor de statutair 
bepaatttFTfttiHg^periode. 

Met vriendei™fe>gribet, 
burgemeeate en^ethouders van Groningen 

de sd^retaris 
Peter Teesink 
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30 september 2015
Nr. 2c.
O2G2: vacatures Raad van Toezicht

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
1 juli 2015
(5113368);

HEEFT BESLOTEN:

I. kennis te nemen van de uitkomsten van de sollicitatiegesprekken 
inzake de vacatures in de Raad van Toezicht van de Openbaar 
Onderwijs Groep Groningen;

II. de volgende kandidaten per 1 oktober 2015 te benoemen tot lid van de
Raad van Toezicht van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen:
 de heer M. Boumans
 mevrouw H. Donkervoort
 mevrouw E.T. Halman

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering van                        

30 september 2015 

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

1 Gaswinningsbesluit 2015 24-6-2015 via cie. F&V 9-9-2015

2 Motie geluidsmaatregelen buslus Parkweg 24-6-2015 via cie. B&V 16-9-2015

3 Informatie over de PGB problematiek 24-6-2015 via cie. W&I 16-9-2015

4 Evaluatie Simplon 25-6-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

5

Afhandeling motie Groen advies (september 
2014) 25-6-2015 via cie. W&I 16-9-2015

6

Aanvraag standplaatsvergunning 
Noorderplantsoen 25-6-2015 via cie. B&V 16-9-2015

7

Informatie voortgang planvorming 
stadsdeelontsluiting Oosterhamrikzone 25-6-2015 via cie. B&V 16-9-2015

8

Beantwoording vraag raadscommissie F&V 17 
juni 25-6-2015

via cie. F&V 

en W&I 9-9-2015

9

Begrotingswijziging bij de bestemming van het 
rekeningresultaat 2014 25-6-2015 via cie. F&V 9-9-2015

10 Startup ecosysteem 25-6-2015 via cie. W&I 16-9-2015

11

Bomen Effect Analyse Busop- en afritten 
Hoogkerk 25-6-2015 via cie. B&V 16-9-2015

12

Informeren inzake verantwoording van de zorg 
op en het beheer van het archief van de 
gemeente Groningen 25-6-2015 via cie. F&V 9-9-2015

13 Besluitpunten AC-bijeenkomst 24 juni 2015 26-6-2015 via cie. F&V 9-9-2015

14

Voorgenomen besluit samenwerking met VZN 
na 1 maart 2016 30-6-2015 via cie. F&V 9-9-2015

15

OV-bureau: definitieve dienstregeling bus 2016 
en trendmonitor 2014 30-6-2015 via cie. B&V 16-9-2015

16

Stand van zaken 'Aardbevingen en stad, lopende 
onderzoeken' 1-7-2015 via cie. F&V 9-9-2015

17

Geheime brief ex art 25 Gemeentewet 

(bekrachtiging geheimhouding) 1-7-2015 via cie. R&W 9-9-2015

18 Hortensialaan e.o., rioolsanering en herinrichting2-7-2015 via cie. B&V 16-9-2015

19 Informatie voortgang screeningsoperaties 2-7-2015 via cie. W&I 16-9-2015

20

Informeren over aanwijsbesluit gemeentelijke 
monumenten (-light) 2015 2-7-2015 via cie. R&W 9-9-2015

21

Ontwerp bestemmingsplan uitbreiding agrarisch 
bedrijf Winschoterweg 2-7-2015 via cie. R&W 9-9-2015

22 Stand van zaken 'Tuin in de Stad' 2-7-2015 via cie. R&W 9-9-2015

23

Uitvoering amendement Behoud van geld voor 
chronisch zieken en gehandicapten 2-7-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

25-9-2015
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering van                        

30 september 2015 

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

24

Informatie mbt maatregelen tbv het voorkomen 
van uitbuiting en schijnconstructie en de 
voortgang Social Return 2-7-2015 via cie. W&I 16-9-2015

25 Aardbeving bestendig maken Groninger Forum3-7-2015 via cie. F&V 9-9-2015

26

Voortgangsrapportage Wijkontwikkeling 
Selwerd 9-7-2015 via cie. R&W 9-9-2015

27 Voorontwerpbestemmingsplan Halfweg 9-7-2015 via cie. R&W 9-9-2015

28 Juridisch eigendom schoolgebouwen 9-7-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

29

Informeren voortgang nieuwe impuls 
vensterscholen 9-7-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

30

Informatie over planning vervolgonderzoek 
haalbaarheid Noordelijk Belastingkantoor 
(NBK) 9-7-2015 via cie. F&V 9-9-2015

31 Beantwoording motie 'fietser heeft voorrang' 9-7-2015 via cie. B&V 16-9-2015

32 Afhandeling moties Voorjaarsdebat 2015 9-7-2015 via alle cie's

9-9-2015, 

16-9-2015

33 Toetreding Dimpact - wensen en bedenkingen 10-7-2015 via cie. F&V 9-9-2015

34 Planning uitvoering armoedebeleid 10-7-2015 via cie. W&I 16-9-2015

35 Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 201510-7-2015 via cie. F&V 9-9-2015

36 Informatie tussenstand realisatie afspraakbanen10-7-2015 via cie. W&I 16-9-2015

37

Informatie over accommodatiebeheer 2015 en 
2016 10-7-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

38 Wet Educatie en Beroepsopleidingen 15-7-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

39 Terugblik skybox-gebruik seizoen 2014-2015 15-7-2015 via cie. F&V 9-9-2015

40 Inkoopdocumenten sociaal domein 2016-2017 4-8-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

41 Wijziging standplaatstarieven 18-8-2015 via cie. B&V 16-9-2015

42 Voorzieningen gebouw Ruskeveenseplas 20-8-2015 via cie. R&W 9-9-2015

43 Ontwerpuitwerkingsplan Reitdiep 2015 20-8-2015 via cie. R&W 9-9-2015

44

LTA wijziging Veranderlab Innovatie Sociale 
Zekerheid 25-8-2015 via cie. W&I 16-9-2015

45

Concept-prestatieafspraken Gemeente en 
Woningcorporaties 26-8-2015 via cie. R&W

9-9-2015, 

7-10-2015

46

Evaluatie effecten verandering buslijn 4 en 5 per 
dienstregeling 2014 28-8-2015 via cie. B&V 16-9-2015

47 Convenant Veilig Uitgaan 28-8-2015 via cie. F&V 9-9-2015

25-9-2015
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering van                        

30 september 2015 

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

48 Parttime ondernemen in de bijstand 28-8-2015 via cie. W&I 16-9-2015

49

Aanpassing van de uitvoeringsregels n.a.v. de 
Beleidsevaluatie Social Return 28-8-2015 via cie. W&I 16-9-2015

50

Voortgang Ontwerp Tracébesluit Extra Sneltrein 
Groningen Leeuwarden 28-8-2015 via cie. B&V 16-9-2015

51

Laptopregeling minimakinderen voortgezet 
onderwijs (beleidsregels) 28-8-2015 via cie. W&I 16-9-2015

52 Stand van zaken Suikerbuurt 28-8-2015 via cie. R&W 9-9-2015

53

Meerjarenprogramma van beschermd wonen 
naar wonen met begeleiding op maat 28-8-2015 via cie. O&W

9-9-2015, 

7-10-2015

54 Attero 28-8-2015 via cie. B&V 16-9-2015

55

Bouw zorgcomplex Canadalaan - Boom Effect 

Analyse 4-9-2015 via cie. B&V 14-10-2015

56

Jeugdhulp inkoopstrategie en actualisatie 

budgetten 2015 4-9-2015 via cie. O&W 7-10-2015

57 Resultaten project aanpak ouderenmishandeling 4-9-2015 via cie. O&W 7-10-2015

58

Wijziging planning besluitvorming geothermie 

en warmtenet noordwest 4-9-2015 via cie. B&V 14-10-2015

59

Informeren over meerjarenprogramma 

Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 4-9-2015 via cie. F&V 9-9-2015

60

Aanvullende informatie over VZN - i.v.m. 

voornemen beëindiging samenwerking per 1 

maart 2016 4-9-2015 via cie. F&V 9-9-2015

61 Overeenstemming met NAM 9-9-2015

via cie. F&V 

en R&W 7-10-2015

62

Jaarverslag 2014 het Fonds Ondernemend 

Groningen 10-9-2015 via cie. W&I 14-10-2015

63

Geheime brief ex art 25 Gemeentewet 

(bekrachtiging geheimhouding) 10-9-2015 via cie. R&W 7-10-2015

64 Evaluatie Hafengeburtstag Hamburg mei 2015 11-9-2015 via cie. W&I 14-10-2015

65 Extra inzet voor Success for All 15-9-2015 via cie. O&W 7-10-2015

66 Raadscommissie HRM op 23 september 2015 16-9-2015 via cie. F&V 23-9-2015

67 Infoversum 16-9-2015 via cie. R&W 7-10-2015

68 Vervolg stappen Groningen Spoorzone 18-9-2015

via cie. R&W/ 

B&V

7-10-2015, 

14-10-2015

69

Wensen en bedenkingen parkeerplannen 

Korrewegwijk, Oosterparkwijk en De Hoogte 18-9-2015 via cie. B&V 14-10-2015

70 Informerende brief over 'De eerlijke brommer' 18-9-2015 via cie. B&V 14-10-2015

25-9-2015
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering van                        

30 september 2015 

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

71

Mogelijke inbreng Meerjarenprogramma 

Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen 18-9-2015

via gecomb. 

cie. 23-9-2015

72

Stand van zaken besluitvorming over 

gebouwenbeveiliging gemeente (VZN) 18-9-2015 via cie. F&V 7-10-2015

73 Experimenten winkelstraten 18-9-2015 via cie. W&I 14-10-2015

74 Rapportage HH1-gesprekken 18-9-2015 via cie. O&W 7-10-2015

75 Acties tegen kindermishandeling 18-9-2015 via cie. O&W 7-10-2015

76 TTIP-vrije gemeente 18-9-2015 via cie. W&I 14-10-2015

77 Ontwikkelingen Stadjerspas 18-9-2015 via cie. W&I 14-10-2015

78 O2G2: bestuursverslag 2014 / begroting 2015 18-9-2015 via cie. O&W 7-10-2015

79 Uitvoering Wmo en Jeugdwet 2e kwartaal 2015 25-9-2015 via cie. O&W 7-10-2015

80

Aanvullende informatie VZN 

gebouwenbeveiliging 25-9-2015

op agenda 

raad,

 punt 8b

81

Informeren over tussenuitspraak Raad van State 

over Tracébesluit Zuidelijke Ringweg 25-9-2015 via cie. B&V 14-10-2015

82

Tijdelijk gebruik leegstaand vastgoed en 

braakliggende grond 25-9-2015 via cie. R&W 7-10-2015

83

Commissie over verbonden partijen op 14 

oktober 2015 25-9-2015 via cie. F&V 14-10-2015

84 Ontwerpbestemmingsplan Bruilweering 2014 25-9-2015 via cie. R&W 17-11-2015

85

Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum 

ontwikkeling Derdengebouw 25-9-2015

agenda 

raad, 

betrekken bij 

punt 8a

86

Aanvullende informatie n.a.v. commissie Ruimte 

& Wonen 9 september 2015 25-9-2015

agenda 

raad, 

betrekken bij 

punt 7a

25-9-2015
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30 september 2015
Agendapunt 5a.
Bekrachtiging geheimhouding van collegebrief nr. 17 op de lijst met 
nr. 5113369

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gelezen de collegebrief van 1 juli 2015, kenmerk 5113369; 
Gezien het feit, dat geheimhouding van deze brief in de eerstvolgende 
raadsvergadering moet worden bekrachtigd;
Gelet op artikel 25, lid 2 Gemeentewet, juncto artikel 10, lid 2, sub b en g 
Wet openbaarheid van bestuur;

HEEFT BESLOTEN:

de door het college in zijn brief van 1 juli 2015,  kenmerk 5113369 
opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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30 september 2015
Agendapunt 5a.
Bekrachtiging geheimhouding van collegebrief nr. 63 op de lijst met 
nr. 5248298

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gelezen de collegebrief van 10 september 2015, kenmerk 5248298; 
Gezien het feit, dat geheimhouding van deze brief in de eerstvolgende 
raadsvergadering moet worden bekrachtigd;
Gelet op artikel 25, lid 2 Gemeentewet, juncto artikel 10, lid 2, sub b en g 
Wet openbaarheid van bestuur;

HEEFT BESLOTEN:

de door het college in zijn brief van 10 september 2015,  kenmerk 5248298
opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD  

                                                  VAN  30 september 2015 

 

 

Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

1.  Omgevingsdienst 

Groningen 

Financiële stukken 24-6-2015 Tkn. 

2.  Burger Verklaring van het Longfonds 24-6-2015 Tkn. 

3.  De Scheepsraad Naleving convenant tussen 
wijkorganisaties en gemeentebestuur 

25-6-2015 Tkn. 

4.  Comité 

Asbestslachtoffers 

Asbest in scholen binnen de gemeente 26-6-2015 Tkn. 

5.  Burger Lobby, te weinig geld van het Rijk voor 
infrastructuur 

26-6-2015 Tkn. 

6.  Burger T.b.v. raadsvergadering 1 juli 2015 

inzake participatiemaatschappij en werk 

29-6-2015 Betrokken bij 

raad 1-7-2015  

7.  College Afschrift van antwoord college aan 
burger n.a.v. brief 1-6-2015 m.b.t. 

wettelijke verplichting WMO. 

1-7-2015 Tkn. 

8.  Burger Agenda Stad en slagkracht Groningen – 
Assen & Wunderline 

2-7-2015 Tkn. 

9.  Burger Verzoek tot gifvrij 
onkruidbestrijdingsbeleid 

2-7-2015 Via college ter 
afhandeling 

10.  GR Meerstad Jaarrekening 2014 4-8-2015 Tkn. 

11.  College Informatie over recente besluitvorming 
publicatie OTB Stuurgroep Extra 
Sneltrein Groningen – Leeuwarden 

10-7-2015 Tkn. 

12.  Noordoosthoek Groen! Afschrift van brief aan wethouder v. der 

Schaaf m.b.t. ontwerp bestemmingsplan 
Noordoosthoek Hoornse Meer 

13-7-2015 Tkn. 

13.  Ministerie van 

Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 

Handreiking Treasury 2015 5-8-2015 Tkn. 

14.  O2G2 Bestuursverslag 2014 (jaarrekening en 

jaarverslag) 

5-8-2015 Tkn. 

15.  UMCG Jaarverslag 2014 5-8-2015 Tkn. 

16.  FNV Afschrift van brief aan college m.b.t. 
Zorginkoop gemeenten 

5-8-2015 Tkn. 

17.  Edify Stichting Energiebesparings- praktijkaanvraag 

samenwerking met het burgerinitiatief 

5-8-2015 Tkn. 

18.  Raad voor de 
financiële 
verhoudingen 

Toezending rapport ‘Grond, geld en 
gemeenten’ 

5-8-2015 Tkn. 

19.  College Afschrift van antwoord aan burger 
n.a.v. brief (5 mei) over criteria 
tegemoetkoming meerkosten chronisch 

zieken en gehandicapten 

5-8-2015 Tkn. 

20.  Oiko Credit Interim-dividend 2015 5-8-2015 Tkn. 

21.  FNV Groningen TTIP / TTIP-vrije gemeente 5-8-2015 Tkn. 

22.  Meldpunt hoge tonen Ultrasoon geluid 5-8-2015 Tkn. 

23.  Burger Afschrift van mail aan aantal raadsleden 
m.b.t. Tuin in de Stad 

5-8-2015 Tkn. 
 

 



 

Bijlage - voor raad 30 september

230

Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

24.  Cliëntenorganisaties Aanbevelingen van 9 landelijke 
cliëntenorganisaties aan gemeenten over 

gesprek met burger over zorg en 
ondersteuning 

6-8-2015 Tkn. 

25.  Stichting houtrookvrij Problemen gerelateerd aan het stoken 

van hout door particulieren 

6-8-2015 Tkn. 

26.  Burger Brief aan Raden en Staten m.b.t. 
concept nationale ruimtelijke visie 2040 

 Tkn. 

27.  College Afschriften van antwoorden aan burgers 

n.a.v. reacties op conceptvisie 
Bestemmingsplan Binnenstad 

13-8-2015 Tkn. 

28.  Veiligheidshuis 
Groningen 

Jaarverslag 2014 en Presentatie 13-8-2015 Tkn. 

29.  Burger Kanker door houtrook 13-8-2015 Tkn. 

30.  Burger Vragen aan de gemeenteraad over het 
softdrugsbeleid 

18-8-2015 Tkn, via college 
ter afhandeling 

31.  Burger Afschrift van brief aan Ouderenraad 
m.b.t. OV naar centrum 

20-8-2015 Tkn. 

32.  Burger Brief aan Raden – en Staten m.b.t. 
nieuwe Omgevingsagenda Noord-
Nederland 2040 

27-8-2015 Tkn. 

33.  Provincie Groningen Financieel toezicht gemeenterekening 

2014 

27-8-2015 Tkn. 

34.  Burger Afschrift mailwisseling over 
handhaving Horeca en prostitutie 

27-8-2015 Tkn. 

35.  Burger Geluidsoverlast Noorderzon 27-8-2015 Tkn. 

36.  Bewoners 

Perseusstraat en 
Voermanstraat 

Jongerenhuisvesting in de Reitdiepzone 27-8-2015 Tkn. 

37.  Groningen Verdient 

Beter 

Afschrift WOB-verzoek over kabel en 

leidingwerk rondom aanpak Ring Zuid 

27-8-2015 Tkn. 

38.  VZN Ontwikkelingen VZN gemeente 
Groningen 

 Tkn. via cie. F&V 
9-9-2015 

39.  Burger Het project – Goede Gieren –  3-9-2015 Tkn. 

40.  Burger Agenda Stad en nieuwe visie Stad 

Groningen 

3-9-2015 Tkn. 

41.  Provinciale Staten Brief aan raden en B&W Groningse 
gemeenten m.b.t.  bestuurlijke 
organisatie, taak- en roldiscussie, 

gemeentelijke herindeling, st.v.z. en 
verdere proces 

3-9-2015 Tkn. 

42.  Bewoners 

Perseusstraat en 
Voermanstraat 

Voorgenomen bouwplannen aan het 

Reitdiep 

4-9-2015 Tkn. 

43.  Provincie Groningen Financiële verordening art. 212 

Gemeentewet 

4-9-2015 Tkn. 

44.  Buger WHO Hout rook veroorzaakt 
longkanker 

8-9-2015 Tkn. 

45.  Gemeentelijke 

Ombudsman 

Afschrift van rapport aan college m.b.t. 

klachtenonderzoek onderdeel Werk 

8-9-2015 Tkn. 

46.  Burger Vluchtelingen 8-9-2015 
 

Tkn. 

47.  Inspectie van het 
Onderwijs 

Landelijk rapport gemeentelijk toezicht 
kinderopvang 2014 

10-9-2015 Tkn. 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

48.  Burger Heroverweging plannen Groninger 
Forum, Referendum en alternatief plan 

10-9-2015 Tkn. 

49.  Ottes Consultancy Beheer en Verkeer vergadering  

16 september, dienstregeling OV 2016 

10-9-2015 Via cie. B&V  

16-9-2015 

50.  Burger Reactie over geluidsoverlast Ringweg 
Noord aan B&W en raad 

11-9-2015 Tkn. 
 

51.  Gemeentelijke 

Ombudsman 

Overzicht werkzaamheden van het 

eerste half jaar 

11-9-2015 Tkn. 

52.  Burger Over de komende opvang van 
asielzoekers in Groningen? 

17-9-2015 Tkn. 

53.  Höfkes Advies & 

Consultancy 

Volop woonruimte beschikbaar op 

campings en vakantieparken in de 
komende jaren bespaar als gemeenten… 

17-9-2015 Tkn. 

54.  Burgemeester Den 

Oudsten 

Achtergronden project Yantai 16-9-2015 Tkn. 

55.  Burger Johan de Wittstraat 17-9-2015 Tkn. 

56.  Onderwijsraad Meerjarenagenda 2015-2020, 
Werkprogramma 2016 

17-9-2015 Tkn. 

57.  Adviesraad voor het 

gehandicaptenbeleid 

Afschrift van brief aan college m.b.t. 

nieuwe adviesstructuur 

17-9-2015 Tkn. 

58.  Consumentenplatform 
Openbaar Vervoer 

Afschrift van brief aan college m.b.t. 
bereikbaarheid Groten Markt en Aa-
kerkhof (2) 

18-9-2015 Tkn. 

59.  Transitiecommissie 

Sociaal Domein 

TSD en Code Verantwoordelijk 

Marktgedrag Thuisondersteuning  

18-9-2015 Tkn., ter 

afhandeling door 
college 

60.  Burger Afschrift van bericht aan college m.b.t. 

Rapport Blauw hout rook 

18-9-2015 Tkn. 

61.  Centraal Stembureau Benoeming van de heer Brandenbarg 
als vervangend lid van de raad 

21-9-2015 Tkn. 

62.  Tuinindestad Burgers de ruimte geven Open brief aan 

Raad050  

21-9-2015 Tkn. 

63.  Buurtverenigingen 
Noorderplantsoenbuurt 

en Oranjebuurt en 
Bewonersorganisatie 
Hortusbuurt/ 

Ebbingekwartier 

Brief aan raadscommissie B&V m.b.t. 
Noorderplantsoen 

21-9-2015 Tkn. 

64.  Jonge Democraten 
Groningen 

De Zernike - route 21-9-2015 Tkn. ter 
afhandeling door 

college 

65.  Ministerie 
Volksgezondheid 
Welzijn en Sport 

Afschrift brief aan college m.b.t. 
kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en 
Wmo 2015 

22-9-2015 Tkn. 

66.  Gemeente 
Appingedam 

Motie waardedaling woningen 22-9-2015 Tkn. 

67.  Sociaal en Cultureel 
Planbureau 

Wmo- en AWBZ- voorzieningen 2009-
2012 

22-9-2015 Tkn. 

68.  Bellius Advocaten Zwemschool Ebert B.V. 23-9-2015 Tkn. 

69.  Welstands- en 
Monumentencommissie 

Jaarverslag 2013-2014  Tkn. 

70.  College Afschrift van brief aan bewoners 
parkeerplannen Oosterparkwijk, incl. 

uitnodiging informatieavonden 

24-9-2015 Tkn. 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

71.  Burger Afschrift van brief aan Milieudienst 
m.b.t. te hard rijdende milieuauto’s 

28-9-2015 Tkn. 

72.  Burger Statenvragen PVV en antwoorden Ring 

Zuid risico’s en proces 

28-9-2015 Tkn. 

73.  Burger (On)toegankelijkheid website 
Groningen 

28-9-2015 Tkn. 

74.  Nederlandse Vakbond 

Varkenshouders 

Verduurzaming varkenssector 28-9-2015 Tkn. 

75.  Dutch child center Meer keuze voor ouders en gemeente 29-9-2015 Tkn. 

76.  Burger Buslus 29-9-2015 Tkn. 

77.  Ministerie van 
Veiligheid en Justitie 

Crisisnoodopvang 30-10-2015 Tkn. 
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Raadsvoorstel 

/^^Gemeente 

Sjroningen 

Onderwerp Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune Esserberg 

Registratienr. 5074945 Steller/telnr. Ina Deur ing- ter Veen/6125 Bijiagen 0 

Classificatie Openbaar 

Portefeuillehouder De Rook Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. een aanvullend krediet van € 55.000,- voor de renovatie tribune Esserberg beschikbaar te 
stellen. Het totaal beschikbare krediet komt daarmee op € 522.000,-; 

II. het aanvullend krediet te dekken uit ISV- bodem; 
III. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Vervolg voorgesteld besluit 

Samenvatting 

Op 17 december 2014 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 466.000,7- voor de 
renovatie tribune sportpark Esserberg. (kenmerk 4612067. Op 9 juni2015 heeft u een brief 
ontvangen over de voortgang van de renovatie tribune sportpark Esserberg. (kenmerk 5058415). In 
deze brief bent u geinformeerd over de aanwezigheid van asbest en verontreinigde grond. De 
verwijdering van de asbest en verontreinigde grond brengt een extra kostenpost met zich mee van 
55 duizend euro die niet is opgenomen in de begroting van het renovatieproject. Hiervoor is een 
aanvullend krediet nodig. De dekking van het bedrag van € 55.000,— is gevonden in het budget ISV 
bodem. 

B&W-besluit d.d.: 23 juni 2015 



 

Raadsvoorstel - Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune sportpark Esserberg

234

Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In de brief aan de raad d.d. 9 juni 2015 hebben we aangegeven dat er asbest en verontreinigde grond 
is aangetroffen bij de renovatie van de tribune Esserberg. Het verwijderen van de asbest en 
verontreinigde grond brengt een extra kostenpost met zich mee van € 55.000,— die niet is 
opgenomen in de begroting van het renovatieproject. Dit betekent dat er een aanvullend krediet 
nodig is. 
Hierbij bieden wij u het raadvoorstel aan voor de dekking van het aanvullend krediet. 

Kader 

Gezien de wettelijke eisen is er reeds gestart met de verwijdering van asbest en verontreinigde 
grond. Hierover hebben wij uw raad op 9 juni 2015 per brief geinformeerd. 

Argumenten en afwegingen 

De verwijdering van de asbest en verontreinigde grond is een extra kostenpost van € 55.000,—. 
Er is dekking gevonden vanuit het budget ISV bodem. Hierdoor is versobering binnen het 
renovatieproject niet nodig. 

Maatsctiappelijk draagvlak en participatie 

Er is overleg geweest met de voetbalvereniging Be Quick over de constatering en de aanwezigheid 
van asbest en verontreinigde grond. We hebben ook gesproken over de veiligheid van de sporters en 
gebmikers op de Esserberg nu er asbest is geconstateerd. Sporters en gebruikers hebben geen 
gezondheidsrisico's gelopen. De vervuilde grond ligt afgedekt onder een betonlaag. Met betrekking 
tot de aanwezigheid van asbest hebben sporters en gebruikers ook geen extra gezondheidsrisico 
gelopen. De overige verenigingen op sportpark Esserberg hebben we ook op de hoogte gebracht. Be 
Quick heeft aangegeven blij te zijn met de gekozen opiossing. 

Financiele consequenties 

Voor de renovatie heeft de raad op 17 december 2014 een investeringskrediet beschikbaar gesteld 
van € 466.000,- (kenmerk 4612067). Het verwijderen van de asbest en verontreinigde grond brengt 
een extra kostenpost met zich mee van € 55.000,-. Het totale investeringskrediet komt hiermee op 
€ 522.000,--. Binnen het project is er geen budget opgenomen voor de verwijdering van asbest en 
verontreinigde grond en is er geen directe mogelljkheid om dit te fmancieren. We vragen uw raad 
een aanvullend krediet ad € 55.000.- beschikbaar te stellen. De delddng is gevonden in het budget 
ISV bodem. Dit heeft geen consequenties voor de exploitatie van de WSR, er hoeft alleen een 
aanvullend krediet beschikbaar worden gesteld. 

Begrot ingswi jz ig ing voor investeringskrediet 

Aanyul lend krediet renoyatie tribuin<e Esserberg 
Betrokken directie(s) WSR x €1.000,-
Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 
Tijdsplanning krediet 2015 

. .''•lUI}^«v6:^!i|nfcdmste 
Financiele begrotingswijziging n n S||SJ 
5.1 Sportieve infrastructuur: 
Aanvullend krediet renovatie tribune Esserberg 55 55 0 

Totalen begrotingswijziging 55 55 0 
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Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

We zijn reeds gestart met de verwijdering van asbest en verontreinigde grond. Hierdoor kunnen we 
volgens planning starten met de daadwerkelijke renovatie na de zomervakantie. 

Met vriendeliike groet. 
wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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30 september 2015
Nr. 6a.
Ophalen aanvullend krediet renovatie tribune Esserberg

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
25 juni 2015
(5103420);

HEEFT BESLOTEN:

I. een aanvullend krediet van € 55.000,-- voor de renovatie tribune 
Esserberg beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbare krediet komt
daarmee op € 522.000,--;

II.   het aanvullend krediet te dekken uit ISV- bodem;
III.     de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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f ' Gemeente 

i^rofiifigen Raadsvoorstel 

Onderwerp Herbestemming gebouw Reggestraat en aankoop en aanpassing gymzaal Muntinghlaan 

Registratienr. 5077826 Steller/telnr. Wendy.Bosker/62 94 Bijiagen 0 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

Openbaar 

• Vertrouwelijk 

Dhr. Schroor Raadscommissie 09-09-2015 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1,1 miljoen voor: 
1. het aanpassen van het schoolgebouw aan de Reggestraat 1 ten behoeve van de 

huisvesting van het Parcival-college (voortgezet onderwijs) en de aankoop; 
2. het in gebruiknemen en aanpassen van de gymzaal aan de Muntinghlaan 3 als uitbreiding 

van de huisvesting voor het bewegingsonderwijs van deze school; 
II. de structurele jaarlasten van € 73.000,- te dekken uit het budget onderwijshuisvesting; 
III. de gemeente begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 
In het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2015 is een pm post opgenonnen voor het het 
Parcival college om het gebouw aan de Reggestraat 1 geschikt te maken voor het voorgezet onderwijs. 
Dit gebouw is inmiddels in gebruik genomen om de groei van het aantal leerlingen van het Parcival-
College (voortgezet onderwijs) op te kunnen vangen. 

o het gebouw is een voormalig schoolgebouw van het speciaal onderwijs en moet worden 
aangepast voor het gebruik door het voortgezet onderwijs. In het programma 
onderwijshuisvesting 2015 waren de aanpassingskosten PM opgenomen, omdat de planvorming 
voor de aanpassing op dat moment nog niet was afgerond. Inmiddels is de planvorming in 
samenhang met de onderstaande oplossing voor het gymonderwijs van de school afgerond. De 
kosten van aanpassing voor het VO onderwijs komen uit op een bedrag van € 475.000,--. 

• ook voor het gymonderwijs van deze school is uitbreiding van de gymnastiekaccommodatie met 
eerste inrichting nodig. Deze is gevonden aan de Muntinghlaan. Een bestaande gymzaal, weike 
inmiddels van het Noorderpoort-College (NFC) is overgenomen en los is gekoppeld van het 
naastliggende gebouw van het NPC. Deze gymzaal wordt aangepast, opgeknapt en heringericht. 
De grondkosten vergen een bedrag van € 200.000,-; de kosten van de verbouwing, 
installatietechnische aanpassingen en V inrichting vergen een investering van € 457.000,-. 

De voorziening voor het Parcival college uit het programma 2015 bevat uitgaven voor de volgende 
categorieen voorzieningen: 

I. Herbestemming met aanpassing voor de Reggestraat 1 €475.000,-
II. Aankoop en verbouw van de gymzaal van de Muntinghlaan 

inclusief P inrichting gymmeubilair € 657.000-

Wij stellen u voor thans de nodige kredieten voor de uitvoering van deze voorzieningen beschikbaar te 
stellen. 

B&W-besluit d.d.: 30 juni 2015 
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Aanleiding en doel 

Het Parcival college is ondergebracht in twee gebouwen; de Merwedestraat 45 en de Merwediestraat 98. 
Door een groei van de totale leerlingomvang en wat de prognoses aangeven, is het nodig om de 
Reggestraat 1 , die is verlaten door de school de Wingerd (speciaal onderwijs), aan te houden en geschikt te 
maken voor het voortgezet onderwijs. De groei van het aantal leerlingen bracht ook met zich mee dat er 
ook een tekort aan gymruimte was. Het Noorderpoortcollege was voornemens haar gymzaal aan de 
Muntinglaan te slopen.ln het zuidelijk stadsdeel was al een tekort aan gymcapaciteit voor het vOortgezet 
onderwijs. De grond onder en het casco van de gymzaal hebben we overgenomen van het NPC. Deze 
gymzaal kan toekomstbestendig worden aangepast en daarmee voorzien in de behoefte van het Parcival-
College. 

De voorziening voor het Parcival college uit het programma 2015 bevat uitgaven voor de volgende 
categorieen voorzieningen: 

I. Herbestemming met aanpassing voor de Reggestraat 1 € 475.000,--
II. Aankoop en verbouw van de gymzaal van de Muntinghlaan 

inclusief 1^ inrichting gymmeubilair € 657.000,-

Kader 

In het Integraal huisvestingsplan zijn de beleidskaders voor de onderwijshuisvesting vastgelegd.De 
prioriteit ligt vooral bij het herbestemmen , verbeteren van de gebruikswaarde en de levensduur 
verlengende maatregelingen van de bestaande schoolgebouwen. Onder toepassing van de verordening 
onderwijshuisvesting wordt de uitbreiding van het Parcival-College binnen die kaders gerealiseerd en 
bekostigd. 

Argumenten en afwegingen 

Het betrekken van het gebouw aan de Reggestraat bij de huisvesting van het Parcival-College is om drie 
redenen een goeie oplossing voor de huisvesting van het gegroeide aantal leerlingen. Het gebouw is 
gesitueerd in de directe nabijheid van de beide andere gebouwen van het Parcival-College. Herbestemmen 
van bestaande bouw wordt gerealiseerd en past daarom prima binnen de kaders van de 
beleidsuitgangspunten voor onderwijshuisvesting. Ook is deze oplossing in combinatie met het inzetten en 
aanpassen van een bestaand gymlokaal economisch de meest aantrekkelijke oplossing. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Gemeente en schoolbesturen voeren op overeenstemming gericht overleg over het jaarlijks op te stellen 
programma en overzicht onderwijshuisvesting. Veelvuldig vindt bilateraal overleg plaats tussen 
schoolbesturen en gemeente over de ingediende aanvragen en de voorgenomen beslissing daarop. Over 
de oplossing voor de huisvestingsproblematiek van het Parcival-College is overeenstemming met dit 
schoolbestuur. 

Financiele consequenties 

De aankoop en de herbestemming van beide gebouwen maakten geen onderdeel uit van de begroting 
2015. De reden daarvan is dat wij in een orientered gesprek waren met het schoolbestuur over de 
herbestemming. Wij hebben een overeenstemming bereikt over de invulling van de gebouwen en daarbij 
behorende investering. 
De aankoop en de aanpassing van beide gebouwen brengen een structurele last van 73 duizend euro met 
zich mee. Deze kosten worden gedekt binnen het budget onderwijshuisvesting. 
Wij vragen uw raad daarom de begroting hiervoor te wijzigen zoals hieronder is aangegeven. 

Overige consequenties 

In overleg is er voor gekozen om het zogenaamde bouwheerschap te beleggen bij het schoolbestuur. Dat 
betekent, dat aanpassingen aan zowel de gymzaal als het bestaande gebouw aan de Reggestraat zullen 
worden uitgevoerd door het schoolbestuur. 
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Vervolg 

Begrotlii)>swijzi]!ini> 2(115 
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Beleidsveld 
-03.1.1 Talent ontwikkeling 

Deelprogramma 
03.1 Integraal jeugdbe leid 

Io 1 ,\M;\ BI:(;KOriN(;s\vi.i/.K;i\(; 

Met vriendeli jke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

1.100 

de burgemeester, 

Peter den Oudsten 

de secretaris, 

Peter Teesink 
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30 september 2015
Nr. 6b.
Herbestemming gebouw Reggestraat en aankoop en aanpassing gymzaal 
Muntinghlaan

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
2 juli 2015
(5116959);

HEEFT BESLOTEN:

I. een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1,1 miljoen voor:
a) het aanpassen van het schoolgebouw aan de Reggestraat 1 ten 

behoeve van de huisvesting van het Parcival-college (voortgezet 
onderwijs) en de aankoop; 

b) het in gebruiknemen en aanpassen van de  gymzaal aan de 
Muntinghlaan 3 als uitbreiding van de huisvesting voor het 
bewegingsonderwijs van deze school;

II. de structurele jaarlasten van € 73.000,--  te dekken uit het budget 
onderwijshuisvesting;

III. de gemeente begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Gemeente 
Raadsvoorstel 

Onderwerp vaststeliing bestemmingspian'Fabriekslaan suikersiloterrein' 

Registratienr. 5171321 Steller/telnr. J . Dallinga/367 72 67 Bijiagen 1 

Classificatie 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder R. van der Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. het bestemmingspian 'Fabriekslaan suikersiloterrein', digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0014.BP548Fabriekslnsst-vg01, vastte stellen overeenkomstig het ontwerp, zoals datter 
inzage heeft gelegen; 

II. geen exploitatieplan vast te stellen. 

Samenvatting 

Het ontwerpbestemmingsplan'Fabriekslaan suikersiloterrein' heeft van 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Door middel van dit voorstel vragen wij uw raad het 
bestemmingspian vast te stellen. 

B&W-besluit d.d.: 25 augustus 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doe! 

De Raad van State heeft op 23 januari 2013 naar aanleiding van een beroep van omwonenden het 
bestemmingspian 'Hoogkerk-Gravenburg' vernietigd voor zover het betreft het terrein van de suikersilo's 
van de Suiker Unie. Daarom dient opnieuw in een planologische regeling te worden voorzien voor dit deel 
van het fabriekslocatie. Hiertoe is het bestemmingspian 'Fabriekslaan suikersiloterrein' opgesteld. 
Wij informeerden u hierover reeds door middel van onze brieven van 4februari 2015, kenmerk 4816752, en 
13 mei 2015, kenmerk 4975537. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar. 

Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 28 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegd. 
Tijdens deze termijn kon iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar 
voren brengen bij uw raad. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingspian kan 
nu worden vastgesteld. 

Kader 

Artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Argumenten en afwegingen 

Zoals inleidend is opgemerkt dient naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State een nieuw 
bestemmingspian voor een deel van het bestaande fabrieksterrein van de Suiker Unie te worden 
vastgesteld. Daarbij moot de uitspraak van de Raad van State in acht worden genomen. Het voorliggende 
bestemmingspian voorziet hierin. 

Aan de bezwaren van de Raad van State met betrekking tot de zwaarte van de toegestane 
bedrijfsactiviteiten komt het bestemmingspian tegemoet door deze te beperken tot de opslag van suiker in 
silo's en bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie 3.2. 

De bezwaren van de Raad van State met betrekking tot flora en fauna worden weggenomen door de 
mogelijkheid van de bouw van een zesde silo uit het bestemmingspian te schrappen. Daardoor kan het 
zogenaamde entrepotgebouw naast de bestaande silo's worden gehandhaafd en zijn de nestplaatsen van 
de huiszwaluw, die zlch aan noordgevel van dit gebouw bevinden, veiliggesteld. Een ontheffing op grond 
van de Flora- en faunawet is nu niet meer nodig en daarmee staat deze wet niet aan de uitvoerbaarheid van 
het'bestemmingspian in de weg. ' 

Maatschappeliik draagvlak en partlcipatie 

Over het voorontwerpbestemmingsplan is een inspraakprocedure gevoerd. Dit heeft geleid tot enkele 
reacties, die overigens niet op de geschilpunten in de eerdere beroepsprocedure betrekking hadden, maar 
op de routing van het bietenverkeer. Naar aanleiding hiervan is de toelichting van het bestemmingspian 
aangepast. Wij verwijzen naar eerdergenoemde brief van 13 mei 2015. Tijdens de zienswijzenprocedure zijn 
geen reacties op het ontwerpbestemmingsplan ontvangen. 

Financiele consequentles 

Plankosten 
Het opstellen van het bestemmingspian wordt bekostigd vanuit het budget actualisering 
bestemmingsplannen. 

Grondexploitatie 
Het bestemmingspian voorziet niet in een bouwplan, als bedoeld in artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke 
ordening. In het kader van dit bestemmingspian is de vaststeliing van een exploitatieplan dan ook niet 
vereist. 

Overige consequentles 

Geen. 
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Vervolg 

Nadat het bestemmingspian is vastgesteld wordt het besluit tot vaststeliing bekend gemaakt en wordt het 
bestemmingspian 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, die tijdig 
een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de Raad van State. Het bestemmingspian treedt in 
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij door een belanghebbende binnen deze termijn 
een vooriopige voorziening is gevraagd. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op 
het verzoek is beslist. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Op 22 juni 2011 is het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' vastgesteld. Naar aanleiding van een 

beroep van omwonenden heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 23 januari 

2013 een deel van de bestemming 'Bedrijventerrein', dat betrekking heeft op het terrein van de Suiker 

Unie in Hoogkerk, vernietigd. Het vernietigde plandeel betreft de locatie van de suikersilo's. Het is 

daarom noodzakelijk om, met inachtneming van deze uitspraak, in een nieuwe planologische regeling 

voor dit deel van het fabrieksterrein te voorzien. Hieraan wordt door middel van het voorliggende 

bestemmingsplan gevolg gegeven. 

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van het terrein van de suikerfabriek Suiker Unie aan 

de Fabriekslaan 12 te Hoogkerk. Het plangebied wordt globaal begrensd door het Hoendiep aan de 

noordzijde, de bestaande winkelbebouwing aan de Zuiderweg aan de oostzijde, de Suikerbuurt aan de 

zuidzijde en de productiegebouwen van de Suiker Unie aan de westzijde. 

 

 

 
     Het plangebied 
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Bij besluit van 22 juni 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' 

vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld in verband met de in de Wet ruimtelijke ordening 

neergelegde verplichting om binnen de periode van 10 jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling, 

een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. 

 

Onderdeel van het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' is het fabrieksterrein van de Suiker Unie. 

Dit heeft in dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein' gekregen. Deze bestemming laat 

onder meer bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 5 van de bij dit plan behorende Lijst van 

Bedrijfstypen toe. Onder deze bestemmingsregeling viel ook het terreingedeelte, waar een viertal silo's 

staan, die worden gebruikt voor de opslag van suiker. Dit gedeelte bevindt zich aan de Fabriekslaan, 

aansluitend op de dorpsbebouwing. Het bestemmingsplan bood ruimte voor de bouw van nog twee 

suikersilo's. Deze silo's waren geprojecteerd ten noorden van de bestaande silo's, deels (silo 5) op de 

plek van een bestaand bedrijfsgebouw, het entrepotgebouw. 

 

Een aantal omwonenden heeft tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep ingesteld. Dit 

beroep richt zich tegen deze uitbreiding. Onder meer hebben appellanten aangevoerd dat de afstand 

tussen de nieuwe silo's en hun woningen, minimaal ongeveer 50 meter, gezien de in brochure 'Bedrijven 

en milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanbevolen richtafstand (voor 

bedrijven in categorie 5: 1000 meter) onvoldoende is.  

 

Naar aanleiding van dit beroep heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij haar 

beslissing van 23 mei 2012, nummer 201108372/1/T1/R4, (ECLI:NL:RVS:2012:BW6382) een 

tussenuitspraak gedaan. Daarbij heeft de Afdeling overwogen dat een afstand voor de opslag van suiker 

van 50 meter tot de desbetreffende woningen niet onaanvaardbaar is. Echter, gelet op het bepaalde in de 

artikelen 6.1 en 6.2 van de planregels, maakt het plan het mogelijk dat binnen het gehele plandeel met 

de bestemming 'Bedrijventerrein' bebouwing ten behoeve van een bedrijf als bedoeld in milieucategorie 

5 kan worden gerealiseerd. Het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden op de gronden waar de 

suikersilo's zijn voorzien, worden in het plan derhalve niet beperkt, bijvoorbeeld door een nadere 

aanduiding, tot de opslag van suiker in suikersilo's, maar maakt ook de fabricage van suiker in 

fabrieksgebouwen mogelijk. De Afdeling oordeelde dat de gemeenteraad onvoldoende heeft 

gemotiveerd dat, gezien de gebruiks- en bouwmogelijkheden binnen het bestreden plandeel, een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de desbetreffende woningen kan worden 

gewaarborgd.  

 

De Afdeling overwoog voorts dat uit de door Koeman en Bijkerk B.V opgestelde quickscan Flora- en 

faunawet volgt dat een nadere inventarisatie van de aangetroffen broedplaatsen van de huiszwaluw 

nodig is voordat kan worden vastgesteld of voor de huiszwaluw een ontheffing op grond van de Flora- 

en faunawet nodig is en zo ja, of deze kan worden verleend. Gelet daarop achtte de Afdeling 

onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gemeenteraad er in redelijkheid op voorhand van mocht 

uitgaan dat de Flora- en faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.  

 

In verband hiermee heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de gemeenteraad opgedragen om binnen 16 

weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen alsnog 

inzichtelijk te maken dat met het bestreden plandeel een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse 

van de woningen van appellanten kan worden gewaarborgd en op deze wijze het besluit van 22 juni 

2011 alsnog toereikend te motiveren, dan wel dat besluit te wijzigen door vaststelling van een andere 

planregeling.  
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Tevens heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen met inachtneming van haar overwegingen 

alsnog inzichtelijk te maken dat de Flora- en faunawet wat betreft de huiszwaluw niet aan de 

uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat en op deze wijze het besluit van 22 juni 2011 alsnog 

toereikend te motiveren, dan wel dat besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling.  

Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad op 18 juli 2012 het plan gewijzigd 

vastgesteld. Daarbij  is op de verbeelding ter plaatse van de suikersilo's de aanduiding 'specifieke vorm 

van bedrijventerrein - opslag van suiker in suikersilo's' aangebracht. Daarnaast is artikel 6.1, onder a, 

van de planregels aangevuld met de bepaling dat de gronden met voornoemde aanduiding niet mogen 

worden aangewend voor zware milieucategorie 5 activiteiten, zoals de fabricage van suiker in 

bedrijfsgebouwen.  

 

Voorts is naar aanleiding van de tussenuitspraak door Koeman en Bijkerk B.V. een nadere 

inventarisatie van de nestplaatsen van de huiszwaluw op de locatie van de twee voorziene suikersilo's 

uitgevoerd ('Ecologisch onderzoek naar het voorkomen van nestplaatsen van de huiszwaluw in verband 

met de voorgenomen bouw van twee silo's op het terrein van Suiker Unie te Hoogkerk', van 26 juni 

2012, hierna: het ecologisch onderzoek). Uit dit ecologisch onderzoek blijkt dat een grote kolonie van 

de huiszwaluw aanwezig is en dat een deel van de nesten door de bouw van de silo's zal verdwijnen. 

Compensatie van deze nesten wordt noodzakelijk geacht. 

 

Vervolgens heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bij haar beslissing van 23 januari 2013, nummer 

201108372/1/R4, (ECLI:NL:RVS:2013:BY9256) een einduitspraak gedaan. Daarbij heeft de Afdeling 

overwogen dat gezien de redactie van artikel 6.1, onder a, van de planregels het gebruik dat binnen de 

bestemming 'Bedrijventerrein' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein 

-opslag van suiker in suikersilo's', anders dan de bewoordingen van deze aanduiding doet vermoeden, 

niet is beperkt tot de opslag van suiker. Weliswaar zijn zware milieucategorie 5 activiteiten, zoals de 

fabricage van suiker in bedrijfsgebouwen, niet toegestaan, maar dit laat onverlet dat in het licht van de 

maximale planologische mogelijkheden activiteiten in milieucategorieën 1 tot en met 4 wel zijn 

toegestaan op een afstand van 50 meter van de woningen van appellanten. De gemeenteraad heeft niet 

onderzocht of daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd ter plaatse van 

de woningen van appellanten. Gelet hierop heeft de gemeenteraad naar het oordeel van de Afdeling 

onvoldoende gemotiveerd dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 

opslag van suiker in suikersilo's', gezien de toegestane gebruiks- en bouwmogelijkheden, een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen van appellanten kan worden 

gewaarborgd en is bij het besluit van 18 juli 2012 het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek niet 

hersteld. Het besluit van 18 juli 2012 is dan ook in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb). 

 

Daarnaast overwoog de afdeling dat de in het ecologisch onderzoek voorgestelde 

compensatiemaatregelen niet strekken tot het voorkomen van overtreding van de verbodsbepaling in 

artikel 11 Flora- en Faunawet. Ten onrechte is niet onderzocht of een ontheffing kan worden verleend 

op grond van de belangen genoemd in de Flora-  en faunawet en het Besluit vrijstelling beschermde 

dier- en plantensoorten. Gelet hierop is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gemeenteraad er in 

redelijkheid op voorhand van mocht uitgaan dat de Flora- en faunawet wat betreft de huiszwaluw niet 

aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat en is bij het besluit van 18 juli 2012 het in de 

tussenuitspraak geconstateerde gebrek niet hersteld. Het besluit van 18 juli 2012 is daarom in strijd met 

artikel 3:2 van de Awb. 

 

Op grond hiervan heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan voor zover het betreft het 

plandeel ter plaatse van de suikersilo's, zoals aangegeven op de bij deze uitspraak behorende kaart I, 

vernietigd. 
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Vernietigde plandeel 
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Het deel van het bedrijfsterrein, waar het bestemmingsplan betrekking op heeft, sluit aan op de 

dorpskern van Hoogkerk. Onmiddellijk ten oosten van het plangebied ligt de Zuiderweg en grenst het 

plangebied aan de winkelbebouwing, die nabij de brug over het Hoendiep is verrezen. Aan de zuidkant 

van het plangebied ligt een woonbuurtje, daterend uit de jaren 20 van de vorige eeuw, de Suikerbuurt. 

De in het bestemmingsplan begrepen gronden hebben voornamelijk een opslagfunctie. Op het terrein 

staan momenteel vier silo's, waarin suiker wordt opgeslagen. Behalve de silo's bevindt zich hierop het 

entrepotgebouw. Verder verloopt via deze gronden de ontsluiting van de Suiker Unie. Suikerproductie 

vindt op dit terreingedeelte niet plaats. 

 

De bestaande suikersilo's hebben een hoogte van 49 meter variërend tot circa 55 meter + N.A.P. 

 

 
 Luchtfoto van het plangebied, met daarop de bestaande suikersilo's 

 

 

Aan de noordzijde van de huidige suikersilo's wordt, naast het entrepotgebouw, een nieuwe silo 

gebouwd. Deze vijfde silo wordt gesitueerd op een stuk grond langs het Hoendiep, dat nu nog deels 

onbebouwd is. Deze silo heeft een hoogte van 55 meter (ten opzichte van het maaiveld). 
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Terrein Suiker Unie vanuit de lucht met toekomstige locatie vijfde suikersilo 

 

Voor deze silo is bij besluit van burgemeester en wethouders van 28 september 2011, onder nummer 

200803743, een - inmiddels onherroepelijke - bouwvergunning verleend. De voorgenomen bouw van 

de zesde silo (in het vergunningdossier silo 5 genoemd) gaat niet meer door. Deze silo zou op de plaats 

komen van het entrepotgebouw, dat daarvoor zou worden gesloopt. Nu van de nieuwbouw wordt 

afgezien, wordt het entrepotgebouw gehandhaafd.  
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Impressie van het Suiker Unie-terrein met nieuwe silo 

Het fabrieksterrein van de Suiker Unie wordt ontsloten aan de noordzijde van het terrein via de 

CSM-brug over het Hoendiep. Voor de aanvoer van suikerbieten dient het transport gebruik te maken 

van de route Westelijke Ringweg - Hoendiep - Vierverlatenweg. Hierover is in 1989 een afspraak 

gemaakt tussen provincie, gemeente en CSM suiker Vierverlaten. Daarnaast bestaat sinds 2007 voor 

bietenwagens vanuit de richting Drachten de mogelijkheid om op speciale tijden gebruik te maken van 

de Johan van Zwedenlaan. Ten aanzien van het overige bedrijfstransport van en naar de Suiker Unie 

gelden bovengenoemde beperkingen weliswaar niet, maar het beleid van de Suiker Unie is wel om dit 

verkeer niet door de kom van Hoogkerk te laten rijden. 
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Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' is nagegaan of er in het 

plangebied archeologische waarden voorkomen. Gebleken is dat een gedeelte van de oude dorpskern 

van Hoogkerk, gelegen ten noorden van het Hoendiep, en een tweetal wierden noordelijk daarvan van 

hoge archeologische waarde zijn. Een (klein) gedeelte van de wierden is bovendien aangewezen als een 

archeologisch rijksmonument. Deze gebieden zijn daarom in het bestemmingsplan beschermd 

(dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'). Binnen het terrein van de Suiker Unie komen geen 

archeologische waarden voor. Dit terrein heeft in het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' dan ook 

geen archeologische dubbelbestemming gekregen. 

Op het terrein van de Suiker Unie komt een relatief grote kolonie voor van de huiszwaluw. De 

nestplaatsen van de zwaluwen bevinden zich aan de noordgevel van het entrepotgebouw. De gevel van 

het entrepot ligt geheel vrij en is voor de zwaluwen eenvoudig aan te vliegen. Tijdens een veldbezoek 

op 11 juni 2012 is vastgesteld dat ongeveer 30 nestkommen in gebruik zijn. Omdat in tegenstelling tot 

eerdere plannen het entrepotgebouw niet wordt gesloopt, blijven de nestplaatsen behouden. Door de 

bouw van één silo op enige afstand ten oosten van de nestplaatsen zal ook geen verstoring optreden door 

de silo zelf. De aanvliegroute blijft bestaan. Om verstoring van nestelende zwaluwen als gevolg van de 

bouwwerkzaamheden te voorkomen, moet de bouw van de silo buiten het broedseizoen plaatsvinden. 

Omdat het entrepotgebouw blijft bestaan, er slechts één silo wordt gebouwd op enige afstand van de 

nestplaatsen en de silo bovendien wordt gebouwd buiten het broedseizoen van de zwaluwen, worden de 

nesten niet aangetast en is geen ontheffing nodig op grond van de Flora- en faunawet. De kolonie kan 

nog worden versterkt door op het terrein een zwaluwtil te plaatsen of door de overige gevels van het 

entrepotgebouw van een oversteek te voorzien. 

Beleid 

 

Het beleid ten aanzien van water is vastgelegd in het 'Waterwerk, verbreed Groninger Rioleringsplan' 

van de gemeente Groningen (planperiode 2009-2013). Daarnaast wordt gewerkt volgens de stedelijke 

wateropgave van het waterschap Noorderzijlvest en van het waterschap Hunze en Aa's. 

In onderstaande figuur is per overheidsinstantie het van toepassing zijnde beleid weergegeven. 
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Beleidskaders 

 

Het beleid is vertaald in ambities voor de Gemeente Groningen. De centrale ambitie is het streven naar 

een duurzaam stedelijk waterbeheer. Doelen bij het duurzaam stedelijk waterbeheer zijn onder meer: 

 Inspelen op klimaatveranderingen. 

 Voorkomen en beperken van wateroverlast. 

 Inrichten en beheren van het water op een wijze die aansluit bij natuurlijke processen. 

 Verhogen van de natuurwaarde van wateren en oevers. 

 Bevorderen van recreatief medegebruik van water en oevers. 

 Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in de wijken. 

 Zuiniger omspringen met drinkwater en grondwater. 

 Vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor duurzaam waterbeheer. 

 

Duurzaam stedelijk waterbeheer moet dus leiden tot een natuurlijker functionerend watersysteem. Dit 

kan worden gerealiseerd door een scala aan maatregelen, zoals waterbesparing, het voorkomen en 

zonodig terugdringen van verontreinigingen en het natuurlijker inrichten van waterlopen en vijvers. 

De natuurlijke relatie van water met zijn omgeving ligt in steeds sterkere mate (mede) ten grondslag aan 

de ruimtelijke ontwikkeling. Het water als mede ordenend principe. Water legt verbindingen tussen 

bodem, natuurlijke ontwikkeling en de gesteldheid en beleving van de woon- en werkomgeving. 

Bij de planvorming wordt in een vroegtijdig stadium overleg met waterbeheerders gezocht (watertoets). 

In het kader van de watertoets zal nadere uitwerking van de principes van afwatering en ontwatering in 

relatie tot de waterkwaliteit en de waterkwantiteit moeten plaatsvinden in overleg met de 

waterbeheerder. De locatie valt binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Het 

waterschap vervult een adviserende en toetsende rol.  
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Riolering / waterafvoer 

 

Rond het plangebied is een gemengd rioolstelsel aanwezig.  

 

Bij terreinoppervlakken waar mogelijk vervuiling te verwachten is moet met het waterschap overlegd 

worden op welke wijze het afstromende regenwater van dit oppervlak moet worden afgevoerd.. 

 

Eventuele drainagesystemen moeten rechtstreeks afwateren richting het oppervlaktewater.  

 

Ontwatering 

 

De ontwateringsdiepte is de afstand van de grondwaterstand tot aan de bovenzijde van het maaiveld. Bij 

wegen en bomen moet dit minimaal 1.00 meter zijn en bij gebouwen moet dit minimaal 0.20 meter 

beneden de bodemafsluiting van de kruipruimte zijn.  

 

De drooglegging (afstand van maaiveld tot oppervlaktewaterpeil) bij winterpeil ten opzichte van het 

laagste relevante maaiveld bedraagt in het plangebied 1.60 meter (bron stedelijke wateropgave 

Groningen). De drooglegging in het gebied is in principe voldoende om te voldoen aan de 

ontwateringseis. Indien nodig kan drainage worden toegepast.  

 

Oppervlaktewater 

 

Het bestemmingsplan omvat het noordoostelijk deel van het terrein van de Suiker Unie, gelegen aan de 

rand van het centrum van Hoogkerk. Het plangebied watert af op het naastgelegen Hoendiep. Deze valt 

onder boezempeil (streefpeil NAP - 0,93 meter, maximum peil NAP - 0,20 meter).  

 

Waterberging 

 

Bij nieuwbouw en eventuele inbreiding van het plangebied dient in de regel rekening gehouden te 

worden met de gevolgen van een toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door verdere 

verstedelijking komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent een 

toename een extra belasting en moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de 

waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist.  

 

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een vijfde suikersilo. Hiervoor is, zoals in paragraaf 2.2 

werd opgemerkt, al in 2011 een onherroepelijke bouwvergunning verleend. Daarom is het niet mogelijk 

nadere eisen te stellen aan het realiseren van waterberging.  

 

Bouwmaterialen  

 

Bij de bouw van de gebouwen mogen geen materialen gebruikt worden die milieuverontreinigend zijn 

zoals lood, zink en koper. Ook bepaalde bitumen en behandeld hout logen milieugevaarlijke stoffen uit 

welke via het regenwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.  

 

Inleiding 

 

Het plangebied betreft een gedeelte van het fabrieksterrein van de Suiker Unie in Hoogkerk. Dit terrein 

is onderdeel van het gezoneerde industrieterrein Groningen West / Hoogkerk. 
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De fabriekslocatie maakt voorts deel uit van het bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg. Daarin heeft 

zij de bestemming 'Bedrijventerrein'. De regels van het bestemmingsplan laten ter plaatse bedrijven toe 

in de categorieën 1 tot en met 5 van de 'Lijst van bedrijfstypen'. Deze bedrijvenlijst is gebaseerd op de 

VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. 

 

De bestemming 'Bedrijventerrein' bood onder meer ruimte voor de bouw van een tweetal nieuwe 

suikersilo's. Het plandeel, waar de nieuwe silo's waren geprojecteerd, bevindt zich op een afstand van 

ongeveer 50 meter tot de dichtstbijzijnde woningen. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een tussenuitspraak geoordeeld dat 

onvoldoende is gemotiveerd dat hiermee, gezien de bouw- en gebruiksmogelijkheden, een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de desbetreffende woningen kan worden 

gewaarborgd. 

 

Naar aanleiding hiervan is het bestemmingsplan gewijzigd, waarbij zware milieucategorie 5- 

activiteiten, zoals de fabricage van suiker in bedrijfsgebouwen, zijn uitgesloten.. 

 

Deze regeling heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vervolgens bij de einduitspraak van 23 januari 

2013 vernietigd. De Afdeling oordeelde dat niet onderzocht was of met het toestaan milieucategorieën 1 

tot en met 4 op een afstand van 50 m van de woningen van appellanten een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat kan worden gewaarborgd.  

 

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt beoogd om gevolg te geven aan de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak.  

 

Inmiddels heeft de initiatiefnemer besloten af te zien van de bouw van de zesde silo. Van de 

oorspronkelijk geprojecteerde silo's wordt alleen de meest noordoostelijke gerealiseerd. In het 

bestemmingsplan wordt dan ook enkel nog de bouw van deze silo mogelijk gemaakt.  

 

Beoordeling milieueffecten 

 

Het gedeelte van het bedrijventerrein, waarop het voorliggende bestemmingsplan betrekking heeft, 

wordt uitsluitend gebruikt voor de opslag van gereed product (suiker in bulk in de aanwezige en nog te 

bouwen silo's en suiker in verpakking in het entrepotgebouw). Productie-activiteiten vinden er niet 

plaats. De fabricage van suiker gebeurt in de bedrijfsgebouwen gelegen aan de west- / zuidwestzijde 

van het plangebied. Het laden en lossen van de suikersilo's gebeurt door middel van buisleidingen 

tussen deze bedrijfsgebouwen en de silo's. Van transportbewegingen is binnen het plangebied dan ook 

niet in betekenisvolle mate sprake. 

 

Het terrein, waar de suikersilo's zijn gesitueerd, bevindt zich aan de rand van het dorp Hoogkerk, nabij 

het centrum en een woonbuurt (de Suikerbuurt). De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op een 

afstand van ongeveer 50 meter ten opzichte van de nieuwe suikersilo. 

 

In de handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG worden richtafstanden gehanteerd voor 

milieubelastende activiteiten.  
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In onderstaande tabel is per milieucategorie de richtafstand vermeld. 

 

 

De richtafstandenlijst in de handreiking gaat uit van het omgevingstype rustige woonwijk. Volgens de 

handreiking kunnen de richtafstanden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met 

één afstandsstap worden verlaagd in dien sprake is van het omgevingstype gemengd gebied. 

 

De omgeving van het plangebied kan worden beschouwd als een gemengd gebied, zoals omschreven in 

de handreiking. Dit betekent dat de maximale afstand tussen de milieubelastende activiteit en de 

dichtstbijzijnde woning / milieugevoelige functie kan worden verlaagd van 100 meter naar 50 meter. 

Hieruit volgt dat, gelet op de afstand tot de bestaande woningen rondom het plangebied (minimimaal 

circa 50 meter), in het plangebied bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie 3.2 toelaatbaar kunnen 

worden geacht (de richtafstand voor bedrijfsactiviteiten in categorie 3.2 in gemengd gebied). 

 

Het voorliggende plan beperkt de bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied tot de opslag van suiker in 

silo's en bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten'. 

 

Nagegaan is wat de milieueffecten zijn van de opslag van suiker in silo's. In de handreiking 'Bedrijven 

en milieuzonering' komen wel suikerfabrieken voor (deze worden in de richtafstandenlijst ingedeeld in 

categorie 5.1 of 5.3, afhankelijk van de verwerkingscapaciteit). Opslag van suiker sec wordt daarin niet 

genoemd. Bekeken is in welke milieucategorie de opslag van suiker kan worden ingedeeld.  
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Hierbij zijn de volgende milieuaspecten beoordeeld: geur, stof, geluid en gevaar.  

In onderstaande tabel is het resultaat van de beoordeling weergegeven. 

 

Resumerend kan dan ook worden gesteld dat voor de opslag van suiker in silo's de grootste afstand 50 

meter is. De milieubelasting van de nieuwe silo is daarmee vergelijkbaar met maximaal categorie 3.2 

van de 'Lijst van bedrijfsactiviteiten'. Ook uit de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State d.d. 23 mei 2012, nummer 201108372/1/T1/R4, blijkt, dat een afstand voor de 

opslag van suiker van 50 meter tot de desbetreffende woningen niet onaanvaardbaar is.  

 

Geluid is een van de factoren die invloed kunnen hebben op de leefomgevingskwaliteit. Daarom bevat 

de milieuwetgeving geluidnormen, waaraan ruimtelijke plannen of verkeersmaatregelen moeten 

worden getoetst. Hierbij worden drie bronnen van geluidhinder onderscheiden: 

 

 wegverkeerslawaai; 

 industrielawaai; 

 spoorweglawaai.  

 

                                                           
1
 Er is onderzoek gedaan naar de geluidsemissie van silo 5 en 6 in het kader van de vergunningverlening op 

grond van de Wet milieubeheer. Hieruit is gebleken dat het plaatsen van deze silo's geen significant effect 
heeft voor de geluidemissie. Daarnaast is nader onderzoek uitgevoerd naar de reflectie van het geluid van het 
vrachtverkeer op de transportroute naar de suikerfabriek door de silo 5 en 6 (notitie 'Effect geluidemissie silo 
5/6', d.d. 31 januari 2011, kenmerk V053102adA1.ak, LBP|SIGHT BV). De conclusie van dat onderzoek is dat 
hierdoor de geluidsbelasting als gevolg van het vrachtverkeer per saldo niet toeneemt. 
2
 'Externe Veiligheidsstudie  Bestemmingsplan Gravenburg, Hoogkerk Noord en Centrum', Milieudienst, juli 

2009. 
3
 Meelopslag sec komt evenmin in de VNG-handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' voor. Wel worden daarin 

meelfabrieken genoemd. Hiervoor is de richtafstand voor het aspect gevaar 50 meter (productiecapaciteit < 
500 t/u ) of 100 meter (productiecapaciteit >= 500 t/u). Deze afstanden gelden voor het omgevingstype rustige 
woonwijk. De omgeving van het plangebied kan worden getypeerd als gemengd gebied. De grootste afstand 
(100 meter) kan dus volgens de handreiking met één stap worden verlaagd. 
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Voor het onderhavige bestemmingsplan is alleen industrielawaai relevant. 

 

Het plangebied maakt deel uit van het gezoneerde industrieterrein Groningen-West / Hoogkerk. Bij 

Koninklijke besluit van 15 januari 1992, nummer 92.000274, is voor dit industrieterrein op grond van 

de Wet geluidhinder een geluidszone vastgesteld. De geluidzone zelf maakt geen deel uit van het 

voorliggende bestemmingsplan (maar van het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg').  

 

Het nieuwe bestemmingsplan brengt geen wijziging in de begrenzing van het gezoneerde 

industrieterrein en de akoestische invulling van het industrieterrein. Uit het akoestisch onderzoek, dat is 

uitgevoerd in het kader van de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer, is al gebleken 

dat de suikersilo's geen significante bijdrage leveren aan de totale geluidsproductie (verwezen wordt 

naar voetnoot 1). Akoestisch onderzoek in het kader van het bestemmingsplan is dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

De Wet luchtkwaliteit
4
 geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de buitenlucht moet voldoen om 

ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen te voorkomen. In deze wet 

staan luchtkwaliteitsnormen voor onder meer stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De voornaamste 

bron van luchtverontreiniging in Groningen is het wegverkeer. De bijdrage van het lokale verkeer aan 

de luchtverontreiniging wordt berekend met behulp van een wettelijk voorgeschreven model.  

 

Op 29 januari  2013 is het 'Verslag luchtkwaliteit 2011 gemeente Groningen' met de bijbehorende 

luchtkwaliteitskaart vastgesteld (te raadplegen op de gemeentelijke internetpagina 

gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit-in-groningen ). Op deze gedetailleerde kaart is per 

locatie / weg aan de hand van kleuren te zien wat de concentratie van luchtverontreiniging is. Het 

verslag luchtkwaliteit en de luchtkwaliteitskaart zijn gebaseerd op modelberekeningen van een extern 

bureau en op meetgegevens van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in Groningen. 

 

Uit het verslag luchtkwaliteit en de luchtkwaliteitskaart blijkt, dat in Groningen overal (ruimschoots) 

wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen.  

 

Dit betekent dat er vanwege de luchtkwaliteit geen belemmering is voor het vaststellen van het 

bestemmingsplan. 

 

Inleiding 

 

Externe veiligheid gaat over de omgang met de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, 

de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen. De term 

externe veiligheid wordt gehanteerd omdat het overlijdensrisico van derden centraal staat. Het gaat om 

mensen die niet deelnemen aan de activiteit die het overlijdensrisico met zich meebrengt. 

 

Wettelijk kader 

 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven. Voor het 

transport van gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor geldt het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt). Op buisleidingen voor gevaarlijke stoffen is het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) van toepassing. Deze algemene maatregelen van bestuur bevatten normen voor 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico, die bij de vaststelling van een bestemmingsplan in acht 

moeten worden genomen. 

                                                           
4
 de Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 



 

Bijlage - toel. en regels rv Fabriekslaan suikersiloterrein

265

vastgesteld   
gemeente Groningen - bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein  22  

 

Externe veiligheidsstudie 

 

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' is een externe 

veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Verwezen wordt naar het rapport 'Externe Veiligheidsstudie  

Bestemmingsplan Gravenburg, Hoogkerk Noord en Centrum', Milieudienst, juli 2009. 

 

Speciale aandacht in dit onderzoek is gewijd aan de Suiker Unie. Bij de suikerfabriek zijn volgens het 

externe veiligheidsonderzoek vier risicobronnen van belang, namelijk: 

1. de opslag van zwaveldioxide (SO2); 

2. de suikersilo's (in verband met het risico van stofexplosies); 

3. een gasontvangststation, gelegen op het terrein van de Suiker Unie; 

4. een hogedrukgastransportleiding (N-505-04-KR-001), eveneens gelegen op het terrein van de 

suikerfabriek. 

 

De SO2-opslag, het gasontvangststation en de hogedrukgastransportleiding zijn buiten het plangebied 

gelegen. Voor het plangebied zijn alleen relevant de suikersilo's. De opslag van suiker in de silo's levert 

de kans op het ontstaan van een stofexplosie. Uit het onderzoek is gebleken dat de risico's voor de 

omgeving als gevolg van een stofexplosie beperkt zijn. De effecten beperken zich voornamelijk tot het 

bedrijfsterrein zelf. Verwezen wordt tevens naar subparagraaf 3.4.1. 

 

Conclusie 

 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde voor het 

plaatsgebonden risico wordt voldaan. Voorts leidt het bestemmingsplan niet tot een toename van het 

groepsrisico. Een verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet vereist. Aan de wettelijke eisen 

met betrekking tot externe veiligheid wordt dus tegemoetgekomen. De enige risicobron in het 

plangebied vormen de suikersilo's in verband met de kans op een stofexplosie. Dit is, omdat de effecten 

zich voornamelijk tot het bedrijfsterrein beperken, voor de omgeving een aanvaardbaar risico. 

 

Bij het bodemonderzoek, dat in het kader van het bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' is 

uitgevoerd, is gebleken dat zich op het terrein van de Suiker Unie één locatie bevindt die ernstig is 

verontreinigd. De sanering is echter niet spoedeisend. Deze verontreiniging vormt geen belemmering 

voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. 

 

Door het plangebied lopen geen hoofdtransportleidingen voor gas of elektriciteit, die dienen te worden 

beschermd of die in verband met risico's voor de omgeving beperkingen opleggen aan het gebruik van 

gronden. 

 

Wel loopt over een groot deel van het plangebied een straalverbindingspad vanaf de zendmast van de 

KPN Peizerweg in noordwestelijke richting. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 

'Hoogkerk-Gravenburg' is gebleken, dat deze straalverbindingszone aanleiding geeft de bouwhoogte te 

beperken tot 62 meter aan de zuidoostzijde tot 45 meter aan de noordwestzijde van het plangebied van 

dit bestemmingsplan. De hoogst toegelaten bouwhoogte is volgens het nu voorliggende plan (bij recht) 

55 meter. Bij een dergelijke bouwhoogte is er (nog net) geen verstoring van de straalverbinding.  
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Het voorliggende bestemmingsplan is, zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, opgesteld naar aanleiding 

van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 januari 2013, 

nummer 201108372/1/R4, (ECLI:NL:RVS:2013:BY9256). Bij deze uitspraak vernietigde de Afdeling 

de bestemmingsregeling van een deel van het bedrijfsterrein van de suikerfabriek Suiker Unie in 

Hoogkerk. Het weggetoetste plandeel betreft het gedeelte van het fabrieksterrein, dat gebruikt wordt 

voor suikeropslag in silo's. Hieraan was in het op 18 juli 2012 -  naar aanleiding van een 

tussenuitspraak van de Afdeling - gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Hoogkerk-Gravenburg' de 

bestemming 'Bedrijventerrein' gegeven. Volgens artikel 6, lid 6.1, van de regels van het 

bestemmingsplan waren ter plaatse toegestaan: bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 5 

van de bij dit plan behorende 'Lijst van Bedrijfstypen', met dien verstande dat hier maximaal 50% van 

het bruto vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste van het ter plaatse gevestigd bedrijf 

en dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - opslag van suiker in 

suikersilo's' de gronden niet mogen worden aangewend voor zware milieucategorie 5 activiteiten, zoals 

de fabricage van suiker in bedrijfsgebouwen.  

 

In het thans voorliggende plan zijn de voornoemde gronden wederom bestemd tot 'Bedrijventerrein'. 

Volgens de bij deze bestemming behorende regels zijn de toegelaten bedrijfsactiviteiten thans echter 

beperkt tot de opslag van suiker in silo's, voor zover de gronden zijn aangeduid met 'specifieke vorm 

van bedrijventerrein - opslag van suiker', en bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van 

de bij dit plan behorende 'Staat van bedrijfsactiviteiten' (met uitzondering van risicovolle inrichtingen). 

 

In de artikelsgewijze toelichting wordt hier nader op ingegaan. 

In het plangebied vigeren momenteel de onderstaande (bestemmings)plannen. Deze worden geheel of 

gedeeltelijk door het voorliggend bestemmingsplan vervangen. 

 

 

 

Inleidende regels 

 

De artikelen 1 tot en met 3 bevatten achtereenvolgens de in het plan gebruikte begrippen en hun 

definitie, de wijze waarop moet worden gemeten en de manier van omgaan met uitmetingsverschillen.  

 

Bestemmingsregels 

 

Artikel 4 Bestemming Bedrijventerrein 

 

Volgens eerste lid zijn de op de verbeelding voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden bestemd voor: 

 de opslag van suiker in silo's ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 

opslag van suiker'; 
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 bedrijfsactiviteiten als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende 'Staat 

van bedrijfsactiviteiten' met uitzondering van risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat 

maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter 

plaatse gevestigd bedrijf. 

 

Daarnaast zijn zelfstandige kantoren toegestaan tot een maximum van 500 m
2
 bruto vloeroppervlakte 

per perceel en zijn in de bestemming mede begrepen: wegen, voet- en fietspaden; groenvoorzieningen; 

water; nutsvoorzieningen en additionele voorzieningen. 

 

De 'Staat van bedrijfsactiviteiten', die van het plan deel uitmaakt, is ontleend aan de handreiking 

'Bedrijven en milieuzonering'. Volgens deze handreiking is de richtafstand voor bedrijven in categorie 

3.2 maximaal 100 meter. Deze richtafstand is van toepassing op het omgevingstype rustige woonwijk. 

Volgens de handreiking en zoals bevestigd door de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State kunnen bij het omgevingstype gemengd gebied de richtafstanden met één stap 

kunnen worden verminderd
5
. In de handreiking wordt onder een gemengd gebied verstaan: een gebied 

met een matige tot sterke functiemenging; direct naast woningen komen andere functies voor zoals 

winkels, horeca en kleine bedrijven. De omgeving van het plangebied kan als een gemengd gebied 

worden beschouwd. De directe omgeving van het plangebied bestaat uit een menging van 

woonfuncties, winkels, bedrijven en andere milieubelastende functies. Het is daarom aanvaardbaar om 

ten opzichte van de bestaande woningen rondom het plangebied een richtafstand van 50 meter te 

hanteren. Verwezen wordt verder naar subparagraaf 3.4.1. 

 

In de bouwregels is een specifieke regeling getroffen voor de bouw van suikersilo's. Een silo moet 

worden aangemerkt als een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Op grond van de andere 

bouwwerkenregeling dienen silo's binnen het bouwvlak te worden gebouwd en zijn deze alleen 

toegestaan voor zover daaraan de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - opslag van suiker' 

is gegeven. De bouw van een suikersilo op andere gronden dan ter plaatse van deze aanduiding is niet 

toegestaan. 

 

De toegestane bouwhoogte van een suikersilo is maximaal 55 meter. Hiervan kan binnenplans worden 

afgeweken met maximaal 4 meter. Hierbij dient, voor zover ter plaatse tevens de aanduiding 

'vrijwaringszone - straalpad' voorkomt, het ter zake bepaalde in de bijzondere aanduidingsregels in acht 

te worden genomen (zie de toelichting op artikel 6). 

 

De bestemmingsregeling voor het entrepotgebouw is gericht op behoud van dit gebouw. Voor dit 

gebouw is een apart bouwvlak opgenomen, waarbij de bouwgrenzen op de bestaande gevels zijn 

gelegd. Daarnaast is voorzien in een gedifferentieerde regeling van de maximale bouwhoogte, waarbij 

de vastgelegde maxima aansluiten bij de werkelijke bouwhoogten. 

 

Algemene regels 

 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 

 

Dit artikel bevat de anti-dubbeltelregel. De redactie is conform artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke 

ordening. Deze bepaling is ervoor om te voorkomen dat dezelfde grond meer dan eens betrokken wordt 

bij de toets van de aanvraag om een omgevingsvergunning en daarmee meer gebouwd kan worden dan 

is toegestaan. 

 

Artikel 6 Bijzondere aanduidingsregels 

 

In het plangebied komt een tweetal gebiedsaanduidingen voor. Dit artikel verbindt regels aan deze 

aanduidingen. 

                                                           
5
 Zie onder meer de uitspraak van 12 september 2012, zaaknummer 201109894/1/R3 

(ECLI:NL:RVS:2012:BX7128). 
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In de eerste plaats gaat het hierbij om de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein'. Het plangebied maakt 

namelijk deel uit van het gezoneerde industrieterrein Groningen-west / Hoogkerk. In de 

aanduidingsregels is bepaald dat binnen de aanduiding 'geluidzone - industrie' geen geluidgevoelige 

objecten mogen worden gebouwd, tenzij deze volgens de omschrijving van de ter plaatse aangegeven 

bestemming uitdrukkelijk zijn toegestaan. Het bevoegd gezag kan hiervan door middel van een 

omgevingsvergunning afwijken, mits de wettelijke geluidsgrenswaarden in acht worden genomen. 

 

In de tweede plaats betreft het de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad'. Zoals in paragraaf 3.6 is 

aangegeven ligt een groot deel van het plangebied binnen het straalpad van een zendmast van de KPN 

aan de Peizerweg. Gebleken is dat de hoogst toegelaten bouwhoogte binnen de bestemming 

'Bedrijventerrein' (55 meter) geen beperking oplevert voor het functioneren van de straalverbinding. 

Genoemde bestemming kent een afwijkingsbevoegdheid, waardoor van deze maximale bouwhoogte 

met ten hoogste 4 meter kan worden afgeweken. In sublid 6.2.3 is daarom bepaald dat ter plaatse van de 

betreffende gebiedsaanduiding alleen aan deze afwijkingsbevoegdheid toepassing mag worden 

gegeven na voorafgaand overleg met de beheerder van de straalverbinding en mits geen onevenredig 

afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de verbinding.  

 

Artikel 7 Algemene bouwregels 

 

Parkeernormen 

In dit artikel is geregeld dat in een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen in het plangebied 

moet worden voorzien in voldoende parkeer- en/of  laad- en losgelegenheid voor de beoogde functie. 

Het toetsingskader dat hierbij wordt gehanteerd zijn de Beleidsregels Parkeernormen van de gemeente 

Groningen die op het moment van aanvragen van de vergunning gelden. De verwijzing naar deze 

beleidsregels is toegestaan op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, onder a, van het Besluit ruimtelijke 

ordening. In principe dient op eigen terrein in de parkeerbehoefte te worden voorzien. Voor gevallen 

waarin dit door bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd, of wanneer 

elders aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan, kunnen burgemeester en wethouders gebruik maken 

van de opgenomen afwijkingsmogelijkheid. 

 

Ruimte tussen bouwwerken 

De bepalingen omtrent dit onderwerp zijn overgenomen uit de stedenbouwkundige voorschriften van 

de Groninger Bouwverordening 2012, die door het vervallen van artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet 

als gevolg van de Reparatiewet BZK 2014 per 29 november 2014 hun werking hebben verloren. 

 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

 

Dit artikel bevat een afwijkingsbevoegdheid, die op alle bestemmingen in het plangebied van 

toepassing zijn. Bedoeling van de bepaling is om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan 

toe te staan, zowel qua omvang als qua functie. 

 

Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 9 

 

Dit artikel regelt het overgangsrecht. De redactie is conform de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit 

ruimtelijke ordening. 

 

Artikel 10 

 

Dit artikel bevat de zogenaamde slotregel, die bedoeld is voor een eenduidige vastlegging van de naam 

van het bestemmingsplan. 
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Een aantal bepalingen geven het bevoegd gezag de bevoegdheid om nadere eisen te stellen of bij een 

omgevingsvergunning van de planregels af te wijken. 

De nadere eisen kunnen betrekking hebben op de plaats en afmetingen van de bebouwing. In de 

planregels wordt een aantal criteria voor de uitoefening van de nadere eisen-bevoegdheid gesteld, te 

weten: 

a. de woonsituatie; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de milieusituatie; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

De bevoegdheid om af te wijken is van toepassing op een aantal specifieke bouwregels en regels, die het 

gebruik in enge zin regelen. Voor zover aangegeven zijn ook hierbij bovengenoemde criteria van 

toepassing. 

 

In het onderstaande wordt nader uiteengezet hoe deze criteria moeten worden gehanteerd. 

 

De woonsituatie 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te 

worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de 

aanwezigheid van voldoende privacy. 

 

Het straat- en bebouwingsbeeld 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar 

het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat 

en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar: 

 een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 

 een goede hoogte-breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in 

bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is. 

 

De verkeersveiligheid 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 

gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie. 

 

De sociale veiligheid 

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat 

een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is. 

 

De milieusituatie 

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 

gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking. 

 

De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden 

gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen 

worden beïnvloed.    
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Over het bestemmingsplan is een inspraakprocedure op grond van de Algemene Inspraakverordening 

Groningen 2005 gehouden. In dat kader heeft het voorontwerpbestemmingsplan van 26 februari tot en 

met 25 maart 2015 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden insprekers schriftelijk en 

elektronisch een reactie over het plan geven. Hiervan hebben enkele bewoners gebruik gemaakt. Hun 

reactie is samengevat en beantwoord in het eindverslag van de inspraak. Naar aanleiding van deze 

reactie is paragraaf 2.3 van de toelichting gewijzigd. Kortheidshalve wordt verwezen naar het 

eindverslag en voornoemde paragraaf. 

In het kader van het overleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, is het 

voorontwerpbestemmingsplan gezonden aan: 

 

1. de provincie Groningen; 

2. waterschap Noorderzijlvest; 

3. Veiligheidsregio Groningen; 

4. de stadsbouwmeester; 

5. N.V. Nederlandse Gasunie; 

6. N.V. Waterbedrijf Groningen; 

7. KPN Telecom; 

8. Enexis B.V.; 

9. Ziggo 

10. Tennet TSO B.V.  

 

Dit heeft geleid tot een aantal schriftelijke reacties, die hieronder zijn samengevat en van commentaar 

voorzien. 

 

Waterschap Noorderzijlvest 

 

Inhoud reactie 

 

Opgemerkt wordt dat het realiseren van een vijfde silo geen gevolgen heeft voor de waterhuishouding. 

Het gehele terrein is namelijk nagenoeg verhard. Een extra silo veroorzaakt nauwelijks versnelde 

afvoer. Bovendien watert het gehele terrein, inclusief de silo's, af op groot ontvangend (boezem)water. 

Compensatie voor versnelde afvoer is niet aan de orde. Het plan heeft de instemming van het 

waterschap. 

 

Commentaar 

 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

Provincie Groningen 

 

Inhoud reactie 

 

De provincie merkt op dat in paragraaf 3.4.2 van de toelichting wordt geconcludeerd dat het 

bestemmingsplan geen gevolgen heeft voor de geluidsbelasting en dat daardoor geen akoestisch 

onderzoek noodzakelijk is. In noot 1 op pagina 20 van de toelichting wordt echter aangegeven dat wel 

onderzoek is gedaan naar de geluidsgevolgen van de nieuwe silo's. Als met dit onderzoek is aangetoond 

dat er geen toename van de geluidsemissie is ten opzichte van de reeds vergunde situatie, verzoekt de 
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provincie deze conclusie in de toelichting te verwoorden. 

 

Commentaar 

 

De paragraaf Geluid is aan de opmerking van de provincie aangepast. 

 

Veiligheidsregio Groningen 

 

Inhoud reactie 

 

Eerder advies 

De veiligheidsregio merkt op dat de veiligheidssituatie van het plangebied door haar al eerder is 

beoordeeld in het kader van het bestemmingsplan 'Hoogkerk - Gravenburg'. Bij dit bestemmingsplan  

heeft een verantwoording van het groepsrisico plaatsgevonden. Alle relevante externe 

veiligheidsaspecten zijn in dat plan en de verantwoording opgenomen. Het voorliggende 

bestemmingsplan heeft geen invloed op de eerdere beoordeling van de externe veiligheidssituatie in het 

plangebied door de veiligheidsregio. 

 

Zwaveldioxide 

Opgemerkt wordt dat bij Suiker Unie Vierverlaten zwaveldioxide (SO2) gedurende een deel van het jaar 

in een tank wordt opgeslagen. Dit is een toxische stof. Het bedrijf valt daarom onder de werkingssfeer 

van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo). Het betreft een inrichting waarbij de lage 

drempelwaarde uit het Brzo wordt overschreden. De hoge drempelwaarde wordt niet overschreden, het 

betreft een zogenaamd Pbzo-plichtig bedrijf (preventiebeleid zware ongevallen). De geplande bouw 

van een nieuwe suikersilo heeft geen invloed op de zwaveldioxidetank en de hiermee verbonden 

risico's. 

 

Stofexplosie 

De veiligheidsregio wijst op de kans op stofexplosies. De kans is het grootst bij de opslag en het 

overpakken. Bij Suiker Unie Vierverlaten kan daarom theoretisch een stofexplosie optreden ter plaatse 

van de suikersilo's. In de rest van het (raffinage)proces zijn de omstandigheden zodanig dat 

stofexplosies niet te verwachten zijn. Door het plaatsen van een extra suikersilo neemt het risico op een 

stofexplosie theoretisch toe. Mogelijk explosieve stofconcentraties kunnen zich voornamelijk voordoen 

tijdens het storten van suiker. Omdat de Suiker Unie echter nooit in alle silo's tegelijk stort, maar in 

maximaal één silo, neemt de werkelijke kans op een stofexplosie ten opzichte van de huidige situatie 

niet of nauwelijks toe. De Suiker Unie heeft  maatregelen getroffen om stofexplosies te voorkomen en 

eventuele effecten te beperken. In het geval van een stofexplosie zal vooral schade ontstaan bij het 

bedrijf en zullen de effecten buiten het terrein van de Suiker Unie zich beperken tot geringe schade 

(zoals ruitbreuk). 

 

Samenvattend merkt de veiligheidsregio op dat nadere advisering door haar niet aan de orde is. 

 

Commentaar 

 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

Tennet TSO B.V.  

 

Inhoud reactie 

 

Tennet geeft aan dat ze in het plangebied noch ondergrondse noch bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen heeft. Ze heeft daarom geen op- of aanmerkingen op dit plan. 
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Commentaar 

 

Hiervan wordt kennis genomen. 
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De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor de 

actualisering van bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan voorziet niet in een bouwplan, als 

bedoeld in artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening. Van verhaal van kosten in de zin van 

afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening is dan ook geen sprake. 
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In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein met identificatienummer 

NL.IMRO.0014.BP548Fabriekslnsst-vg01 van de gemeente Groningen. 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen. 

1.3  verbeelding: 

de verbeelding van het bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein, met het 

identificatienummer NL.IMRO.0014.BP548Fabriekslnsst-vg01. 

1.4  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.    

1.5  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.7  bebouwingspercentage: 

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het 

deel van een bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd. 

1.8  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak.  

1.9  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.10  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.11  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 
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1.12  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 

1.13  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.14  maatvoeringsgrens: 

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een maatvoeringsvlak. 

1.15  maatvoeringsvlak: 

een op de verbeelding geheel of gedeeltelijk door maatvoeringsgrenzen omsloten vlak, 

waarmee gronden zijn aangeduid, waarop bebouwingsregelingen van eenzelfde aard van 

toepassing zijn. 

1.16  additionele voorzieningen: 

voorzieningen, die een onderdeel vormen van en ondergeschikt zijn aan een bestemming of 

functie. 

1.17  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.18  bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

1.19  bedrijfswoning / dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw 

of het terrein noodzakelijk is. 

1.20  beperkt kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde 

voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden. 

1.21  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 

het vergroten van een standplaats. 

1.22  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij 

direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond. 
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1.23  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.24  erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en 

dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw. 

1.25  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

1.26  geluidsbelasting: 

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg. 

1.27  geluidsgevoelige objecten: 

woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, als bedoeld in 

artikel 1 van de Wet geluidhinder en elk ander gebouw waar gedurende een langere periode van 

de dag mensen verblijven. 

1.28  hogere grenswaarde: 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 

geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet 

geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder. 

1.29  kantoor: 

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige, financiële, 

organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een 

publiekgerichte baliefunctie. 

1.30  kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde 

voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht 

genomen moet worden. 

1.31  ligplaats: 

een bij een bestemmingsplan aangewezen plaats in het water, die door een woonschip wordt 

ingenomen. 

1.32  peil: 

a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, waarvan de hoofdtoegang 

onmiddellijk aan een weg of een tuin grenst: de hoogte van die weg of tuin ter plaatse van 

de hoofdtoegang van het gebouw; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 
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1.33  risicovolle inrichting: 

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een 

grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij 

het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

 

1.34  silo: 

 een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden. 

 

1.35  standplaats voor straathandel: 

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, 

verkopen of afleveren van goederen dan wel aanbieden van diensten:  

a. gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel; 

b. door anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te 

bieden, te verkopen of af te leveren. 

1.36  straatmeubilair: 

 de op of bij de weg behorende bouwwerken, zoals verkeersborden, wegbebakeningen,  

 bewegwijzeringen, verkeersgeleiders, parkeermeters, informatie- en reclameborden,  

 zitbanken, bloem- en plantenbakken, afvalbakken, rijwielstandaards, kunstobjecten,  

 gedenktekens en hiermee naar aard en omvang vergelijkbare bouwwerken. 

1.37  voorkeursgrenswaarde: 

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 

geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder 

en/of het Besluit geluidhinder.  

1.38  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden. 

1.39  woonschip: 

een schip uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt of tot woning bestemd. 
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Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  lengte, breedte en diepte van een gebouw: 

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevelvlakken en / of de buitenkant 

dakoverstek en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsmuren. 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  horizontale diepte van een gebouw: 

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel. 

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

2.5  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 

de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
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Voor zover op de verbeelding niet anders is aangegeven, wordt de vaststelling van afmetingen bepaald 

door middel van meting op de verbeelding, met dien verstande dat: 

a. de maatbepaling tot op 1 meter nauwkeurig geschiedt, en 

b. de maat van de openbare ruimte wordt berekend naar de ter plaatse geldende werkelijke situatie, 

behoudens indien de grenslijn van de bebouwing niet in de bestaande voorgevellijn is 

geprojecteerd.  
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De op de verbeelding voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de opslag van suiker in silo's ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 

opslag van suiker'; 

b. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende 'Staat 

van bedrijfsactiviteiten' met uitzondering van risicovolle inrichtingen, met dien verstande dat 

maximaal 50% van het bruto vloeroppervlak mag bestaan uit kantoorruimte ten dienste aan het ter 

plaatse gevestigd bedrijf; 

c. kantoren tot een maximum van 500 m
2
 bruto vloeroppervlakte per perceel; 

d. wegen, voet- en fietspaden; 

e. groenvoorzieningen; 

f. water; 

g. nutsvoorzieningen; 

h. additionele voorzieningen. 

Er mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde doeleinden. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd. 

b. De bouwhoogte mag maximaal de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte bedragen. 

c. Het bebouwingspercentage mag maximaal het op de verbeelding aangegeven 

bebouwingspercentage bedragen. 

d. De bouw van bedrijfs- of dienstwoningen is niet toegestaan. 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. Silo's mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak met 

de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - opslag van suiker'. 

b. De bouwhoogte van een silo mag maximaal de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte 

bedragen. 

c. De bouw van een silo dient te geschieden met inachtneming van het op de verbeelding aangegeven 

bebouwingspercentage. 

d. De bouwhoogte van erf- of perceelsafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen. 

e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen. 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve 

van: 

a. de bereikbaarheid van gebouwen; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 
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e. de milieusituatie; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. sublid 4.2.2, onder b, en sublid 4.2.3, onder b, voor een overschrijding van de maximaal toegestane 

bouwhoogte met maximaal 4 meter; 

b. sublid 4.2.2, onder c, en sublid 4.2.3, onder c, voor een overschrijding van het maximaal toegestane 

bebouwingspercentage met maximaal het getal 10. 

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 

ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, behorende tot een 

andere categorie dan die welke volgens lid 4.1 zijn toegestaan; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige kantoren met een bruto 

vloeroppervlak van meer dan 500 m
2
; 

d. het gebruik van gronden ten behoeve van ligplaatsen voor woon- en bedrijfsschepen, 

e. het gebruik van gronden voor bewoning. 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 4.1, juncto lid 4.5, onder a, ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, die in de 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten' zijn opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar naar 

hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijfsactiviteiten, die 

voorkomen in de in lid 4.1 genoemde categorieën, mits het niet betreft risicovolle inrichtingen; 

b. lid 4.1, juncto lid 4.5, onder a, ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, die niet in de  

'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn opgenomen, maar naar hun aard en invloed op de omgeving 

kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijfsactiviteiten, die voorkomen in de in lid 4.1 genoemde 

categorieën, mits het niet betreft risicovolle inrichtingen; 

c. lid 4.1, onder b, ten behoeve van het toestaan van maximaal 70% van de bruto vloeroppervlakte 

voor kantoorruimte die ten dienste staat aan het ter plaatse gevestigde bedrijf. 

Afwijken van de regels met toepassing van de leden 4.4 en 4.6 is slechts mogelijk, indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de woonsituatie; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de milieusituatie; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.  
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De gronden ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' zijn, naast het bepaalde in de 

andere voor die gronden aangewezen bestemming, bestemd voor een industrieterrein als bedoeld in 

artikel 1 van de Wet geluidhinder.    

a. Ter plaatse van de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' mogen geen geluidsgevoelige objecten 

worden gebouwd. 

b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bestaande geluidsgevoelige objecten, met dien 

verstande dat de bestaande bruto vloeroppervlakte niet mag worden vergroot. 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats van de bebouwing met het oog op een 

doelmatige akoestische afscherming ten behoeve van de bescherming van de beschikbare 

geluidsruimte.   

Tot een gebruik in strijd met een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 

ieder geval gerekend het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelig object.  

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat: 

a. de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' wordt verwijderd, mits geen geluidszoneringsplichtige 

inrichtingen meer aanwezig dan wel toegestaan zijn;  

b. de aanduiding 'gezoneerd industrieterrein' wordt gewijzigd, mits de geluidsbelasting vanwege een 

industrieterrein van de gevels van een geluidsgevoelig object niet hoger zal zijn dan de 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.  

 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemming, mede aangewezen voor een straalverbinding. 

 

De bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan de 

bouwhoogte, die volgens de regels van de ter plaatse voorkomende bestemming maximaal is 

toegestaan. 

 

Het bevoegd gezag kan met toepassing van artikel 4, lid 4.4., sub a, slechts afwijken van de maximale 

bouwhoogte met maximaal 4 meter na voorafgaand overleg met de beheerder van de straalverbinding 

en mits geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de 

verbinding.  
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Een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen van gebouwen wordt slechts verleend indien 

bij de aanvraag wordt aangetoond dat ten behoeve van de betreffende functie in voldoende mate is 

voorzien in ruimte voor het parkeren of stallen van auto's en/of ruimte voor het laden of lossen van 

goederen in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw 

behoort. 

De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse grens van het erf 

zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende erf aanwezige bebouwing 

geen tussenruimten ontstaan die: 

a. vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn; 

b. niet toegankelijk zijn. 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 7.1: 

1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien. 

b. lid 7.2, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij te laten 

ruimte.  
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Voor zover zulks niet op grond van een andere bepaling van de regels kan worden toegestaan, kan het 

bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan: 

a. van de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 10% van die 

maten, afmetingen en percentages en/of van de bij recht in de regels en/of op de verbeelding 

gegeven maten en afmetingen tot maximaal 1 meter; 

b. voor aanpassing in geringe mate van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 

wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c. voor overschrijding van de bouw- en/of maatvoeringsgrenzen: 

1. indien een meetverschil of de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft; 

2. ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buitentrappen, terrassen, erkers, 

balkons, luifels, hijsinrichtingen, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard daarmee vergelijkbare 

delen van bouwwerken; 

d. voor overschrijding van de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, 

zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en buitentrappen, mits: 

1. de oppervlakte van de vergroting maximaal 25 m² bedraagt; 

2. deze bouwhoogte met maximaal 25% wordt overschreden; 

e. voor het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde, gebouwtjes voor zakelijke doeleinden, 

zoals kiosken en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen gebouwtjes, met een maximale 

inhoud van 50 m
3
; 

f. voor het oprichten van bouwwerken van openbaar nut en voor duurzame energieopwekking, zoals 

abri's, telefooncellen, transformatorhuisjes, gasreduceerstations, pompgebouwen voor 

warmte-koudeopslag en daarmee gelijk te stellen bouwwerken met een maximale inhoud van 200 

m
3
; 

g. voor het oprichten van containers voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld 

in artikel 1.1., eerste lid, Wet milieubeheer, met een maximale inhoud van 200m
3
, met dien 

verstande dat voor ondergrondse containers geen maatvoeringsbeperkingen gelden; 

h. voor het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur; 

i. voor het bouwen van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor 

elektriciteitsopwekking op een dak van een bouwwerk; 

j. voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals vlaggenmasten, reclame-uitingen 

tot een maximale hoogte van 6 meter, gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstuitingen; 

k. voor het innemen van een standplaats voor straathandel; 

l. voor het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 4 meter; 

m. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot 

maximaal 10 meter vanaf peil, met dien verstande dat voor reclame-uitingen een maximale hoogte 

van 6 meter geldt; 

n. voor overschrijding van de toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, tot maximaal 40 meter vanaf peil. 

Afwijken van de regels met toepassing van lid 8.1 is slechts mogelijk, indien geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de milieusituatie; 

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.     
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1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 

10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 

of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Fabriekslaan suikersiloterrein.  
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30 september 2015
Nr. 6c.
Vaststelling bestemmingsplan ‘Fabriekslaan suikersiloterrein’

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
28 augustus 2015
(5224200);

HEEFT BESLOTEN:

I. het bestemmingsplan ‘Fabriekslaan suikersiloterrein’, digitaal vervat 
in het gml-bestand NL.IMRO.0014.BP548Fabriekslnsst-vg01, vast te 
stellen overeenkomstig het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft 
gelegen;

II. geen exploitatieplan vast te stellen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Raadsvoorstel Gemeente 

yjroningen 

Datum raadsvergadering 30 September 2015 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie F & V 9 September 

2 

Publiciteit 

Bijiagen 

Onderwerp 

Ragistratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

5223977 
Nvt 

nvt 

P.A. Kommerij 

367 7727 

petkom I g 

Europese aanbesteding accountantscontrole: vaststelling Programma van eisen en Offerteaanvraag 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . Het programma van eisen en de offerteaanvraag ten behoeve van de Europese 

aanbesteding voor een nieuw accountantscontract vast te stellen. 
II . De verdere uitvoering van dit proces in handen te stellen van het audit committee 

en het college van B&W. 



 

Raadsvoorstel - Europese aanbesteding accountantscontrole vaststelling . . .

308

Publiekssamenvatt ing 

Het huidige contract dat de raad heeft afgesloten met accountantsbureau EY voor de controle 
van de gemeenterekening loopt af op 30 juni 2016. Gezien de omvang van de opdracht is het 
verplicht om hiervoor een Europees aanbestedingstraject te starten. De afgelopen tijd heeft het 
audit committee met ondersteuning van een ambtelijke werkgroep nagedacht over de te 
volgen procedure, zoals het tijdschema, de te hanteren nieuwe contractduur, de te gebruiken 
beoordelingscriteria etc. Net zoals in 2010 zal de gemeente Ten Boer meeliften op deze 
aanbesteding. De raad van de gemeente Ten Boer heeft hiermee ingestemd. 
Voordat de aanbesteding van start gaat en de accountantsbureaus kunnen offreren, is het zaak 
dat de aanbestedingsdocumenten worden vastgesteld door de raad. Met dit voorstel worden 
deze documenten, het Programma van eisen en de Offerteaanvraag aan u ter vaststelling 
voorgelegd. In het Programma van eisen wordt de opdrachtomschrijving uitgewerkt en de 
eisen waaraan het accountantsbureau bij het uitvoeren van de diensten moet voldoen. 
Daamaast wordt een beeld geschetst van de gemeenten Groningen en Ten Boer. In de 
Offerteaanvraag wordt de procedure uitgewerkt en de eisen waaraan het accountantsbureau bij 
inschrijving moet voldoen (geschiktheidseisen). 

Inleiding 

Sinds 2002 is het de raad die de accountant aanstelt, ter ondersteuning van de controlerende 
rol van de raad. Het huidige contract, dat een duur heeft van zes jaar, loopt af op 30 juni 2016. 
Aangezien de gemeente verplicht is om een bevoegd accountant de controle op de 
jaarrekening uit te laten voeren, zal er dus een nieuw contract met een accountantskantoor 
gesloten moeten worden en is derhalve deze procedure opgestart. 

Beoogd resultaat 

Met de aanstelling van een accountant voor de periode vanaf 1 juli 2016 (voorstel is een 
contract voor vier jaar met de mogelijkheid tot twee jaar verlengen, dus maximaal zes jaar) 
weet de gemeente zich verzekerd van een accountant voor die periode. Daarbij wordt ingezet 
op een zo goed mogelijke ondersteuning van de raad bij diens controlerende en kaderstellende 
rol. 

Kader 

Conform artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet is het de gemeenteraad die de accountant 
aanstelt. 

Argumenten/afwegingen 

De procedure van dit aanbestedingstraject zoals die in de offerteaanvraag is beschreven ziet er 
in de tijd als volgt uit: na het vaststellen van het Programma van eisen en de Offerteaanvraag 
(de aanbestedingsdocumenten) door de raad worden deze in oktober bekend gemaakt en 
hebben de accountantskantoren de gelegenheid om hun offerte uit te brengen. In december 
van dit jaar moeten de offertes binnen zijn en vindt er eerst een formele beoordeling plaats: 
voldoen de bureaus en hun offertes aan de door ons gestelde eisen? Vervolgens vindt er een 
kwalitatieve beoordeling van de offertes plaats op de onderdelen door leden van het audit 
committee, de wethouder van financien en enkele ambtenaren. Verder maakt een presentatie 
van de offerte door de accountantsbureaus deel uit van de beoordeling. Dit vindt in januari 
2016 plaats. Op basis van een kwalitatieve beoordeling van offerte, presentatie en prijs zal de 
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hoogst scorende accountant aan de raad ter benoeming worden voorgelegd (februari/maart 
2016). Daarin telt de geboden prijs voor 30% mee en de kwaliteit voor 70%. Deze kwaliteit 
wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: de controleaanpak, de visie van de accountant 
ten opzichte van de raad en de visie op de natuurlijke adviesfunctie. Het nieuwe contract gaat 
in op 1 juli 2016. 

De hoofdlijnen van de Offerteaanvraag en het Programma van Eisen (zie de bijiagen) zijn: 

1) Een accountant voor zowel de certificerende functie als aanvullende dienstverlening; 
2) looptijd van het contract is meiximaal zes jaar (4 jaar + mogelijke verlenging van 2 jaar 

bij goed functioneren). Gelet op de mogelijke herindeling is een tussentijdse 
beeindigingsmogelijkheid opgenomen voor wat betreft Ten Boer; 

3) Belangrijkste deelname eis: de accountantskantoren moeten ervaring hebben met de 
controle van de gemeenterekening van een gemeente met minimaal 90.000 inwoners. 

4) Er worden specifieke eisen gesteld aan de deskundigheid van het controleteam. 
5) Bij de gunning wordt met name ingezet op kwaliteit: de prijs telt voor 30% mee en 

kwaliteit voor 70%. 
Gelet op de verwachte kwalitatieve kleine verschillen tussen de grote accountantskantoren en 
de minimumeisen die worden gesteld aan de uitvoering zal de prijs naar verwachting nog wel 
een grote rol spelen. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 

Niet van toepassing 

Financiele consequenties 

De financiele gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk. Verwacht wordt dat het huidige 
budget dat beschikbaar is voor het accountantscontract (grotendeels) voldoende is om de 
kosten van het nieuwe contract af te dekken. Dat hangt af van de offertes die de bureaus 
uitbrengen. 

Realisering en evaluatle 

Wanneer de raad de bijgaande documenten vaststelt, zal de aanbesteding vervolgens van start 
gaan op basis van de in de documenten opgenomen regels. Dit moet leiden tot een winnend 
kantoor. Wanneer deze verder ook aan de formele voorwaarden voldoet zal naar verwachting 
in maart volgend jaar een voorstel aan de raad worden voorgelegd om met dat kantoor een 
contract te sluiten. Ruim voordat de eerste vier jaar van het contract zijn verstreken, zal het 
audit committee het initiatief nemen tot een evaluatie. Op basis daarvan zal een advies aan de 
raad worden voorgelegd om al dan niet het contract met twee jaar te verlengen. 

Met vr. groet. 

- " ^ ^ x Kommerij, 
Griffie gemeente Groningen. 
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Gemeente 
\G \ E \M\ E \ ^jron/ngfen 

\ T \ E \ N \ ^,BN O\ E \R 

Offerteaanvraag Europese openbare procedure 

Accountantsdiensten 

EG Nummer: 2015/S...... 

Opdrachtgever: Gemeente Groningen en Gemeente Ten Boer 

Datum 2015 

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op weike wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de 
wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. 
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1 Algemene inleiding 

Deze Offerteaanvraag bevat informatie over de Europees openbare aanbesteding voor de levering van 
Accountantsdiensten aan de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer. De Opdracht is nader omschreven in 
hoofdstuk 3 en het Programma van Eisen (bijlage B). 

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 (Staatsblad 2012, 542) van 1 november 2012 van toepassing. 

Dit document geeft een beeld van de organisatie van beide gemeenten, de huidige toestand en de gewenste situatie. 
In de hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde: 

- de begripsbepalingen; 
- de procedurevoorwaarden; 
- de (inschrijvings)voorschriften; 
- de beoordelings- en gunningsprocedure; 
- de eisen voor deelname waaronder de geschiktheidscriteria; 
- de gunningscriteria en het Programma van Eisen. 

Alle invuldocumenten en bijiagen, waaronder de van toepassing zijnde algemene inkoopvoorwaarden van de 
gemeente Groningen, behorend bij de onderwerpen zijn toegevoegd op de Aanbestedingswebsite. 

U wordt hierbij uitgenodigd om op basis van deze Offerteaanvraag een Inschrijving te doen. 

3 -
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2 Begripsbepalingen 

Naast hantering van de in de van toepassing zijnde Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Groningen 
2009 ("Voorwaarden") gedefinieerde definities wordt onder de navolgende definities, die met een hoofdletter in 
deze Offerteaanvraag en haar bijiagen worden aangegeven, verstaan: 

Aanbestedingswebsite 

De software die wordt gebruikt ter ondersteuning van de elektronische uitvoering van de aanbesteding. 

Accountantsdiensten 

De Opdracht zoals omschreven in hoofdstuk 3 en zoals nader uitgewerkt in het Programma van Eisen. 

Beoordelingsteam 
Het team dat zich bezig houdt met de beoordeling van de Inschrijving bestaande uit raadsleden van het 
Auditcommittee, de Wethouder Financien, ConcerncontroUer, de griffier en vertegenwoordigers van de ambtelijke 
organisatie (alien van de gemeente Groningen). 
Eigen Verklaring 
De Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten in de zin van artikel 2.84 
Aanbestedingswet 2012. 
Offerteaanvraag 
Dit aanbestedingsdocument waarin de behoefte van de Opdrachtgever is omschreven met haar bijiagen. De 
Offerteaanvraag bestaat uit diverse onderdelen waaronder een Programma van Eisen, een conceptcontract, 
procedurevoorschriften, voorschriften voor inschrijving, regels voor beoordeling, eisen voor deelname en 
gunningscriteria. 

Inschrijver 

De onderneming die de Inschrijving heeft uitgebracht aan de Opdrachtgever in het kader van deze aanbesteding. 

Inschrijving 

Een door de Inschrijver ingediende aanbieding op het door de Opdrachtgever toegezonden Offerteaanvraag. 

Merknaam 
Daar waar in dit aanbestedingsdocument en/of bijiagen sprake is van een merknaam, octrooi of type of een bepaalde 
oorsprong of productie dient men te lezen 'of gelijkwaardig'. 
Opdracht 

De Opdracht zoals omschreven in hoofdstuk 3. 

Opdrachtnemer 

Inschrijver aan wie door Opdrachtgever de opdracht in het kader van deze aanbesteding wordt gegund. 

Programma van Eisen 
De functionele, technische logistieke, commerciele en overige kwaliteitseisen waaraan Inschrijver moet voldoen om 
in aanmerking te komen voor de Opdracht. Het Programma van Eisen beschrijft de eisen die worden gesteld aan het 
voorwerp van Opdracht. 
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3 Opdracht 

De raden van de gemeenten Groningen en Ten Boer zoeken een proactieve, kritische, objectieve en betrouwbare 
sparring partner voor de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie die een substantiele bijdrage levert 
aan de controlerende taken van de gemeenteraad. 

De Opdracht bestaat uit twee onderdelen: 
1. Basispakket 
a) Certificerende functie 
De controle van de jaarrekeningen van de gemeenten Groningen en Ten Boer, ex artikel 213 van de Gemeentewet, 
met in achtneming van tenminste: 
-het gestelde in deze Offerteaanvraag (incl. Programma van Eisen) en de te sluiten overeenkomst; 
-de regelgeving en controlestandaarden van de Nederlands beroepsorganisatie van Accountants; 
-het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 
-het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) (voorheen Besluit Accountantscontrole Provincies 
en Gemeenten (BAPG)); 
-de Nota verwachtingen accountantscontrole met betrekking tot de controle van de verantwoordingen in het kader 
van "Single Information, Single Audit en wel de geldende nota; 
-de financiele en controleverordeningen van de betreffende gemeente. 

b) Natuurlijke adviesfunctie en overige ondersteuning 

2. Aanvullende dienstverlening 

Voormelde diensten zijn nader uitgewerkt in het Programma van Eisen (Bijlage B) en worden hierna zowel 
gezamenlijk als ieder afzonderlijk ook genoemd "Accountantsdiensten". 

De aard van de gevraagde overheidsopdracht is beschreven in CPV-code 79200000-6 (Boekhoudkundige, audit- en 
fiscale diensten). 

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben gekozen voor het selecteren van een accountant. Reden hiervoor is 
het "Model Ten Boer- Groningen" waardoor een deel van de controle werkzaamheden voor Ten Boer in de 
gemeente Groningen dient plaats te vinden. Een andere belangrijke reden is de tijdens de contractperiode verwachte 
gemeentelijke herindeling. Gelet hierop biedt een accountant voor beide gemeenten vanuit efficientie oogpunt en 
beperking van kosten de meeste maatschappelijke waarde. Een beschrijving van beide gemeente is opgenomen in het 
Programma van Eisen. 

Er zal per gemeente een separate overeenkomst worden gesloten voor de levering van Accountantsdiensten met een 
Opdrachtnemer. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2016 en heeft een initiele looptijd van een (4) jaar (controles 
2016 t/m 2019) met een optionele verlenging van een periode van twee (2) jaar (controles 2020 en 2021). Inschrijver 
kan geen rechten ontlenen aan deze optionele verlenging. De raden van Groningen en Ten Boer besluiten ieder 
zelfstandig tot het sluiten van de overeenkomst en/of de optie tot verlenging wordt uitgeoefend. 

Inschrijver dient er rekening mee te houden dat gelet op de mogelijke gemeentelijke herindeling de te sluiten 
overeenkomst met de gemeente Ten Boer tussentijds kan worden beeindigd. 
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4 Procedure 

4.1 Voorgenomen planning 

Activiteit StreefdatumZ-periode Offerteaanvraag 
Verzenden van de aankondiging 
Uiterste datum tot het stellen van vragen §4.3 
Nota van inlichtingen §4.3 
Pre-bid meeting § 4.4 
Sluitingsdatum indiening van de 
Inschrijvingen 

§5.3 

Beoordelen van de Inschrijvingen Hoofdstuk 6 
Verzending gunningsbeslissing en 
afwijzingsbrieven met 20 dagen 
Alcateltermij n/veri ficatiefase 

§6.3 

Gunning (sluiten van het contract) 
Ingangsdatum contract 1 juli 2016 

4.2 Contactpersoon 
Voor deze aanbesteding geldt de heer J. Pool, telefoonnummer 050-3679435, als contactpersoon. 
Het is niet toegestaan om andere medewerkers van de gemeente Groningen te benaderen voor het verkrijgen van 
welke informatie dan ook inzake deze aanbesteding. Het benaderen van medewerkers buiten de genoemde 
contactpersoon om kan leiden tot uitsluiting van de Inschrijver. 

4.3 Inlichtingen en (algemene) Nota van inlichtingen 
Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten van de Opdracht en aspecten rond de 
aanbestedingsprocedure dienen uiterlijk «Dag,datum,jaartal en tijdstip», en te alien tijde in de Nederlandse taal 
via de Aanbestedingswebsite te zijn ingediend. U wordt verzocht uw vragen conform het format op de 
Aanbestedingswebsite opgemaakt in Microsoft Word 2010 (of eerder) of ODE in te dienen. De Opdrachtgever 
behoudt zich het recht voor vragen die niet op de voorgeschreven wijze zijn ingediend niet in behandeling te nemen. 

Opdrachtgever zal in de vorm van een (algemene) Nota van inlichtingen de tijdige en op correcte wijze ingediende 
verzoeken met de bijbehorende antwoorden in geanonimiseerde vorm op de Aanbestedingswebsite te publiceren. De 
Nota van inlichtingen dient als een integraal onderdeel van de Inschrijving te worden beschouwd. 

4.4 Individuele inlichtingen 
U kunt Opdrachtgever gemotiveerd verzoeken om een vraag, zoals bedoeld in paragraaf 4.3, en bijbehorend 
antwoord, niet op te nemen in de algemene Nota's van Inlichtingen. Opdrachtgever kan besluiten om de inlichtingen 
in dat geval individueel te verstrekken. Opdrachtgever maakt hierbij de afweging of het opnemen in de algemene 
Nota van Inlichtingen schade kan toebrengen aan de gerechtvaardigde commerciele belangen van de vraagsteller. 

U dient gelijktijdig bij het indienen van de vraag aan te geven of u, indien Opdrachtgever de inlichtingen niet van 
gerechtvaardigd commercieel belang acht, de vraag in dat geval beantwoord wil zien door middel van een algemene 
Nota van Inlichtingen of dat u de vraag intrekt. 

Opdrachtgever verstrekt desbetreffende individuele inlichtingen door middel van een 
individuele Nota('s) van Inlichtingen. Desbetreffende individuele Nota's van Inlichtingen zijn ondergeschikt aan de 
algemene Nota's van Inlichtingen. Bij strijdigheid prevaleren de algemene Nota('s) van Inlichtingen. 

- 6 
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4.5 Opening van de Inschrijving 
De tijdig ingezonden Inschrijvingen zullen op locatie Gedempte Zuiderdiep 98 in Groningen op dd om uur 
worden geopend waarbij alleen wordt meegedeeld welke partijen tijdig een Inschrijving hebben uitgebracht. Van de 
opening wordt een proces verbaal opgemaakt waarvan een afschrift via de Aanbestedingswebsite aan alle 
Inschrijvers wordt verstrekt. 

- 7 -
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5 Voorschriften Inschrijving 

5.1 Algemeen 

Inschrijver wordt gevraagd een Inschrijving uit te brengen op basis van deze Offerteaanvraag met bijiagen en 
verschenen nota's van inlichtingen. Opdrachtgever volgt een volledig digitaal aanbestedingsproces waarbij, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld in deze Offerteaanvraag, alle gevraagde informatie digitaal door Inschrijver dient te 
worden aangeleverd via de Aanbestedingswebsite. 

5.2 Instemming 
Door Inschrijving stemt de Inschrijver in met de inhoud en de voorwaarden van deze Offerteaanvraag waaronder de 
wijze van aanbesteding en indiening van de Inschrijving via de Aanbestedingswebsite. 

5.3 Vormvereisten inzake indienen van de Inschrijving 
Ten aanzien van de vorm en structuur van de in te zenden Inschrijvingen stelt de gemeente Groningen de volgende 
eisen: 

- de Inschrijving dient elektronisch (digitaal) te worden ingediend via de Aanbestedingswebsite; 
- de Inschrijving dient uiterlijk dd , ....uur te zijn ingediend; 
- de gehele Inschrijving, inclusief bijiagen, dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld; 
- alle gevraagde informatie en door Inschrijver in te vuUen bijiagen dienen te worden aangeleverd op de 

wijze en in volgorde zoals aangegeven; 
- wanneer de Inschrijving na genoemde datum en tijdstip dan wel niet op de voorgeschreven wijze wordt 

ingediend wordt deze van beoordeling uitgesloten. 

U dient uw Inschrijving in, door 1) alle vragen in de elektronische vragenlijst te beantwoorden 2) de 
vragenlijst(en) en de nota van inlichtingen af te tekenen en 3) uw complete respons te ondertekenen met uw 
wachtwoord. 

Opdrachtgever wijst crop dat het de verantwoordelijkheid van de Inschrijver is zorg te dragen voor een correcte, 
voUedige en tijdige indiening van zijn respons. Een correcte indiening is op een tweetal manieren te controleren: 

1. De status van uw respons in het menu Overzicht aangepast naar 'Ingediend'; 
2. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de correcte indiening van uw respons. 

5.4 Ondertekening 
De Inschrijving (inclusief bijiagen), Eigen Verklaring en voorgeschreven invuldocumenten en 
standaardformulieren, dienen rechtsgeldig ondertekend te zijn. De documenten moeten van een originele 
handgeschreven handtekening (hierna ook wel een zogenoemde 'natte' handtekening genoemd) door de daartoe 
rechtsgeldig bevoegde(n) zijn voorzien. De documenten met 'natte' handtekening mogen vervolgens wel worden 
gescand en aan uw inschrijving worden toegevoegd . 
N.B. de Eigen verklaring biedt de mogelijkheid om een digitate handtekening te zetten. Opdrachtgever eist echter dat 
er ook een 'natte' handtekening op de Eigen verklaring wordt gezet. 

Rechtsgeldigheid dient te blijken uit het bewijs welke volgens de voorschriften van de lidstaat waar Inschrijver is 
gevestigd van toepassing is (zoals door inschrijving in het beroepsregister of in het handelsregister) dat degene die 
de handtekening heeft geplaatst ook daadwerkelijk bevoegd is namens de inschrijvende rechtspersoon verplichtingen 
aan te gaan als door Opdrachtgever gevraagd in het kader van deze aanbesteding. Uit artikel 2.98 Aanbestedingswet 
2012 blijkt wat als voornoemd te overleggen bewijs kan gelden. Voor in Nederland gevestigde Inschrijvers is dat een 
uittreksel uit het Handelsregister. 
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Bij de Inschrijving dient aangegeven te worden onder welk registratienummer van het Handelsregister wordt 
ingeschreven en indien van toepassing (zoals bij 
moedermaatschappij/holdings/zusterbedrijven/combinatieleden/onderaannemers e.d.) uit welke registratienummers 
van het Handelsregister de rechtsgeldige tekenbevoegdheid blijkt. 

Van een rechtsgeldige ondertekening is enkel sprake in de navolgende situaties: 
De (uiteindelijk) ondertekenende bestuurder/gevolmachtigde is een natuurlijke persoon; 
Indien de ondertekenende bestuurder/gevolmachtigde een rechtspersoon is, dient er tevens een uittreksel 
van de Kamer van Koophandel bijgevoegd te worden van die bestuurder-rechtspersoon waaruit blijkt welke 
natuurlijke persoon bestuurder/gevolmachtigde van die vennootschap is en of deze bevoegd is de 
vennootschap te vertegenwoordigen; 
In ieder geval moet op basis van de overlegde stukken door Opdrachtgever vastgesteld kunnen worden 
welke natuurlijke persoon aan het einde van een keten bevoegd is de Inschrijver rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen; 
Als een ondertekenende bestuurder blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel niet zelfstandig 
bevoegd is de inschrijvende vennootschap te vertegenwoordigen dienen zijn medebestuurder(s) de in het 
kader van deze aanbesteding te ondertekenen stukken mede te ondertekenen; 
Als blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat een ondertekenende gevolmachtigde 
beperkt bevoegd is (tot een bepaald bedrag) dient het bedrag waarvoor volmacht is verleend voldoende van 
omvang te zijn om rechtsgeldig verplichtingen aan te kunnen gaan voor de gehele opdracht. Indien deze uit 
percelen bestaat wordt voor het bepalen van de bevoegdheid uitgegaan van het totaal van alle percelen 
waarop wordt ingeschreven; 
Als er voor wat betreft de vertegenwoordiging van de vennootschap in het uittreksel van de Kamer van 
koophandel verwezen wordt naar statuten dienen de relevante passages uit deze statuten te worden 
meegezonden; 
Als er een specifieke volmacht tot ondertekening van de aanbestedingsstukken is afgegeven dienen de 
relevante stukken (uittreksel van de Kamer van Koophandel, statuten, e.d.) te zijn bijgevoegd op basis 
waarvan vastgesteld kan worden dat de volmachtgever bevoegd is een volmacht namens de inschrijvende 
vennootschap af te geven. 

Het bovenstaande geldt, in voorkomend geval ook voor iedere deelnemer van een combinatie, onderaannemers en 
derden waar een beroep op wordt gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen. 

Indien de ondertekening ontbreekt of niet rechtsgeldig is conform het bovenstaande, wordt de Inschrijving terzijde 
gelegd. De betreffende Inschrijver komt dan niet meer voor gunning in aanmerking. 

5.5 Gestanddoeningstermijn Inschrijving 
De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 90 dagen na de uiterste datum van indiening van de 
Inschrijving, als aangegeven in paragraaf 5.3. De Inschrijving is onherroepelijk en zonder voorbehoud. De 
Inschrijver stemt reeds hierbij voor alsdan in met een verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 dagen na een 
onherroepelijk vonnis, in geval tegen de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt. 

5.6 VoUedigheid, juistheid en verzoeken om verduidelijking en/of aanvulling 
Inschrijver dient alle in deze Offerteaanvraag en de Aanbestedingswebsite gestelde vragen te beantwoorden. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door Inschrijver ingediende documenten, die niet voldoen aan de 
voorwaarden en/of eisen uit deze Offerteaanvraag dan wel niet op de voorgeschreven wijze zijn ingediend niet in 
behandeling te nemen. Opdrachtgever is gerechtigd, doch niet gehouden om aanvulling en/of verduidelijking te 
vragen van Inschrijver en afgelegde verklaringen en/of overlegde documenten en ingevulde gegevens op juistheid te 
verifieren. 
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Inschrijver dient uitsluitend die gegevens aan te leveren die in deze Offerteaanvraag en de Aanbestedingswebsite 
worden gevraagd. Het aanleveren van gegevens, waaronder documentatie, waar niet uitdrukkelijk om wordt 
gevraagd wordt niet op prijs gesteld en zal niet leiden tot een hogere score. 

Het is, zonder schriftelijke instemming van Opdrachtgever, niet toegestaan de tekst van door Opdrachtgever 
verstrekte invuldocumenten/standaarddocumenten te wijzigen, bij gebreke waarvan Inschrijver kan worden 
uitgesloten van deelname. 

Als op enigerlei wijze uit de gevraagd dan wel ongevraagd aangeleverde gegevens blijkt dat een aangeven 
conformiteit ('Ja') met een eis of wens wordt ontkracht wordt dit aangemerkt als een 'Nee'. 

5.7 Inschrijven in samenwerking met andere ondernemingen 
Indien u niet zelfstandig in het gevraagde kunt voorzien, is de mogelijkheid aanwezig om in te schrijven in 
samenwerking met andere ondernemingen. Inschrijven in samenwerking met andere ondernemingen kan op twee 
manieren: 
• Ofwel als samenwerkingsverband ('combinatie') waarbij elke deelnemer aan het samenwerkingsverband ieder voor 
zich hoofdelijk aansprakelijk is voor de gestanddoening van de verplichtingen die voortvloeien uit de offerte 
alsmede de eventuele uitvoering van de overeenkomst; 
• Ofwel als hoofdaannemer-onderaannemer constructie waarbij de hoofdaannemer optreedt als contractpartij en 
aansprakelijk is voor het nakomen van alle verplichtingen dus inclusief de verplichtingen die in onderaanneming 
worden gegeven. 

5.7.1 Aanmelden als samenwerkingsverband (combinatie) 
Indien een offerte wordt ingezonden door een samenwerkingsverband dient iedere deelnemer van het 
samenwerkingsverband de Eigen Verklaring te ondertekenen en in te dienen waarbij alle tot dat 
samenwerkingsverband behorende ondernemingen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk is voor de 
gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de offerte, alsmede voor de eventuele uitvoering van de 
Overeenkomst. Tevens dient in de verklaring te worden aangegeven wie de overige deelnemer(s) in het 
samenwerkingsverband is/zijn (onderdeel 1.5), wie de leiding van het samenwerkingsverband heeft en als 
verantwoordelijk gemachtigde jegens de aanbestedende dienst mag optreden (onderdeel 1.6) en voor welk deel van 
de geschiktheidseisen ondergetekende aan de gestelde eisen voldoet, dan wel een beroep doet op (een van) de andere 
deelnemer(s) aan het samenwerkingsverband (onderdeel 8.1). 
Tevens dient iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband het Standaardformulier Akkoordverklaring 
Offerteaanvraag in te vullen en te ondertekenen. 

5.7.2 Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemer(s) 
In deze constructie is de hoofdaannemer de Inschrijver. Indien wordt aangemeld als hoofdaannemer dient in de 
Eigen Verklaring (onderdeel 8.2), te worden aangegeven voor welke geschiktheidseisen Inschrijver een beroep doet 
op een onderaannemer. De hoofdaannemer is bij deze constructie volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van 
de verplichtingen voortvloeiend uit de offerte alsmede de eventuele uitvoering van de Opdracht. De hoofdaannemer 
is ook aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de door hem ingeschakelde onderaannemer(s). 

De betreffende onderaannemer mag niet in een van de omstandigheden zoals vermeld in artikel 2.86 (verplichte 
uitsluitingsgronden) Aanbestedingswet 2012 verkeren. Bij onderaanneming dient op de Aanbestedingswebsite te 
worden aangegeven het gedeelte of gedeelten van de Opdracht dat in onderaanneming zal worden uitgegeven en 
dienen tevens de gegevens van de onderaannemer te worden ingevuld. 

In de verificatiefase (§ 6.3.2.) kan Opdrachtgever de winnende Inschrijver(s) verzoeken om het Standaardformulier 
Onderaanneming te overleggen. Dit formulier dient zowel door Inschrijver als door iedere in te schakelen 
onderaannemer ingevuld en ondertekend te worden. 
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Het inschakelen van onderaannemers in een later stadium is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de 
Opdrachtgever en onder dezelfde voorwaarden als gesteld in deze paragraaf 

Zie voor invuUen en indienen de Aanbestedingswebsite. 

5.8 Varianten, een Inschrijving, concern 
Inschrijven op een gedeelte van de Opdracht en varianten zijn niet toegestaan. 
Om de concurrentie te optimaliseren mag een Inschrijver slechts bij een Inschrijving betrokken zijn in de 
hoedanigheid van: 
- (zelfstandige) Inschrijver (hoofdaannemer); of 
- een combinatie(lid); of 
- een onderaannemer. 

Van een concern of groep mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven als Inschrijver (zelfstandig, in 
combinatie, of als hoofd- of onderaannemer), indien zij - op verzoek van Opdrachtgever - kunnen aantonen dat zij 
ieder de Inschrijving onafhankelijk van de andere Inschrijvers (waaronder de inschrijvers die deel uitmaken van 
hetzelfde concern) hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door een 
van de betreffende Inschrijvers worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern 
behorende inschrijvers. 

5.9 Conceptovereenkomst, algemene voorwaarden en tekstsuggesties 
Licentie- betaling-, levering- en andere algemene voorwaarden van de Inschrijver worden nadrukkelijk van de hand 
gewezen. In plaats daarvan zal er een Overeenkomst worden gesloten en zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van 
de Gemeente Groningen van toepassing. De conceptovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 
bijgevoegd en maken integraal deel uit van deze Offerteaanvraag. Bij het indienen van de Inschrijving dient 
Inschrijver akkoord te gaan met de gehele conceptovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden. Indien 
Inschrijver van mening is dat een bepaald artikel onredelijk bezwarend is dient Inschrijver dit kenbaar te maken door 
invulling en indiening van het standaardformulier tekstsuggesties, als bijlage toegevoegd op de 
Aanbestedingswebsite. Tekstsuggesties dienen binnen de gestelde termijn voor het stellen van vragen (§ 4.3) te 
worden ingediend. Later en/of niet op de voorgeschreven wijze ingediende opmerkingen worden niet geaccepteerd. 
Indien Inschrijver in principe akkoord gaat met het artikel, maar toch een tekstsuggestie wil geven, dan kan dit. 

Opdrachtgever is niet verplicht de aangegeven tekstsuggesties over te nemen. Eventuele wijzigingen naar aanleiding 
van ingediende tekstsuggesties zullen worden weergegeven in de nota van inlichtingen. De op die wijze tot stand 
gekomen definitieve (concept)overeenkomst kan niet meer worden gewijzigd en is bindend voor Inschrijver. 

5.10 Tegenstrijdigheden 
De aankondiging en dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijiagen zijn met zorg samengesteld. Mocht 
Inschrijver hierin desondanks onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden aantreffen, dan wel 
anderszins bezwaren hebben tegen de procedure, de voorwaarden en/of eisen dan dient de Inschrijver omwille van de 
voortgang en efficientie van de procedure, de Opdrachtgever hiervan via de Aanbestedingswebsite te vergewissen bij 
gelegenheid van de Inlichtingen als bedoeld in § 4.3. Dit met opgaaf van de eventuele gevolgen voor u als Inschrijver. 
Eventuele onduidelijkheden etc. en/of bezwaren die eerst kenbaar geworden kunnen zijn naar aanleiding van de inhoud van 
de nota van inlichtingen, dienen uiterlijk 9 dagen voor het uiterste tijdstip voor inschrijving via de Aanbestedingswebsite 
aan de orde worden gesteld. 

Maakt Inschrijver van de geboden gelegenheid geen gebruik, dan komt zulks voor risico van Inschrijver en mogen de 
overige Inschrijvers en de Opdrachtgever er gerechtvaardigd op vertrouwen dat bij Inschrijver geen onduidelijkheden etc. 
en/of bezwaren aanwezig zijn. 
Het eerst na de hierboven geboden mogelijkheden aan de orde stellen van onduidelijkheden etc. en/of bezwaren, die voor de 
Inschrijving kenbaar waren of redelijkerwijs kenbaar hadden moeten zijn, zal op grond van rechtsverwerking en/of opgewekt 
vertrouwen, leiden tot niet-ontvankelijkheid. 
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5.11 Aanpassing van het Programma van Eisen 
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van de pre-bid meeting en/of schriftelijke 
vragenronde(s) het Programma van Eisen aan te passen. Indien het Programma van Eisen als gevolg hiervan wordt 
gewijzigd zullen de Inschrijvers hierover via de nota van inlichtingen worden geinformeerd. 

5.12 Vertrouwelijkheid, retourzending 
De Opdrachtgever zal alle door de Inschrijvers in het kader van deze aanbesteding ingediende documenten 
vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan derden, tenzij Opdrachtgever daartoe in rechte wordt 
gedwongen en/of voor zover Opdrachtgever die gegevens in het kader van de motivering van de gunningsbeslissing 
dan wel voor een in rechte in te nemen standpunt nodig heeft en/of wanneer er een wettelijke verplichting tot 
openbaarmaking bestaat. Een en ander ter beoordeling van Opdrachtgever. 

Alle correspondentie en ontvangen Inschrijvingen zullen na afronding van de aanbesteding niet retour worden 
gezonden en blijven eigendom van de Opdrachtgever. 

5.13 Contactpersoon Inschrijver 
Alle correspondentie die voortvloeit uit de Inschrijving zal alleen verzonden worden naar de contactpersoon van 
Inschrijver die zich als contactpersoon namens Inschrijver bij de contactpersoon van Opdrachtgever bekend heeft 
gemaakt. 

5.14 Mededinging 

De Inschrijver zal zich onthouden van gedragingen die de mededinging tussen Inschrijvers beperken. In het 
bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn Inschrijving of over het overleg met de Opdrachtgever 
uitwisselen met andere Inschrijvers of met derden. 

5.15 Voorbehoud 
Een overeenkomst met een deelnemende gemeente komt eerst tot stand wanneer alle toestemmingen, waaronder van 
de raad van de gemeente Groningen dan wel Ten Boer, zijn verkregen. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor: 

- de procedure om haar moverende redenen op te schorten, te staken of in te trekken; 
- de tijdsplanning te wijzigen; 
- de Opdracht niet te gunnen. 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na de gunningbeslissing en tijdens de uitvoering 
van de Overeenkomst: 

- aanvullende diensten die wegens onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor 
de uitvoering van de Overeenkomst rechtstreeks te gunnen aan de Inschrijver aan wie 
onderhavige Opdracht wordt gegund, mits voldaan is aan de voorwaarden als gesteld in artikel 
2.36 Aanbestedingswet 2012; 

- nieuwe diensten bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten rechtstreeks te gunnen 
aan de Inschrijver aan wie onderhavige opdracht wordt gegund, mits voldaan is aan de 
voorwaarden als gesteld in artikel 2.36 Aanbestedingswet 2012. 

5.16 Kostenvergoeding 
Inschrijvers hebben vanwege het hierboven beschreven voorbehoud en gunning onder opschortende voorwaarde 
geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding. Kosten door Inschrijvers 
gemaakt in deze aanbestedingsprocedure vanwege het opstellen en verzenden van de Inschrijvingen kunnen niet op 
de Opdrachtgever worden verhaald, ook niet indien de aanbestedingsprocedure wordt gestaakt. 
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5.17 Ontbinding overeenkomst 

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met een door Opdrachtgever te bepalen opzegtermijn te beeindigen, 
indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat het gunningbesluit onrechtmatig is, of dat de overeenkomst nietig of 
vernietigbaar is, of dat de producten om welke reden dan ook opnieuw moeten worden aanbesteed. De betreffende 
Inschrijver (c.q. Opdrachtnemer) heeft alsdan aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de 
Overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane 
verplichtingen. Indien Opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan de betreffende Inschrijver 
(c.q. Opdrachtnemer) toerekenbaar is, komt de betreffende Inschrijver (c.q. Opdrachtnemer) geen vergoeding toe. 

Bij ontbinding en/of beeindiging van de overeenkomst op grond van het voormelde dan wel een andere wettelijke en/of 
contractueel overeengekomen ontbindings- of beeindigingsgrond binnen 12 (twaalf) maanden na de datum van 
verzending van de gunningsbeslissing (§ 6.3) is Opdrachtgever gerechtigd, met in achtneming van het bepaalde in § 6.3, 
de Opdracht te gunnen aan de in rangorde eerst volgende Inschrijver mits deze zijn Inschrijving gestand doet. 

5.18 Klachten 
Een aanbestedingsprocedure kan aanleiding geven tot vragen of opmerkingen over de aanbestedingsdocumenten of 
de wijze van aanbesteden. Deze vragen of opmerkingen kunt u stellen aan de contactpersoon tijdens de vragenronde 
(§ 4.3). Bent u het niet eens met de reactie dan kunt u een klacht indienen. Zie voor de klachtenregeling: 
http://gemeente.groningen.nl/dia/inkoop/inkoop-en-aanbesteden/klachten-over-aanbestedingen 
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6 Beoordeling en gunning 

6.1 Beoordelingsprocedure 
De Inschrijvingen zullen door Opdrachtgever aan de hand van hoofdstuk 5 (Voorschriften Inschrijving), hoofdstuk 7 
(Eisen voor deelname) en Gunningscriteria en eisen (bijlage B Programma van Eisen) beoordeeld worden. 

6.1.1 Toets voorschriften Inschrijving 
De Inschrijvingen worden eerst beoordeeld op het voldoen aan Voorschriften Inschrijving. 

6.1.2 Toets Eisen voor deelname 
Inschrijvingen die voldoen aan de Voorschriften Inschrijving worden beoordeeld op het voldoen aan de Eisen voor 
deelname. Het niet en/of niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledig aanleveren van de gevraagde 
verklaringen/bewijsstukken kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 

6.1.3 Beoordeling Gunningscriteria 
Inschrijvingen die voldoen aan de Eisen voor deelname worden vervolgens beoordeeld aan de hand van de 
gunningscriteria. Indien meerdere Inschrijvers een gelijke totaalscore behalen zal loting uitsluitsel brengen. 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de Inschrijver die na de beoordeling van de Gunningscriteria de 
hoogste score heeft een mondelinge toelichting te laten geven op de Inschrijving. Deze mondeling toelichting dient 
uitsluitend als verificatie van en toelichting op de Inschrijving en is niet een apart (sub)gunningscriterium. Naar 
aanleiding van de toelichting kan de beoordeling van de betreffende Inschrijving en ten gevolge hiervan mogelijk 
ook die van de andere Inschrijvingen worden bijgesteld wat tot een andere rangorde kan leiden. 

6.2 Eigen Verklaring 
Bij deze aanbesteding wordt gebruikt gemaakt van de Eigen Verklaring (zie Aanbestedingswebsite). Het gebruik van 
de Eigen Verklaring houdt in dat Inschrijvers ten behoeve van de beoordeling op de uitsluitingsgronden en bepaalde 
geschiktheidseisen naast de beantwoording van de vragen op de Aanbestedingswebsite slechts de Eigen Verklaring 
hoeven af te geven, zonder dat alle gevraagde (bewijs)stukken bij inschrijving moeten worden overlegd. Deze 
(bewijs)stukken hoeven pas te worden verstrekt door de winnende Inschrijver(s) na een daartoe strekkend verzoek 
van Opdrachtgever tijdens de verificatiefase. 

6.3 Gunningsbeslissing en definitieve gunning 

6.3.1 Gunningsbeslissing 
Op grond van artikel 213 Gemeentewet wijst de gemeenteraad de accountant aan als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 
Burgerlijk Wetboek. Na beoordeling geeft het Beoordelingsteam een gunningsadvies aan de gemeenteraden van 
beide gemeenten. De gemeenteraden stellen separaat en ieder zelfstandig het gunningsadvies vast. Na vaststelling 
van het gunningsadvies zal Opdrachtgever aan Inschrijvers gelijktijdig een mededeling van het voornemen tot 
gunning en de afwijzingsbrieven versturen. Aan het voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. 

In de afwijzingsbrieven zullen de relevante redenen van de gunningsbeslissing en de naam van de begunstigde 
worden opgenomen. Hierdoor is de afgewezen Inschrijver in staat om te beoordelen of het voor hem zinvol is om 
een rechtsmiddel tegen deze (gunnings-/afwijzings)beslissing aan te wenden. Opdrachtgever deelt bepaalde gegevens 
betreffende de gunningsbeslissing niet mee indien naar haar mening openbaarmaking van die gegevens: 
a) de toepassing van de wet in de weg zou staan; 
b) met het openbaar belang in strijd zou zijn; 
c) de rechtmatige commerciele belangen van ondernemers zou kunnen schaden; of 
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d) afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen. 

De Opdrachtgever zal niet eerder de Overeenkomst sluiten dan nadat een termijn van 20 kalenderdagen is 
verstreken. Voormelde termijn vangt aan op de dag na de datum waarop de mededeling van de (gunnings-
/afwijzingsjbeslissing is verzonden. Indien een Inschrijver zich niet kan verenigen met de (gunnings-
/afwijzings)beslissing dient hij binnen de genoemde termijn van 20 kalenderdagen een (civiel) kort geding 
aanhangig te maken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen en een 
afschrift van deze dagvaarding te zenden aan de Contactpersoon. 

Doordat de Inschrijvers door Inschrijving instemmen met de voorwaarden uit deze Offerteaanvraag is de genoemde 
termijn van 20 kalenderdagen een wederzijds overeengekomen vervaltermijn. Indien de afgewezen inschrijver niet 
binnen voormelde 20 kalenderdagen een (civiel) kort geding aanhangig heeft gemaakt kan hij geen bezwaar meer 
maken naar aanleiding van de (gunnings-/afwijzings)beslissing en heeft hij zijn rechten ter zake verwerkt. 

Als binnen bovengenoemde termijn wel een (civiel) kort geding aanhangig is gemaakt, zal de uitspraak worden 
afgewacht. Die vormt dan vervolgens de basis voor verdere besluitvorming van de Opdrachtgever omtrent de 
gunning. 

6.3.2 Overleggen bewijsmiddelen/verificatiefase 
In het bericht aan de winnende Inschrijver(s) over de mededeling van de gunningsbeslissing, kan Opdrachtgever de 
winnende Inschrijver(s) verzoeken om bewijsmiddelen te overleggen, voor zover deze bewijsmiddelen nog 
niet door de Inschrijver zijn ingediend. De bewijsmiddelen dienen aan te tonen dat de inschrijver voldoet 
aan de in de Eigen Verklaring en hoofdstuk 7 gestelde eisen. Inschrijver dient de gevraagde bewijsmiddelen binnen 
10 kalenderdagen te overleggen. 

Indien de Inschrijver niet binnen 10 kalenderdagen de gevraagde bewijsmiddelen overlegt of Opdrachtgever niet 
akkoord is met de inhoud of geldigheid van een of meer van de door Inschrijver overgelegde bewijsmiddelen, kan 
dat er alsnog toe leiden dat de Overeenkomst niet met hem wordt gesloten. In een dergelijk geval zal Opdrachtgever 
de Inschrijvers hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever zal dan ook aangeven wat daarvan de gevolgen zijn. 
Opdrachtgever is dan gerechtigd de beoordeling van de betreffende Offerte en ten gevolge hiervan mogelijk ook die 
van de andere Offertes bij te stellen wat kan leiden tot een andere ranking in welk geval, met in achtneming van het 
bepaalde in § 6.3, de Opdracht wordt gegund aan de, na herbeoordeling, winnende Inschrijver(s). 

Definitieve gunning 
Als er geen beletselen zijn (er is geen voorlopige voorziening gevraagd en de bewijsmiddelen zijn tijdig overgelegd 
en ze voldoen) zal in beginsel de Opdracht aan de winnende inschrijver(s) worden gegund en wordt er een 
Overeenkomst met die Inschrijver(s) gesloten. 

6.4 Beoordelingsdocumenten 
De Opdrachtgever is niet verplicht documenten die betrekking hebben op deze aanbesteding zoals resultaten van 
onderlinge beoordelingen en vergelijkingen en adviezen betreffende kwalificatie en gunning aan de Inschrijvers 
bekend te maken. 
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7 Eisen voor deelname 

7.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen opgenomen die Opdrachtgever stelt 
aan Inschrijver. In de volgende paragrafen beschrijft Opdrachtgever per criterium welke informatie en wanneer 
(inschrijvingsfase of verificatiefase) Inschrijver dient toe te voegen om te verklaren dat uitsluitingsgronden niet van 
toepassing zijn en dat hij aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet. 

7.2 Uitsluitingsgronden en bedrijfsgegevens 

7.2.1 Eigen Verklaring 

De Eigen Verklaring dient te worden ingevuld en ondertekend door: 
de Inschrijver; 
(in voorkomend geval) ieder lid van de combinatie. 

Door invulling en ondertekening en van de Eigen Verklaring wordt verklaard dat voldaan wordt aan alle eisen, zoals 
omschreven in de Eigen Verklaring en zoals aangevuld in de Nota(s) van Inlichtingen en dat de verplichte en 
facultatieve uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de Eigen Verklaring niet op de betreffende ondernemer van 
toepassing zijn. Wanneer een verplichte uitsluitingsgrond van toepassing is, legt Opdrachtgever de Inschrijving ter 
zijde en komt de betreffende Inschrijver niet voor gunning van de Opdracht in aanmerking. Wanneer een facultatieve 
uitsluitingsgrond van toepassing is, kan Opdrachtgever de Inschrijving ter zijde leggen en komt Inschrijver niet voor 
gunning van de opdracht in aanmerking. 

De Eigen Verklaring dient bij inschrijving te worden ingediend. 

Zie voor invullen en aanleveren de Aanbestedingswebsite. 

7.2.2 Akkoordverklaring Offerteaanvraag 

Inschrijver dient de Akkoordverklaring Offerteaanvraag in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. Door middel 
van het ondertekenen hiervan verklaart Inschrijver aan de in de verklaring gestelde eisen te voldoen en de in de 
verklaring gestelde voorwaarden te accepteren. 

De Akkoordverklaring Offerteaanvraag dient bij Inschrijving te worden ingediend. 

Zie voor invullen en indienen de Aanbestedingswebsite 

7.2.3 Voorkennis en Belangenverstrengeling 
Door middel van het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver dat de omstandigheden, zoals 
beschreven in deze paragraaf niet op hem van toepassing zijn. 
1. Indien een Inschrijver zelf eerder werkzaamheden of diensten heeft verricht ter voorbereiding van de 

onderhavige Opdracht, dan wel op andere wijze direct of indirect betrokken is (geweest) bij de 
voorbereiding van de Opdracht, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis. 

2. Indien een Inschrijver deel uitmaakt van een concern of groep waarvan een of meerdere ondernemingen 
dergelijke, in lid 1 bedoelde, voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben verricht, wordt er 
vermoed sprake te zijn van belangenverstrengeling. 

3. Een inschrijver kan worden uitgesloten van opdrachtverlening in de gevallen bedoeld in lid 1 en lid 2. 
4. Een combinatie kan worden uitgesloten van opdrachtverlening indien de gevallen bedoeld in lid 1 en lid 2 

betrekking hebben op een of meerdere van de combinanten. 
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5. Indien de gevallen bedoeld in lid 1 en lid 2 betrekking hebben op een derde, waarmee Inschrijver beoogt te 
voldoen aan de geschiktheidscriteria, of op een onderaannemer kan Opdrachtgever besluiten deze derde of 
onderaannemer niet te accepteren en kan Inschrijver worden uitgesloten van opdrachtverlening. 

6. Opdrachtgever stelt Inschrijver in de gelegenheid om het in lid 1 en lid 2 bedoelde vermoeden te 
weerleggen en aan te tonen dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere) 
betrokkenheid van Inschrijver respectievelijk de in lid 2, 4 en 5 bedoelde andere ondernemingen. 

7.3 Geschiktheidscriteria 
De volgende geschiktheidscriteria worden gehanteerd: 

Geschiktheidscriteria 
Economische en Financiele draagkracht 

Technisch bekwaamheid en beroepsbekwaamheid: 
Referenties 
Studie-en beroepsdiploma's 
Kwaliteitsborging 
Milieuzorg 

Bevoegdheid beroepsactiviteit 

7.3.1 Economische en Hnanciele draagkracht 
Door het ondertekenen van de Eigen Verklaring verklaart Inschrijver: 

a) te beschikken over voldoende financiele- en economische draagkracht voor de nakoming van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de eventuele overeenkomst; 

b) dat hem geen mogelijke claims bekend zijn of gedurende de periode van de uitvoering van de overeenkomst 
geen investeringen noodzakelijk zijn die zijn bedrijf in een zodanige positie kan brengen dat de financieel-
economische draagkracht of de continuiteit daarvan in gevaar kan worden gebracht; 

c) dat de laatst afgegeven accountantsverklaring (of in voorkomend geval een beoordelings- of 
samenstellingsverklaring) geen zogenoemde 'continuiteitsparagraaf bevat; 

d) dat hij adequaat verzekerd is (beroeps- en/of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voor de uitvoering 
van de opdracht en dat hij zich, indien de overeenkomst met hem wordt gesloten, gedurende de duur van de 
uitvoering van de opdracht(en) adequaat verzekerd houdt. 

Bij inschrijving kan worden volstaan met de het indienen van de ondertekende Eigen Verklaring waarmee 
Inschrijver verklaart aan dit geschiktheidscriterium te voldoen. 

7.3.2 Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid 
Inschrijver dient ten behoeve van de toets op technische- of beroepsbekwaamheid te voldoen aan de hierna 
genoemde minimumeis(en). 

7.3.2.1 Referenties 
Voor onderhavige Opdracht is een kerncompetentie gedefinieerd. De Inschrijver dient per kerncompetentie 
referentie(s) te overleggen om aan te tonen dat de Inschrijver over de juiste expertise, deskundigheid, capaciteit en 
ervaring beschikt voor de onderhavige Opdracht. De referenties dienen opdrachten te betreffen die in de afgelopen 
periode drie jaar voorafgaande aan de datum van deze aanbesteding op een vakkundige en regelmatige wijze zijn 
uitgevoerd en tijdig zijn opgeleverd. 
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De volgende kerncompetentie is gedefinieerd: 
Aantoonbare ervaring met het controleren van de jaarrekening inclusief SISA-regelingen op basis van het BADO 
en/of BAPG van een Nederlandse gemeente met een inwoneraantal van minimaal 90.000. 

Inschrijver dient een (1) referentie aan te leveren met vermelding van: 
1. NAW-gegevens opdrachtgevende gemeente. 
2. inwoneraantal; 
3. jaartal, datum en duur/doorlooptijd; 
4. inhoud en beknopte beschrijving van de opdracht; 
5. Contactpersonen van de betreffende opdrachtgevers; 
6. (indien een referentie is uitgevoerd door een derde (onderaannemer) waarmee Inschrijving plaats 
vindt) NAW-gegevens derde (onderaannemer). 

Door het opgeven van een referentie geeft Inschrijver toestemming aan Opdrachtgever om zonder tussenkomst van 
Inschrijver, voor verificatie contact op te nemen met de genoemde contactpersoon van de referentie. 

Bii inschrijving dient Inschriiver de gevraagde gegevens op de Aanbestedingswebsite in te vullen. 

Verder verklaart Inschrijver door het indienen van de ondertekende Eigen Verklaring aan dit geschiktheidscriterium 
te voldoen. 

Zie voor indienen en invullen de Aanbestedingswebsite. 

7.3.2.2 Kwaiiteitsbewaking 

Door het ondertekenen van de Eigen Verklaring verklaart Inschrijver dat hij beschikt over een op de sluitingsdatum 
van de Inschrijving geldig gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat minimaal voldoet aan de eisen van de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 
Bij inschrijving kan worden volstaan met de het indienen van de ondertekende Eigen Verklaring waarmee 
Inschrijver verklaart aan dit geschiktheidscriterium te voldoen. 

7.3.3 Bevoegdheid beroepsactiviteit 
Door het ondertekenen van de Eigen Verklaring verklaart Inschrijver dat hij beschikt over een vergunning van de Autoriteit 
Financiele Markten (AFM) inzake het mogen (blijven) verrichten van Wettelijke controles. 

Bij inschrijving kan worden volstaan met de het indienen van de ondertekende Eigen Verklaring waarmee Inschriiver 
verklaart aan dit geschiktheidscriterium te voldoen. 

7.4 Beroep op derde 
Indien Inschrijver ten behoeve van het voldoen aan de in paragraaf 7.3 beschreven geschiktheidscriteria een beroep 
moet doen op een derde dient Inschrijver dit te vermelden door onderdeel 8.2. van de Eigen Verklaring in te vullen. 
Hierbij geeft Inschrijver aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op een derde wordt gedaan en voor welke 
geschiktheidseisen ondergetekende aan de gestelde eisen voldoet. Door middel van het invullen van onderdeel 8.2 en 
het ondertekenen van Eigen Verklaring, verklaart Inschrijver dat hij bij de uitvoering van de Opdracht daadwerkelijk 
kan beschikken over de middelen van deze derde. 

De betreffende derde mag niet in een van de omstandigheden zoals vermeld in artikel 2.86 (verplichte 
uitsluitingsgronden) Aanbestedingswet 2012 verkeren. Tevens dient het Standaardformulier Beroep op derde(n) 
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te worden ingevuld. Dit formulier dient zowel door Inschrijver als door iedere in te schakelen derde ondertekend te 
worden. 

Bij inschrijving kan worden volstaan met de het indienen van de ondertekende Eigen Verklaring. In de 
verificatiefase (§ 6.3.2.) kan Opdrachtgever de winnende Inschrijver(s) verzoeken om overlegging van het 
standaardformulier Beroep op derde(n). 

Zie voor invullen en indienen de Aanbestedingswebsite. 

7.5 Bewijsmiddelen Eigen Verklaring/verificatiefase 

Door het ondertekenen van de Eigen Verklaring gaat Inschrijver ermee akkoord dat Opdrachtgever zich het recht 
voorbehoudt om in de verificatiefase (§ 6.3.2.) de winnende Inschrijver(s) te verplichten bewijsstukken omtrent de 
verklaring te overleggen, voor zover deze bewijsmiddelen nog niet door de Inschrijver zijn ingediend via de 
Aanbestedingswebsite. De bewijsmiddelen dienen aan te tonen dat de Inschrijver voldoet aan de in de Eigen 
Verklaring en aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen. De bewijsmiddelen zijn opgesomd in bijlage Bewijsmiddelen 
Eigen Verklaring. 

8 Gunningscriteria/Programma van Eisen 
De Gunningscriteria betreffen Prijs en Kwaliteit waarbij Kwaliteit is onderverdeeld in Minimumeisen en Wensen. 
Uitgangspunt voor gunning van de Opdracht is de economisch meest voordelige inschrijving. De Gunningscriteria, de wijze 
van beoordeling, opdrachtomschrijving en minimumeisen zijn nader uitgewerkt in het Programma van Eisen. 
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Bijlage Bewijsmiddelen Eigen Verklaring 
(pas in te dienen indien Opdrachtgever hierom verzoekt) 

Uitsluitingsgronden 

De bewijsmiddelen zoals die zijn omschreven in artikel 2.89 Aanbestedingwet 2012. 

Opdrachtgever aanvaardt hierbij als voldoende bewijs: 
- een verklaring van de belastingdienst die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes 
(6) maanden. 
en 
- een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan twee 
(2) jaar, voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding 
van mededingingsregels betreft; 
of 
- (voor zover Inschrijver deze reeds bezit) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), namens de Minister van 
Justitie afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), dan wel een beschikking 
van het COVOG waaruit blijkt waarom afgifte van een VOG wordt geweigerd (hierna te noemen: 
Weigeringsbeschikking). Indien inschrijver een rechtspersoon is dient een VOG voor rechtspersonen (VOGrp) te 
worden verstrekt. Indien inschrijver een natuurlijke persoon is dient een VOG voor natuurlijke personen (VOGnp) 
te worden verstrekt. Een VOG moet betrekking hebben op de actuele situatie van Inschrijver en mag op het tijdstip 
van het indienen van de Inschrijving niet ouder zijn dan 12 maanden. 

Indien Inschrijver nog niet beschikt over een gedragsverklaring aanbesteden, is het advies om deze voortijdig aan 
te vragen dit i.v.m. de verwachte lange levertijd. 

Een aanvraag om de afgifte van een gedragsverklaring aanbesteden wordt ingediend bij de Minister van Veiligheid 
en Justitie door degene omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd of door een vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd. 

Dienst Justis is de uitvoeringsinstantie die namens de Minister van Veiligheid en Justitie de aanvraag in ontvangst 
neemt en behandelt. 
Zie voor meer informatie www.justis.nl. 

Uittreksel beroeps- of handelsregister 
Om de rechtsgeldigheid van de ondertekende (eigen) verklaringen en bewijsmiddelen te kunnen vaststellen is het 
noodzakelijk om een recent en actueel (maximaal zes maanden oud, terug te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor 
het indienen van de inschrijving) uittreksel(s) uit het Handelsregister of een soortgelijke organisatie conform het 
gestelde in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 te overleggen, dat ten minste bevat: 
1. het voor- en slotblad van het uittreksel(s); 
2. de officiele (handels)naam van de inschrijver; 
3. de naam van de ondertekenaar van ondertekende (eigen) verklaringen en 
bewijsmiddelen; 
4. de aan deze persoon toekomende bevoegdheid. 

(voor zover van toepassing) 
Het standaardformulier Beroep op een derde 
Het standaardformulier Onderaanneming 
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Geschiktheidseisen 
Financiele en economische draagkracht 
De financiele en economische draagkracht kan worden aangetoond door middel van: 
a. passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's; 
b. overlegging van balansen of van balansuittreksels, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is 
gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft, of 
c. een accountantsverklaring en/of officiele financiele jaarstukken (jaarverslagen/- rapporten). 

Indien met betrekking tot de financieel-economische draagkracht gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de 
'moedermaatschappij/holding', dient de inschrijver een verklaring van de 'moedermaatschappij/holding' te 
verstrekken waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant staat voor de 
door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en de eventuele schulden die uit de overeenkomst 
voortvloeien. De verklaring van de moedermaatschappij/holding dient rechtsgeldig te zijn ondertekend. 

Kwaliteitszorg 
Het voldoen aan de vereisten van de kwaliteitszorg kan worden aangetoond door middel van het overleggen van: 

het laatste auditverslag of een kopie certifica(a)t(en) van een kwaliteitszorgsysteem zoals aangegeven in de 
paragraaf 'Kwaliteitszorg' waarbij het certificaat is opgesteld door een certificatie-instelling, die erkend is 
binnen de (inter)nationale accreditatiestructuur, zoals de Europese normenreeks EN 45000. 
Of 
een beschrijving (maximaal 2 A4) van het kwaliteitszorgsysteem dat u heeft waarbij wordt aangetoond dat 
dit kwaliteitszorgsysteem minimaal gelijkwaardig is aan een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. In de 
paragraaf 'Kwaliteitszorg' is aangegeven wat onder gelijkwaardig wordt verstaan. In uw beschrijving dient 
u op de in die paragraaf genoemde punten in te gaan en uit de beschrijving dient de gelijkwaardigheid te 
blijken. 

Ingeval van combinatie of onderaanneming, dient iedere combinant of onderaannemer afzonderlijk, conform 
bovenstaande aan te tonen dat hij voldoet aan de vereisten van kwaliteitszorg voor zover dit betrekking heeft op het 
gedeelte van de gevraagde dienstverlening en of levering dat door de betreffende combinant of onderaannemer 
uitgevoerd zal worden. 

Samenwerkingsverband 

Ingeval in combinatie wordt ingeschreven, dienen alle deelnemers aan het samenwerkingsverband ieder 
afzonderlijk te overleggen, voor zover relevant, de bewijsmiddelen betreffende: 
- de rechtsgeldigheid van de ondertekende (eigen) verklaringen en bewijsmiddelen (zie paragraaf 5.4); 
- de kwaliteitszorg. 

Ingeval van onderaanneming dient de onderaannemer, voor zover relevant, afzonderlijk te overleggen de 
bewijsmiddelen betreffende: 

de rechtsgeldigheid van de ondertekende verklaringen en bewijsmiddelen (zie paragraaf 5.4); 
de kwaliteitszorg. 
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1 Beschrijving Opdrachtgever 

1.1 Gemeente Groningen 

1.1.1 Opbouw organisatie 

Omvang gemeente 
De gemeente telt per 1 januari 2015: 
Inwoners 200.459 
Oppervlakte in ha. 8.369 
Aantal woonruimten 98.628 

Gemeenteraad 
De gemeenteraad ("Raad ") staat aan het hoofd van de gemeente en bestaat uit 39 leden verdeeld 
over 10 fracties. Daarnaast heeft de gemeente vijf Raadscommissies die de besluiten van de Raad 
voorbereiden. Tevens is er een Audit Committee bestaande uit zes Raadsleden, dat zicfi onder 
andere bezig houdt met het aansturen van de accountant namens de Raad en de afstemming van de 
werkzaamheden van de accountant, de rekenkamercommissie en de doelmatigheids- en 
doeltreffendheidsonderzoeken in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. 
De Raadsgriffie is als raadsondersteunend orgaan verantwoordelijk voor de logistieke en 
procesinhoudelijke ondersteuning van de Raad en de Raadscommissies. 

Colleae van B&W 
Het College van Burgemeester en Wethouders ("College") is het dagelijks bestuur dat beleid 
voorbereidt en na vaststelling door de Raad uitvoert. Het College bestaat uit de burgemeester, vijf 
wethouders en een gemeentesecretaris. 

Ambteliike organisatie 
Bij de organisatie van de gemeente zijn in totaal 2.794 formatieplaatsen en 3.092 personeelsleden 
werkzaam. Daarnaast zijn er circa 1.300 personen met een WSW dienstverband. 

Orqanisatiemodel 
De gemeente Groningen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een gemeente met acht 
diensten naar het sturingsprincipe een Gemeente, een Groningen. 
Hierbij zijn de diensten opgeheven en zijn de algemeen directeuren vervangen door een Groninger 
Management Team (1 gemeentesecretaris en 3 concerndirecteuren). 
De gemeente bestaat op dit moment uit 21 organisatie onderdelen/directies; deze worden elk 
aangestuurd door een directeur. De organisatie onderdelen zijn in te delen in beleid, bedrijfsvoering, 
uitvoering en werkmaatschappijen. Daarnaast is een vijftal concernbrede, strategische programma's 
ingericht. 

De bedrijfsvoering is vanaf 2014 gebundeld in een shared service center en bestaat uit drie directies. 

In onderstaand organogram is de huidige structuur van de organisatie weergegeven; 
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organogram gemeente Groningen 
L e g e n d a 

CoHege & Raad & GHffie - donli«r bl«uw 
GMT - iK-hti>ia(iv» 

Beleid - rood 
Sednjfsvoering -

Uitvoering - ; 
Uitvoering werkmg - paars 

Prooramma's • aroet^ 

Bestuur 47 fte 
' Stafisonlwikkeiing - Ruimtelijtt Beleid & OntwerD en Rjirrteli jke Ortwikkettng & Ultvcering 

1.1.2 Financiele gegevens (bedragen in miljoenen euro's) 

De totalen van de exploitatierel<ening 2014: 

Baten 
Lasten 
Rekeningresultaat 
Mutatie reserves 
Netto rekeningresultaat 

€ 943,6 
€ 854,5 
€ 89,1 
€ -85,7 
€ 3,4 

Balanstotalen per 31 december 2014: 

Activa Passiva 
Vaste activa € 1.362,0 Eigen vermogen € 288,7 
Voorraden (incl. ohw) € 189,4 Voorzieningen € 36,5 
VIottende activa € 95,1 Langlopende schulden € 1139,3 

VIottende passiva € 182,0 
Totaal € 1.646,5 Totaal € 1.646,5 

Bron; gemeenterekening 2014 gemeente Groningen 

1.1.3 Administratieve organisatie en interne beheersing 

Planning & control cvclus 
De planning en controlcyclus van de gemeente Groningen start met de Voorjaarsbrief waarin het 
College de inhoudelijke accenten voor het komende jaar, de basismonitor (met daarin o.a. resultaten 
van de enquete leefbaarheid en veiligheid en het statistisch jaartjoek) en het financiele 
meerjarenbeeld aan de Raad vooriegt. Dit mondt uit in het opstellen van de gemeentebegroting. 

Bijsturing en verantwoording vindt plaats door middel van twee tussentijdse rapportages en de 
gemeenterekening. Gedurende het jaar verschijnen twee voortgangsrapportages; een bij het 
Voorjaarsdebat en een voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de raad. De eerste 
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tussentijdse rapportage betreft de realisatie over het eerste kwartaal. De tweede tussentijdse 
rapportage gaat over de eerste zeven maanden van het jaar. In deze rapportages wordt ingegaan op 
de voortgang van beleid en financien, de stand van zaken van de bezuinigingen, risico's en 
bedrijfsvoeringsaspecten en de voortgang van de sleutelprojecten. 

De Raad van de gemeente Groningen heeft de volgende 11 sleutelprojecten vastgesteld: 
1. Ebbingekwartier en bodenterrein; 
2. Eemskanaalzone; 
3. Europapari<; 
4. Grote Markt Oostzijde; 
5. Zernike; 
6. Meerstad; 
7. Oosterhamriktrace; 
8. Westpoort; 
9. Aanpak Ring Zuid; 
10. Stationsgebied; 
11. Maatregelenpakket netwerkanalyse Groningen - Assen. 

Naast bovenstaande reguliere producten in de planning & control kent de gemeente Groningen 
rapportages over grondexploitaties (staat P) en verkeer - en vervoersprojecten (staat V). 

Interne sturing 
De wijziging van de organisatiestructuur is doorgevoerd in de interne sturing en verantwoording. In 
2014 is gemeente breed gestart met een jaarplansystematiek ('resultaatgericht sturen'), gecombineerd 
met verantwoordings- en managementgesprekken. Elk organisatie onderdeel is verantwoordelijk voor 
het behalen van de afgesproken resultaten of bijdrage aan de doelen van de organisatie. De P&C 
cyclus is de 'kapstok' waaraan de interne sturing en de managementdialoog is gekoppeld. 

Huidige AO/IB 
De organisatie-onderdelen zijn in eerste aanleg verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van hun 
(kritische) bedrijfsprocessen. Ieder jaar stelt het College een Intern Controleplan vast. 
De verbijzonderde IC-functie voert de rechtmatigheidstoetsen en de verbijzonderde interne controles 
uit. In de reguliere voortgangsrapportages wordt over de geconstateerde onrechtmatigheden 
gerapporteerd. 
Daarnaast wordt in het Interne Controleplan jaariijks de risicoanalyse in het kader van misbruik en 
oneigenlijk gebruik (M&O) geactualiseerd. Voor elke M&O gevoelige regeling (nieuw, bestaand of te 
wijzigen) wordt een risicoanalyse uitgevoerd ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Jaariijks wordt een Normenkader opgesteld. Het Normenkader betreft een overzicht van alle relevante 
verordeningen en regelgeving c.q. collegebeslulten. Met behulp van het Normenkader geeft de Raad 
de accountant de opdracht om met een bepaalde tolerantie de jaarstukken te gaan controleren. 

Het College onderzoekt periodiek de doelmatigheid en doeltreffendheid van het verrichte bestuur, 
conform de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente 
Groningen, op basis van artikel 213A van de Gemeentewet. Het gaat hierbij om zelfonderzoek door 
het College naar de doelmatigheid van (onderdelen van) de gemeentelijke organisatie en de 
uitvoering van taken door de gemeente en de doeltreffendheid van enkele delen van programma's en 
paragrafen. Jaariijks stelt het College een onderzoeksplan met de te onderzoeken ondenwerpen vast. 

Verbiizonderde interne controle en standaard 610 
Bij het gebruikmaken van werkzaamheden van de verbijzonderde interne controle functie is de 
"Nederiandse Standaard 610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors" van 
toepassing. De accountant heeft bij de jaarrekening 2014 beoordeeld in hoeverre de verbijzonderde 
IC-afdeling voldoet aan de in 2013 aangescherpte eisen ten aanzien van kwaliteit en inrichting en 
heeft geconstateerd dat de gemeente Groningen daaraan voldoet. 
Wel is een aantal (operationele) verbeterpunten geidentificeerd (zoals interne review en ontwikkelen 
kwaliteitsbeleid) om het zelf controlerend vermogen van de gemeente verder te verbeteren. Deze 
verbeterpunten worden in 2015 opgepakt. 
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Getrouwheid- en rechtmatigheid 
De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid 
en rechtmatigheid van de jaarrekening ontvangen. 

Doorontwikkeling controlfunctie 
Met de vorming van een Groninger Management Team (GMT), de ontwikkeling van de 
ondersteunende functies naar een Shared Service Center en de vorming van een concernstaf is ook 
de positie van concerncontrol gewijzigd. Begin 2014 is het team control gestart als onderdeel van de 
Concernstaf. De controllers vallen onder de verantwoordelijkheid van de concerncontroller. Bij ieder 
organisatieonderdeel van de gemeente en enkele grote programma's is vanuit het team control een 
controller geplaatst. We werken volgens het principe 'control aan de voorkanf. Dit betekent dat er in 
afstemming met de adviseurs van het SSC wordt gewerkt aan het verstrekken en borgen van juiste, 
tijdige en volledige informatievoorziening in termen van effecten en risico's. Zowel voor management, 
directie en bestuur. 

Risicomanaqement 
Binnen de gemeente Groningen werken we op diverse fronton aan ons risicomanagement. We 
besteden binnen de planning & control cyclus voortdurend aandacht aan de financiele risico's en 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het weerstandsvermogen. Dit alles gebeurt op basis van de 
Kadernota Weerstandsvermogen en risicomanagement. Voor grote projecten vinden vanuit 
concerncontrol aanvullende controlwerkzaamheden plaats. Daamaast zijn afspraken gemaakt 
omtrent herzieningen van sleutelprojecten en voeren we diverse second opinions uit voor complexe 
projecten. 

De ontwikkeling van risicomanagement is daamaast ook een verandering die door de organisatie zelf 
opgepakt moet worden. Elk organisatie onderdeel is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 
risicomanagement. In de verantwoordings- en managementgesprekken is daarom aandacht voor de 
(beheersing van) de belangrijkste risico's die van invloed zijn op het bereiken van de gewenste 
resultaten en doelen. Om de organisatie onderdelen handvatten te kunnen bieden in hun 
risicomanagement, is gei'nvesteerd in een nieuw instrumentarium voor het proces van 
risicomanagement. Met behulp van dit instrumentarium zijn en worden een aantal risico analyses 
uitgevoerd in zowel het sociale domain als In het fysieke domein. 

Doorontwikkeling Financien 
In 2014 hebben we een forse stap gezet in het financiele besturingsmodel van de gemeente. Op basis 
van het besturingsmodel "een gemeente, een organisatie" is een nieuwe kostenverdeelstaat 
ontworpen en geimplementeerd. De nieuwe kostenverdeelstaat is in de plaats gekomen van de 
verschillende kostenverdeelstaten die tot nu toe binnen het dienstenmodel van de gemeente werden 
gehanteerd. Hiermee hebben we een vereenvoudiging aangebracht in de wijze waarop we kosten 
verdelen en toerekenen naar tarieven. De nieuwe manier van kosten verdelen is een belangrijk 
onderdeel van het voeren van een concernadministratie die het besturingsmodel van de gemeente 
ondersteunt. Verder maken we gebruik van een ERP systeem waarbij financien, projecten en inkoop 
zijn geintegreerd. 

Ontwikkeling managementinformatievoorziening 
We hebben een gemeentebrede licentie voor de business intelligence applicatie Cognos aangeschaft. 
Hiennee hebben we de techniek in handen om managementinformatie op digitale wijze beschikbaar te 
stellen aan de diverse doelgroepen. Met deze applicatie is gewerkt aan het realiseren van een 
uniforme financiele maandrapportage voor elke directie. Dit is bedoeld om inzicht te geven in de 
financiele uitputting per directie en de (deel)programma's waar zij aan bijdraagt. Voor een aantal 
directies zijn daarnaast managementdashboards beschikbaar, waarmee we ook de niet-financiele 
prestaties op de diverse beleidsterreinen kunnen volgen. Op het gebied van bedrijfsvoering is een 
dashboard/portal ontwikkeld voor wat betreft HR en financien voor de betreffende organisatie 
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onderdelen. De verdere ontwikkeling van managementinformatie zal ook de komende jaren een 
belangrijk aandachtspunt zijn in de bedrijfsvoering. 

ICT-ontwikkelingen 
De nieuwe directie l&A is in het kader van de SSC reorganisatie in 2014 van start gegaan. De 
aanbevelingen vanuit het doelmatigheidsonderzoek naar de l&A-functie heeft onder andere geleid tot 
het collegebesluit in 2014 om ICT te gaan outsourcen. Hiertoe hebben we in 2014 een programma-
opdracht opgesteld en zijn de voorbereidingen getroffen om te starten met een greenfield-analyse 
voor de toekomstige l&A functie. Mede op basis van het coalitie akkoord zijn we gestart met de 
voorbereidingen om zaakgericht werken (Track and Trace) verder vorm te geven. 

Belangrijke IT gerelateerde ontwikkelingen/projecten worden maandelijks besproken met de hoofden 
van verschillende afdelingen in de IT-board. Belangrijke taak voor de board is het prioriteren van deze 
ontwikkelingen/projecten en de ovenweging of er uitvoering gegeven kan worden en of dit door de 
gemeente zelf dient te gebeuren of dat externe expertise benodigd is. 

De gemeente is verantwoordelijk voor een toenemend aantal beleidsterreinen en taken waarvoor 
informatie-uitwisseling binnen en buiten de gemeente essentieel is. 
In het kader van de organisatieverandering(en) bij de gemeente en de hogere eisen die er vanuit de 
landelijke overheid en Vereniging van Nederiandse Gemeenten (hierna: VNG) aan iedere gemeente 
gesteld worden, heeft de gemeente in 2014 het bestaande kader voor informatiebeveiliging 
geactualiseerd. Dit kader is door de gemeenteraad vastgesteld in September 2014. 
De gemeente is tevens vergevorderd met het aanpassen van de bestaande rapportage over de stand 
van informatiebeveiliging (risico's, incidenten en score ten opzichte van de Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten). Deze aanpassing geeft in lijn met het nieuwe kader invulling aan 
het cyclische verbeterproces voor informatiebeveiliging. Dit proces staat beter bekend als het 
Information Security Management System (ISMS). Aan de hand van een ingericht en werkend ISMS 
ontstaat een periodiek proces in de organisatie dat zorgt voor een continue verbetering van de 
informatiebeveiliging. Het ISMS dient daarbij de bekende Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA) te 
volgen. 

Tot slot is informatiebeveiliging als speerpunt benoemd binnen het jaarplan l&A voor 2015. De 
doelstelling daarbij is dat de sturing op informatiebeveiliging (en positionering) is ingericht en dat 
medewerkers zijn gewezen op het belang van informatiebeveiliging. 
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1.2 Gemeente Ten Boer 

1.2.1 Opbouw organisatie 

Omvang gemeente 
De gemeente telt per 31 december 2014: 
Inwoners 
Oppervlakte in ha. 
Aantal woonruimten 

7.452 
4.573 
3.035 

Gemeenteraad 
De gemeenteraad bestaat uit 13 leden verdeeld over 5 fracties. 
Het overieg met de accountant vindt 1 keer per jaar met de raad plaats tijdens een besloten 
commissievergadering. Tijdens dit overleg worden de uitkomsten van de controle jaarstukken met de 
accountant besproken en eventuele andere zaken worden dan met de accountant besproken. 

De Raadsgriffie is als raadsondersteunend orgaan verantwoordelijk voor de logistieke en 
procesmatige ondersteuning van de gemeenteraad. 

College van B&W 

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester, 2 wethouders en een gemeentesecretaris. 

Ambteliike organisatie 

Bij de organisatie van de gemeente zijn in totaal zo'n 13,16 formatieplaatsen en 16 
personeelsleden werkzaam (inclusief de gemeentesecretaris). 
Organisatiemodel 
Zie paragraaf 1.2.3 

1.2.2 Financiele gegevens 

De totalen van de exploitatierekening 2014 (concept jaarstukken 2014 voor controle accountant): 

Baten 
Lasten 
Rekeningresultaat 
Mutatie reserves 
Netto rekeningresultaat 

€ 13.728.933 
€ 16.076.996 
€ -2.348.062 
€ -402.815 
€ -2.750.877 

Balanstotalen per 31 december 2014 (concept jaarstukken 2014 voor controle accountant): 

Activa Passiva 
Vaste activa € 21.655.791 Eigen vermogen € -11.455.965 
Voorraden (incl. ohw) € 3.840.133 Voorzieningen € 4.785.413 
VIottende activa € 1.941.515 Langlopende schulden 29.027.828 

VIottende passiva € 5.080.163 
Totaal € 27.437.439 Totaal € 27.437.439 
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1.2.3 Administratieve organisatie en interne beheersing 

Risicomanagement 

Door de raad van de gemeente Ten Boer is op 30 juni 2010 de nota Weerstandsvermogen 
vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement. De bestaande risico's zijn in 
beeld gebracht en worden jaariijks geactualiseerd in begroting en jaarrekening. 
Gepland is de vaststelling van een nieuwe nota weerstandsvermogen in de raad najaar 2015. 
Door de korte lijnen binnen de organisatie van Ten Boer worden risico's op korte voet gevolgd. 

Huidige AO/IB 

Venwezen wordt naar het Model Ten Boer-Groningen. Zie hieronder. 

Planning & control cvclus 

In de financiele verordening, vastgesteld door de raad op 25 februari 2009, zijn de afspraken 
vastgelegd tussen de raad en het college met betrekking tot o.a. de planning- en controlcyclus. 
De P&C-cyclus begint met de kadernota die voor 1 juni aan de raad moet worden aangeboden. In de 
kadernota worden de kaders voor het nieuwe begrotingsjaar vastgelegd. Inclusief nieuw beleid en 
investeringen. Ven/olgens wordt aan de hand van de kadernota in november de begroting vastgesteld. 
In het dienstjaar wordt 2x gerapporteerd aan de raad. In het voorjaar de perspectiefnota (met daarin 
de voorjaarsnota en de kadernota voor de volgende begrotingsjaren) waarin wordt ingegaan op stand 
van zaken beleid en financien. In het najaar de najaarsnota die zich beperi<t tot financiele 
ontwikkelingen. Na afloop van het jaar wordt de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 
gepresenteerd. Planning is dat in het najaar van 2015 een nieuwe financiele verordening zal worden 
vastgesteld. 

Managementrapportages/Beleidsrapportaoes 
De organisatie van Ten Boer kent geen aparte managementrapportages, dit is een onderdeel van de 
prespectiefnota en de najaarsnota. Op onderdelen wordt er apart gerapporteerd zoals de jaariijkse 
presentatie (jaariijks in maart) van grondexploitaties aan de Raad. 

Model Ten Boer-Groningen 
De gemeenteraad van de gemeente Ten Boer heeft in 2006 besloten tot samenwerking met de 
gemeente Groningen: het "Model Ten Boer-Groningen". De inzet van dit model is om, met behoud van 
bestuuriijke zelfstandigheid en eigen opdrachtgeverschap, de kwaliteit en efficientie van de 
taakuitvoering van onze - relatief kleine - gemeente, te garanderen door uitbestedingafspraken te 
maken met de gemeente Groningen, waarbij de Raad de directe zeggenschap houdt over het 
gemeentelijke takenpakket. Daarmee blijven de zelfstandigheid en eigen identiteit van Ten Boer 
behouden.Dit vindt zijn weerslag in een kleine eigen organisatie in Ten Boer die zich richt op de 
strategische beleidsontwikkeling en de regie op het proces. Daarnaast is er in Ten Boer een frontoffice 
waar de inwoners van Ten Boer terecht kunnen voor hun gemeentelijke aangelegenheden als, 
paspoorten, rljbewijzen, vergunningen etc. 

Met de gemeente Groningen zijn taakafspraken gemaakt d.m.v. dienstverieningsovereenkomsten. 
Een groot deel van de taken zijn ondergebracht in uitvoeringsbudgetten waarin de taak en het budget 
zijn vastgelegd. Dit is inclusief urenbesteding tegen een vast tarief. Daarnaast zijn er programma's 
waan/oor ook afspraken zijn gemaakt maar waarbij het uitvoeringsbudget niet vastligt. Dit heeft o.a. te 
maken met openeinde regelingen zoals WMO en WWB. 

In 2015 Is besloten (zie ook kopje hierna "Nieuwe ontwikkelingen") om de financiele administratie van 
Ten Boer als een apart bedrijf volledig onder te brengen bij de gemeente Groningen. Dit betekent dat 
de gemeente Groningen verantwoordelijk is geworden voor het voeren van de financiele administratie 
van Ten Boer. De eindverantwoordelijkheid blijft uiteraard bij het college van burgemeester en 
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wethouders van Ten Boer die rapporteren aan de raad. De gemeente Ten Boer verzorgt zelf de 
opstelling van de diverse documenten behorende bij de P&C-cyclus. Het financieel beleid ligt ook bij 
de gemeente Ten Boer. 

Het model Ten Boer - Groningen impliceert dat de controle werkzaamheden door de accountant voor 
Ten Boer grotendeels in Groningen dient plaats te vinden. Het bij de beschrijving van de gemeente 
Groningen vermelde omtrent de Verbijzonderde interne controle en standaard 610 is ook hier van 
toepassing. 

De Unit bestuursondersteuning Ten Boer 
Bij het opstellen van een organisatieschema voor de Unit bestuursondersteuning is uitgegaan van het 
minimum aan menskracht dat noodzakelijk is voor het in stand houden van een zelfstandig en 
onafhankelijk bestuur in de gemeente Ten Boer. 

Aan het hoofd van de nieuwe organisatie staat de gemeentesecretaris die zich behalve met het 
aansturen van de eenheid, bezig houdt met het vertegenwoordigen van de gemeente naar buiten. Hij 
houdt zich bezig met het relatiebeheer met Groningen op het gebied van algemene zaken. Hij is uit 
naam van het gemeentebestuur de belangrijkste persoon voor contractondertiandelingen. 

Voor ondersteuning van de Raad is de griffier verantwoordelijk. De griffier heeft een belangrijkere rol 
in het vertalen van de vragen vanuit de Raad naar concrete opdrachten voor de ambtelijke 
organisatie. 

Essentieel voor de controle van de financiele stukken op onder andere de rechtmatigheid en het 
verwerken van de gegevens is de controller. Ook de opstelling van de begroting, de jaarstukken en de 
beide rapportages zijn in de unit gebleven. 

Er zijn drie beleidsregisseurs aangesteld die Zich bezig houden met de beleidsontwikkeling van de 
sectoren Ruimte, Welzijn en Publiekszaken. Zij zijn belast met de opdrachtgeversrol naar Groningen 
en relatiebeheer en bestuursondersteuning van raad en College. Zij houden zich bezig met 
strategische beleidsontwikkeling en de blljvende inbedding van Ten Boer In de regie. 

Voor de communicatie van het beleid en besluiten van de raad en het college is de voorlichter 
verantwoordelijk. Hij houdt zich tevens bezig met de website en onderhoudt contacten met de burgers 
en verricht kabinetstaken. 

De bestuuriijk-juridlsche functie is verantwoordelijk voor de juridisch controlfunctie en houdt zich 
verder bezig met openbare orde en veiligheid (w.o. politie, brandweer en IVB), vergunningveriening 
APV en bijzondere wetten en subsidievertening. 

De Unit wordt ondersteund door een secretarieel team dat zich houdt met ondersteuning van de raad 
en het college waaronder het agendabeheer. Tevens houdt iemand zich bezig met het doorgeven en 
beheren van verschillende administratieve zaken zoals bijvoorbeeld het verdelen van de post richting 
Groningen. Er is voorzien in een bodefunctie, archief, inkoop en receptie. 

Getrouv>/heid- en rechtmatigheid 
De gemeente Ten Boer heeft de afgelopen jaren een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid 
en rechtmatigheid van de jaarrekening ontvangen. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Ten Boer heeft er voor gekozen om de financiele administratie ingaande 2015 volledig onder te 
brengen bij Groningen. De medewerker financien is overgaan naar de gemeente Groningen. Dit 
betekent dat alle financiele beheer handelingen (zoals opboeken crediteuren en debiteuren, verrichten 

10 
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betalingen, venwerken bankafschriften, beheer activa, beheer leningen, aangifte BTW etc) door 
medewerkers van Groningen worden verricht 

Artikel 12 status Ten Boer 
De gemeente Ten Boer heeft voor het jaar 2014 artikel 12 steun aangevraagd bij het rijk. In januari 
2015 is het rapport over 2014 van de inspecteur ontvangen. Ook voor 2015 heeft Ten Boer artikel 12 
steun gevraagd. 

Stand van zaken (1 mei 2015) is dat verwachting is dat Ten Boer gedurende 10 jaar vanaf 2018 - j opmerking [JPi]: Nogupdaten wim 
jaariijks een bedrag van € 400.000,00 binnen de begroting moet hebben om een deel van de ôonder duideiijkhrid najaar 2015 
financiele problemen zelf op te kunnen lossen. Hiervoor heeft Ten Boer een saneringsbegroting 
opgesteld. In verband met de artikel 12 status staat Ten Boer onder preventief toezicht van de 
provincie. Dit toezicht zal duren tot en met 2027 (het laatste jaar waarin Ten Boer het bedrag van € 
400.000,00 beschikbaar dient te hebben). 

11 
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2 Beschrijving van de Opdracht 

De beschrijving van de Opdracht geldt, voor zover niet expliciet anders vermeld, voor beide 
gemeenten. Waar Audit Committee staat vermeld moet in het geval van de gemeente Ten Boer 
gelezen worden de Raad. 

2.1 Basispakket 

2.1.1 Certificerende functie (hoofdbestanddeel) 

2.1.1.1 Dienstverieningsplan 

Opdrachtnemer dient jaariijks voor 1 September van het betreffende controlejaar aan het Audit 
Committee een dienstverieningsplan ter goedkeuring voor te leggen met betrekking tot de controle 
van de jaarrekening. Bij het opstellen van het dienstverieningsplan houdt Opdrachtnemer rekening 
met specifieke wensen van de gemeenteraad. Het Audit Committee kan jaariijks maximaal drie 
controle-accenten (speerpunten) aangeven, die Opdrachtnemer betrekt in zijn controle en hierover 
rapporteert in het rapport van bevindingen. Het betrokken van de speerpunten leidt niet tot extra 
kosten, omdat de speerpunten zo zullen worden gekozen dat deze vallen binnen de reguliere controle. 
In het dienstverieningsplan worden in ieder geval omtrent de volgende ondenwerpen voorstellen 
gedaan: 

- de goedkeurings- en rapporteringstoleranties; 
- de onderdelen aan welke de accountant bij de interim- en jaarrekeningcontrole specifiek aandacht 
besteedt; 
- controleaanpak; 
- de reguliere en ven/vachte verklaringen; 
- communicatie- en rapporteringsschema. 
Bij de dienstveriening en de daarop aansluitende verslaggeving dient Opdrachtnemer de Planning- en 
controlcyclus, het Normenkader, het Interne Controleplan en de vastgestelde tijdslimieten van de 
Opdrachtgever te volgen. 

2.1.1.2 Controle en verantwoording SiSa 

De (concern)jaarrekeningen van beide gemeenten dienen te worden beoordeeld op getrouwheid en 
rechtmatigheid. De controle moet gebaseerd zijn op het gestelde in de Offerteaanvraag, dit 
Programma van Eisen en de van kracht zijnde huidige en toekomstige regelgeving. Daarbij moet 
onder meer worden gedacht aan de Gemeentewet, de regelgeving en controlestandaarden van de 
Nederiands beroepsorganisatie van Accountants, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV), het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), de Nota 
verwachtingen accountantscontrole met betrekking tot de controle van de verantwoordingen in het 
kader van "Single Information, Single Audit" en wel de geldende nota, de van toepassing zijnde 
financiele en controleverordening van de betreffende gemeente. 

Het meest actuele overzicht van eisen aan Opdrachtgever is te raadplegen op de website van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De regelingen die de gemeente Groningen respectievelijk Ten 
Boer over het boekjaar 2014 volgens het Besluit SISA (cf. kruisjeslijst van ministerie BZK) moeten 
verantwoorden, zijn te vinden op de Aanbestedingswebsite. 

Confrotedoss/ers 
Opdrachtnemer overiegt vier weken voor de aanvang van de interim controle en in het geval van de 
jaarrekeningcontrole voor 1 december van het betreffende controlejaar een gespecificeerd schriftelijk 
overzicht van de benodigde stukken voor de uitvoering van de controle-opdracht (zgn. Client 
assistance letter) aan de directeur bedrijfsvoering en de concerncontroller. Op basis van voormelde 
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Client assistance letter zorgt Opdrachtgever voor een controledossier. Dit laat onveriet de eigen 
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om controle-informatie zelf te verzamelen en (digitaal) te 
raadplegen. Eventuele te verrichten correcties in de conceptjaarrekening worden tijdens het 
controletraject kenbaar gemaakt aan de concerncontroller. 

2.1.1.3 Rapport van bevindingen 

Opdrachtnemer stelt een rapport van bevindingen op. In het rapport van bevindingen besteedt de 
Opdrachtnemer in ieder geval aandacht aan: 
- de te rapporteren fouten en onzekerheden; 
- de bevindingen over het financiele beheer; 
- single information, single audit; 
- rechtmatigheid; 
- kwaliteit verslaggeving (informatiewaarde jaarrekening); 
- processen welke door de Opdrachtnemer met verdiepte aandacht worden beoordeeld; 
- de geautomatiseerde gegevensverweri<ing; 
- de "planning en control" - instrumenten, echter slechts indien en voor zover deze bevindingen 
van bestuuriijke betekenis zijn; 
- financiele positie en weerstandsvermogen. 
- eventuele uitwerking van specifieke controle-accenten (speerpunten) van de gemeenteraad. 

2.1.1.4 Managementletter 

Gemeente Groningen 
Jaariijks dient door de Opdrachtnemer een interim-controle te worden uitgevoerd conform de planning 
van Opdrachtgever. De bevindingen naar aanleiding van de interim-controle dient Opdrachtnemer in 
de vorm van een managementletter vast te leggen. 

De managementletter omvat minimaal: 
- functioneren van de administratieve organisatie 
- kwaliteit van de ao/ib 
- rechtmatigheid 
- de bevindingen van te verrichten EDP-audits (Electronic Data Processing-audits) 
- interne beheersing 
- kwaliteit van de bedrijfsvoering/financiele processen 
- bijzondere ontwikkelingen door Opdrachtgever aan te geven. 
- risicoanalyse als vooruitblik op de jaarrekening; 
- verbeterpunten in de bedrijfsvoering in algemene zin; 
- verbeterpunten in de opzet en working van het financieel beheer (inclusief budget- en 
kredietbewaking), de geautomatiseerde gegevensverweri<ing, de planning en control-instrumenten, 
het risicomanagement en de relaties tussen de rekening en begroting. 
- bijzondertieden die bij de uitvoering van de interim controle en de jaarrekeningcontrole naar 
voren komen en naar de mening van Opdrachtnemer verbeterd kunnen worden of 
verbetering behoeven; 
- de (geactualiseerde) follow-up van aanbevelingen uit voorgaande managementletters (monitor); 
- eventuele uitwerking van specifieke controle-accenten (speerpunten) van de gemeenteraad. 

Gemeente Ten Boer 
Voor de gemeente Ten Boer geldt dat er geen verslag plaatsvindt via een separate managementletter. 
De bevindingen voor Ten Boer worden, voor zover van belang voor de Raad, meegenomen in de 
rapportage over de jaarrekening. 
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2.1.1.5 Goedkeurings-en rapporteringstoleranties 

Opdrachtnemer accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. 
Opdrachtnemer controleert niet ieder document of iedere financiele handeling, maar richt de controle 
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en 
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten, balansmutaties en financiele 
beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. 
Opdrachtnemer richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daariDlj op 
risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties. 
In het Besluit accountantscontrole Decentrale Overheden zijn minimumeisen voor de in de controle te 
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Provinciale Staten en Gemeenteraden mogen de 
goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden 
toegelicht in de accountantsverklaring. De minimumeisen zijn: 

Strekking accountantsverklaring; 
Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-

onthouding 
Afkeurend 

Fouten in de jaar
rekening (% lasten) 

i 1% >1%<3% - S3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

S3% >3%<10% S 10% -

Naast deze kwantitatieve benadering zal Opdrachtnemer ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. 

De Raad stelt de goedkeuringstolerantie voor het controlejaar vast in overeenstemming met de 
minimumeisen zoals deze in bovenstaande tabel zijn opgenomen. De goedkeuringstoleranties voor de 
controlejaren 2013 en 2014 waren gelijk aan de minimumeisen. 

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderi<end de rapporteringtolerantie. De 
rapporteringtolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de 
goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van 
bevindingen. Een lagere rapporteringtolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controleweri<zaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die de Raad specifiek nader 
terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf bei'nvloedt. De Raad stelt de rapporterings-
tolerantie voor het controlejaar vast. 

De rapporteringtolerantie voor 2014 bedroeg: 
gemeente Groningen; EUR 500.000,-; 

- gemeente Ten Boer: EUR 10.000,-. 

2.1.2 De natuuriiike adviesfunctie 
In de natuuriijke adviesrol van Opdrachtnemer ziet de Opdrachtgever graag een proactieve, kritische, 
objectieve en integere adviseur die zich realiseert dat hij in eerste instantie voor de Raad werkt. Vanuit 
zijn positie als adviseur geeft de Opdrachtnemer; 
-gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de begroting en jaarrekening; 
-op verzoek informatie en advies aan de Raad, het Audit Committee, het College, de wethouders, de 
directie en de (concern)controller. 

Opdrachtnemer is tevens een klankbord voor de bewaking van de uitvoering, en de voortschrijdende 
ontwikkeling van de begroting en jaarrekening. Hij ondersteunt de Raad binnen de grenzen van zijn 
vakgebied bij haar kaderstellende en controlerende rol. Met name vanuit zijn adviesrol richting College 
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en Raad en zijn betrokkenheid bij de administratieve organisatie en interne processen is 
Opdrachtnemer als buitenstaander en als autoriteit in staat om te schakelen tussen doel, proces en 
resultaat. Hij signaleert daarbij niet alleen problemen, maar draagt ook actief opiossingen aan op 
basis van zijn deskundigheid en zijn ervaringen bij andere (gemeentelijke) organisaties. 

2.1.3 Aansturing door en ondersteuning van het Audit Committee 

Gemeente Groningen 

Opdrachtnemer (partner) is in de overieggen van het Audit Committee aanwezig (ongeveer zes 
vergaderingen per jaar). Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze in zijn gevraagde en 
ongevraagde bijdragen in dit overieg bijdraagt aan het versterken van het functioneren van de Raad in 
al zijn functies en het versterken van het Audit Committee in zijn rol als adviseur en werkvoorbereider 
van de Raad. De Opdrachtnemer is adviseur van het Audit Committee en informeert het Audit 
Committee onder andere met behulp van de managementletter. Tijdens deze besprekingen worden 
afspraken gemaakt voor de controle over bijvoortjeeld welke onderwerpen diepgaand worden 
gecontroleerd en over overige specifieke wensen van het Audit Committee. De Raad ontvangt alle 
voor hem relevante informatie die vanuit de Opdrachtnemer aan de organisatie wordt overgebrachf. 

Opdrachtnemer informeert het Audit Committee proactief over gevolgen van relevante wetswijzigingen 
en/of regelgeving en past wijzigingen in de dienstverlening als gevolg deze wetswijzigingen en/of 
regelgeving pas toe na vooriegging aan het Audit Committee. 

Het Audit Committee ontvangt eenmaal per jaar, na afloop van het controlejaar in juni, een evaluatie 
van de uitgevoerde werkzaamheden op basis van het in paragraaf 2.1.1.1 genoemde 
dienstverieningsplan. Daarin is ook een overzicht opgenomen van de kosten, zowel van de reguliere 
dienstveriening als van alle extra opdrachten die in het afgelopen boekjaar door Opdrachtnemer voor 
de betreffende gemeente zijn verricht. In dit overzicht dient in ieder geval de opdrachtgever 
(bestuursorgaan of functionaris van de gemeente), ondenwerp, factuurdatum en totaalsom van de 
factuur opgenomen te zijn. Ook dient gerefereerd te worden aan de prijsafspraken die zijn gemaakt in 
het contract. 

Gemeente Ten Boer 
Opdrachtnemer (partner) overiegt een keer per jaar met de financiele raadscommissie. Van 
Opdrachtnemer wordt ven/vacht dat deze in zijn gevraagde en ongevraagde bijdragen in dit overieg 
bijdraagt aan het versterken van de Raad in al zijn functies. Tijdens deze besprekingen komt de 
rapportage over de jaarrekening van het afgelopen jaar aan de orde en worden afspraken gemaakt 
voor de eerstvolgende controle; Bijvoorbeeld over welke onderwerpen diepgaand worden 
gecontroleerd en over overige specifieke wensen van de Raad. De Raad ontvangt alle voor hem 
relevante informatie die vanuit de Opdrachtnemer aan de organisatie wordt overgebrachf. 

2.1.4 Overige ondersteuning 
Deze ondersteuning omvat overige activiteiten gericht op de ondersteuning van de bestuuriijke, 
kaderstellende en controlerende organisatie. Deze ondersteuning leidt niet tot extra kosten voor 
Opdrachtgever. Te noemen valt: 

• het op verzoek bijwonen van de vergaderingen van het College, de Raadscommissie F&V, de 
Raad en de Rekenkamercommissie; 

• overieg met de griffier, het College of individuele Collegeleden, (concern)controller en/of de 
directie; 

• het op verzoek geven van informatie aan en adviseren van de leden van het College en de 
Raad; 

• op basis van externe ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking 
tot de verslaglegging en de organisatie van het financieel beheer; 
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• het op verzoek geven van informatie aan, alsmede het adviseren van de leden van het 
College en de directie naar aanleiding van de bevindingen van de controles. 

• het actief te informeren over ontwikkelingen op het vakgebied. 

2.1.5 Rapportages. adviezen en verslaglegging 
Procedureel gemeente Groningen 

• Opdrachtnemer voert twee maanden voor aanvang van de interim- en jaarrekeningcontrole 
een pre-auditgesprek met de directeur bedrijfsvoering, de concern controller en het Audit 
committee. 

• rapportages (concernmanagementletter bij de interim controle en rapport van bevindingen bij 
de jaarrekening) en adviezen ten behoeve van de raad worden in principe persoonlijk 
gepresenteerd in het Audit Committee, de raadscommissie F&V en/of aan de raad. 

• rapportages (o.a. controlerapport, rapport van bevindingen, managementletters), worden 
besproken met de concerncontroller, directeur Bedrijfsvoering, de wethouder van Financien en 
in voorkomend geval de directie van het betreffende organisatie-onderdeel; 

• rapportages over de jaarrekening (inclusief af te geven verklaringen) worden uitgebracht aan 
de Raad met een afschrift aan het College; 

• de concernmanagementletter naar aanleiding van de interim controle wordt uitgebracht aan 
de raad met een afschrift aan het College en de concerncontroller; 

• Eventuele bijzondere verklaringen worden uitgebracht aan het bevoegde orgaan. 

Procedureel gemeente Ten Boer 
• rapportages worden besproken met de controller, de wethouder Financien en in voorkomend 

gevallen met de financiele raadscommissie; 
• rapportages over de jaarrekening (inclusief af te geven verklaringen) worden uitgebracht aan 

de Raad met een afschrift aan het College; 
• Eventuele bijzondere verklaringen worden uitgebracht aan het bevoegde orgaan. 

Vormgeving 
• mondelinge en schriftelijke inbreng (rapportages) dient in begrijpelijke taal te zijn, ook voor 

gei'nteresseerden zonder vakinhoudelijke achtergrond in de accountancy; 
• de wijze van rapporteren dient eigentijds te zijn. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van 

digitale interactieve en doorklikbare documenten; 
• in de opbouw van rapportages dient een consistente lijn te worden gevolgd, hierdoor zijn 

(opeenvolgende) rapportages snel vergelijkenderwijs te lezen; 
• in de advisering dient in inbreng en gedrag een consistente en ook inhoudelijk inspirerende lijn 

te worden gevolg: er ligt een heldere filosofie aan de toepassing van techniek ten grondslag; 
• tekortkomingen en risico's worden terstond gesignaleerd waarbij ook opiossingen worden 

aangegeven; 
• bij adviezen/bevindingen wordt tevens aangegeven hoe de uitvoering c.q. verbetering naar 

aanleiding van adviezen/bevindingen vorm kan krijgen. 

2.2 Aanvullende dienstverlening 
Dit omvat de diensten die niet onder 2.1. het Basispakket zijn benoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
door de Opdrachtgever gevraagde specifieke adviezen, onderzoeken en controles die niet relevant 
zijn voor de certificerende en natuuriijke adviesfuncties zoals hiervoor beschreven. Het kan hier gaan 
om bijvoorbeeld opdrachten met betrekking tot het opstellen van nieuwe AO-beschrijvingen, 
opdrachten met betrekking tot vermeende fraudes en organisatie-adviezen. Een en ander voor zover 
niet strijdig met de onafhankelijke positie van de accountant als controleur. 

Verder valt onder Aanvullende dienstveriening het afgeven van bijzondere (deel) verklaringen en/of 
incidentele verantwoordingen. Deze kunnen benodigd zijn in het kader van door derden verstrekte 
doeluitkeringen (niet zijnde de regelingen die onder SISA vallen). De door derden verstrekte 
doeluitkeringen (specifieke uitkeringen en subsidies) omvatten de verstrekkingen door Europe, 
Rijksoverheid, provincies en overige fondsen. De overige verklaringen omvatten veelal verantwoording 
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over interne activiteiten die aan derden worden verantwoord, bijvoorbeeld regionale werkzaamheden 
ten behoeve van andere gemeenten. 

Een opdracht voor Aanvullende dienstveriening komt tot stand op offertebasis en schriftelijke 
aanvaarding door middel van vastlegging in een Nadere overeenkomst. Opdrachtgever behoudt zich 
het recht voor om Aanvullende dienstverlening door anderen dan Opdrachtnemer te laten uitvoeren. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de Aanvullende dienstveriening voortvloeit uit adviezen van 
Opdrachtnemer in zijn rapport bij de interim controle of bij de jaarrekening om naar een bepaald 
ondenwerp nader onderzoek te doen. 

Specifiel< gemeente Groningen 
De Raad van de gemeente Groningen wil graag, conform artikel zes van de controleverordening, van 
tevoren worden geinformeerd als het college van B&W of de gemeentelijke organisatie een opdracht 
voor aanvullende dienstveriening verstrekt aan de accountant. Het gaat hierbij om opdrachten zoals 
beschreven in de eerste alinea van paragraaf 2.2. hierboven. Voor bijzondere deelverklaringen of 
incidentele verantwoordingen geldt dit niet. Het is de accountant die ervoor zorgt dat het Audit 
comittee hierover wordt geinformeerd, voordat met de opdracht wordt begonnen. 
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3 Gunningscriteria 
De Gunningscriteria betreffen Prijs (30%) en Kwaliteit (70%). Ter beoordeling van de Inschrijving dient 
Inschrijver de gevraagde informatie aan te leveren. De gevraagde informatie heeft betrekking op het 
voldoen aan de Minimumeisen en informatie die door Opdrachtgever gebruikt wordt voor het 
beoordelen van de Prijs en de Wensen. Bij de Prijs en de Wensen is aangegeven op welke wijze de 
Opdrachtgever deze Gunningscriteria beoordeelt en hoe de te scoren punten worden toegekend. 

De relatieve zwaarte van de Gunningscriteria is als volgt: 

Maximaal aantal 
Omschrijving punten 

Kwaliteit 
Controle aanpak 200 
Visie op de rol van de accountant voor de raad, 
onafhankelijkheid, wijze van rapporteren 150 
Visie op de natuuriijke adviesfunctie 150 
Presentatie 200 

Prijs 
Basispakket 250 
Uurtarieven aanvullende dienstveriening 50 

Totaal 1000 

3.1 Prijs 
Voor de prijsstelling wordt gebruik gemaakt van de voorgeschreven tabellen op de 
Aanbestedingswebsite. 

3.1.1 Priis voor het Basispakket 
In de prijsstelling dient Inschrijver per gemeente de maximumjaarprijs te verstrekken voor het 
Basispakket zoals omschreven in paragraaf 2.1. 

3.1.2 Uurtarieven aanvullende dienstveriening 
Als onderdeel van de prijs van het Basispakket dient u per functie het uurtarief te vermelden welke ten 
behoeve van deze offerteaanvraag gebruikt is om de prijs te berekenen. Deze uurtarieven zullen 
gehanteerd worden in het geval van opdrachtverstrekking voor Aanvullende dienstveriening of 
meerwerk. 

Op basis van de geoffreerde uurtarieven en de daarbij opgegeven uren zal een gemiddeld 
uurtarief worden berekend. Bij een range per functie wordt het hoogste uurtarief van de range 
gehanteerd bij de berekening van het gemiddelde uurtarief. Het gemiddelde uurtarief wordt 
gehanteerd voor de score van dit onderdeel. 
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Wijze van beoordelen: 

De beoordeling van het gunningscriterium Prijs is als volgt. Er wordt per subonderdeel (Basispakket, 
Bijzondere verklaringen en Uurtarieven) een prijs berekend op de wijze als bij het subonderdeel 
omschreven. De Inschrijver met de laagste prijs ontvangt per subonderdeel het aangegeven 
maximaal aantal punten. Voor de puntentoekenning van de overige Inschrijvers wordt de volgende 
formule gehanteerd; 

1-(priisinschriivina - laagste priis) x maximaal aantal punten = aantal punten 
laagste prijs 

3.2 Kwaliteit 

Categorie: Mate van belang: 
Minimumeisen (A+B) Inschrijver dient hieraan te voldoen. 
Wensen (W) Inschrijver kan hier punten op scoren. 

3.2.1 Minimumeisen 
Inschrijver dient zich te conformeren aan alle minimumeisen. Indien Inschrijver zich niet conformeert 
aan een van de minimumeisen komt hij niet in aanmerking voor de Opdracht. Indien bij de eis een 
schriftelijke onderbouwing als bewijs wordt gevraagd dient Inschrijver dit bij te voegen. 
Zie voor invullen Aanbestedingswebsite. 

3.2.2 Wensen 

W 1 Controleaanpak 
W 2 Visie op de rol van de accountant voor de raad, onafhankelijkheid, wijze van rapporteren 
W 3 Visie op de natuuriijke adviesfunctie 
W 4 Presentatie 

Voor de presentatie worden de Inschrijvers uitgenodigd, wiens score na de beoordeling op 
Minimumeisen, Prijs en de Wensen W 1 t/m W 3 gelijk is of binnen een marge van [100] punten ligt 
van de Inschrijver met het hoogste puntenaantal. Deze presentatie is gepland op [ ] januari 2016 
in het stadhuis te Groningen. Het tijdstip wordt te zijner tijd bekend gemaakt. 
Uiteriijk op [ ] 2016 ontvangen de Inschrijvers een reactie op hun offerte. De Inschrijvers die in 
aanmerking komen voor een presentatie ontvangen een uitnodiging met het exacte tijdstip en 
plaatsaanduiding van de presentatie. Op basis van de presentatie zal het laatste onderdeel van de 
kwaliteitsaspecten worden ingevuld. 

Wijze van beoordelen: 

De beoordeling van de Wensen is als volgt. Elk individueel lid van het beoordelingsteam leest en 
beoordeelt de verstrekte informatie en bepaalt zijn of haar waarde. Bij het toekennen van de waarde 
wordt gekeken naar de volledigheid en detailniveau van de verstrekte informatie, de 
toepasbaarheid/uitvoerbaarheid en het totaalbeeld en onderiinge samenhang van de bij de Wensen 
aangegeven elementen. Deze elementen zijn slechts genoemd ter toelichting ten behoeve van 
Opdrachtnemer en zijn niet te beschouwen als nadere "subgunningscriteria". De genoemde 
elementen zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen. 

De beoordelaars kunnen de volgende waarden toekennen; 
Antwoord: Geen/Slech Matig Voldoende Goed Zeer 

goed 
Punten: 0 2,5 5 7,5 10 
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De afzonderlijke waarden worden gesommeerd en gedeeld door het aantal beoordelaars. De 
Inschrijver met de hoogste gemiddelde waarde scoort het per Wens aangegeven maximaal aantal 
punten. Voor de puntentoekenning van de overige Inschrijvers wordt de volgende formule gehanteerd: 

Behaalde gemiddelde waarde x maximaal aantal punten = aantal punten 
Hoogste gemiddelde waarde 

Minimumeisen 

Nr 
Algemene-, Commerciele- en Juridische minimumeisen 

Algemeen 

A l Het zelf samenstellen en als gevolg daarvan afwijken van de vraagstelling van de door 
Opdrachtgever samengestelde bijlagen/standaardformulieren die door Inschrijver moeten 
worden ingevuld leidt tot uitsluiting van de procedure. Inschrijver dient zich in zijn response 
te conformeren aan de structuren/sjablonen die Opdrachtgever daan/oor ter reactie op de 
gestelde eisen en wensen ter beschikking stelt. 

A 2 Inschrijver stemt in met de inhoud en voonwaarden van deze Offerteaanvraag waaronder 
de wijze van aanbesteding, beoordelingsmethoden en indiening van de Inschrijving 
inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever hierop in de Nota('s) van Inlichtingen 
vermelde wijzigingen, aanvullingen en/of toelichtingen. 

A 3 De Inschrijving is in de Nederiandse taal gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
documenten die oorspronkelijk / uitsluitend in een andere taal zijn gesteld. Mogelijke 
voorbeelden hiervan zijn technische omschrijvingen van materieel en getuigschriften van 
buitenlandse opdrachtgevers. Opdrachtgever kan in voorkomend geval om een officiele 
vertaling verzoeken. 

A 4 Inschrijver verklaart dat de Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een 
overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederiands of Europese 
mededingingsrecht. 

Inschrijver verklaart dat hij zich zal onthouden van gedragingen die de mededinging tussen 
Inschrijvers beperi<en. In het bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn 
Inschrijving of over het overleg met de Opdrachtgever uitwisselen met andere Inschrijvers 
of met derden. 

Commercieel 

A S Alle prijzen en tarieven welke worden weergegeven dienen 'all-in' te zijn, inclusief 
salariskosten, overheadkosten, kosten voor gebruik apparatuur, kosten van keuringen, 
certificaten, verzekeringen, transport, reis- en verblijfskosten, parkeerkosten, wervings- en 
selectiekosten, vervangingskosten etc. 

A6 De Inschrijving waaronder de Prijs voor het Basispakket is gebaseerd op de werkelijke c.q. 
bestaande situatie bij Opdrachtgever, en dus niet op een veronderstelde ideale situatie. 
Inschrijver heeft bij het bepalen van de Prijs voor het Basispakket o.a. kennis genomen 
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van, en rekening gehouden met: 
- de interne organisatie van Opdrachtgever en de vigerende interne 
beheersingsorganisatie (waaronder administratieve organisatie, inclusief interne 
controlemaatregelen) en organisatieontwikkelingen; 
- de op Opdrachtgever van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 
- relevante ontwikkelingen zoals Meerstad en het Sociaal Domein; 
- de op de Aanbestedingswebsite geplaatste documenten en nadere toelichting op de 
Offerteaanvraag, 
teneinde een reeel beeld te hebben van de organisatie van Opdrachtgever, de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het planning- en control-proces, relevante 
informatiesystemen en de uit te voeren Accountantsdiensten. 

Inschrijver houdt bij zijn Inschrijving rekening met het systeem van interne beheersing 
waaronder de verbijzonderde interne controle en standaard 610 van Opdrachtgever. 

Het niet bekend zijn met de situatie bij Opdrachtgever en/of extra werk als gevolgd van het 
niet tijdig overieggen van de Client Assistance letter dan wel een onvolledige Client 
Assistance letter kan nimmer aanleiding zijn tot additionele verrekening c.q. meerweri< 
(extra kosten). 

A 7 Indien Opdrachtgever taken en/of (onderdelen van) gemeentelijke organisatieonderdelen 
afstoot waardoor de werkzaamheden van Opdrachtnemer aantoonbaar worden verlicht, 
dient Opdrachtnemer de prijs voor het Basispakket neenwaarts bij te stellen. 

AS De geoffreerde prijzen en tarieven zijn in ieder geval vast tot 1 juli 2017. Opdrachtnemer is 
gerechtigd een keer per jaar op 1 juli, voor het eerst per 1 juli 2017, de prijzen en tarieven 
aan te passen. 

Het te hanteren indexeringspercentage, bestaande uit twee decimalen, komt als volgt tot 
stand: 
(indexcijfer nieuw - indexcijfer oud) / indexcijfer oud) * 100 Indexcijfer oud; 
CBS prijzen / Dienstenprijzen / Dienstenprijzen; index 2010 = 100 / Ondenwerpen: 
Prijsindexcijfers / Perioden: Jaren per kwartaal 1, 2016 / Dienstenprijsindex (DPI). 
Indexcijfer nieuw: CBS prijzen / Dienstenprijzen / Dienstenprijzen; index 2010 = 100 / 
Ondenwerpen; Prijsindexcijfers / Perioden: Jaren per kwartaal 1, 2017/ Dienstenprijsindex 
(DPI). Indien de indexcijfers niet zijn vastgesteld, worden de laatste definitief gepubliceerde 
cijfers gehanteerd. 

Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering 
in het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van een jaar. Van indexering 
over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake. 

Opdrachtnemer dient een voornemen voor prijsverhoging minimaal zes weken voor de 
ingangsdatum bekend te maken aan Opdrachtgever. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan 
pas in na toestemming van Opdrachtgever. 

A 9 Opdrachtnemer is in staat haar facturen te voorzien van inkoop referentienummers van 
Opdrachtgever. 

A 10 Opdrachtnemer dient in staat te zijn opdrachten van Opdrachtgever digitaal te venwerken. 
Opdrachtnemer is in staat te voldoen aan het door de Opdrachtgever gebruikte 
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elektronische bestelsysteem DaFlnci. Opdrachtnemer is in staat opdrachtbevestigingen 
digitaal aan te leveren. 

A11 Facturering 
Facturen dienen digitaal te worden ingediend via facturendigitaal@groningen.nl. 
Opdrachtgever wenst de factuurstroom tot een minimum te beperken. Opdrachtnemer per 
kwartaal de in het voorafgaande kwartaal verrichte Accountantsdiensten per gemeente en 
veriDonden partij op verzamelfacturen te factureren. Er wordt als volgt gefactureerd: 
Basispakket: 
O 1 e termijn (voor aanvang interimcontrole): 25 % van de prijs op 1 September van het 
boekjaar; 
O 2e termijn (na afronding interimcontrole); 25% van de prijs op 1 december van het 
boekjaar of zoveel later nadat de Managementletter(s) zijn overiegd; 
O 3e termijn (na afronding jaarrekeningcontrole): 50% van de prijs op 1 juni van het jaar 
volgend op het boekjaar of zoveel later nadat de verklaring is afgegeven. 

Bijzondere verklaringen en Aanvullende dienstveriening: 
Facturen dienen gespecificeerd te worden aangeleverd waarbij wonJt aangegeven: 
- de werkzaamheden die verricht zijn 
- in welk tijdvak en tb.v. welke uitkering/regeling 
- de uren per medewerker die hiervoor nodig waren 
- de tarieven per medewerker 
- bewijs voorafgaande toestemming/opdracht tot verrichten Aanvullende dienstveriening of 
meerwerk. 

Betaling zal pas plaatsvinden nadat Opdrachtgever een convenierende rapportage heeft 
ontvangen. 

A 12 Spec/ftefe gemeente Groningen 
Opdrachtnemer zal aan het Audit Committee tweemaal per jaar in januari en juni een 
kostenoverzicht verstrekken van alle opdrachten die in de voorgaande halfjaariijkse 
periode van het betreffende controlejaar door Opdrachtnemer ten laste van de betreffende 
gemeente zijn verricht. In dit overzicht dient in ieder geval de opdrachtgever (afdeling of 
bestuursorgaan), onderwerp, factuurdatum en totaalsom van de factuur opgenomen te zijn. 

In juni dient tevens een evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden op basis van het in 
paragraaf 2.1.1.1 genoemde dienstverieningsplan worden verstrekt. 

A 13 Spec/fe/c gemeente Groningen 
Opdrachtnemer zal het Audit Committee voor dat zij de betreffende werkzaamheden start 
informeren over opdrachten tot Aanvullende dienstveriening. 

Juridisch 
A14 Inschrijver verklaart zich volledig en onvoorwaardelijk akkoorcl met de overeenkomst en de 

Algemene InkoopvoonA/aarden van de gemeente Groningen 2009 zoals deze bij de 
Offerteaanvraag zijn gevoegd inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever geaccepteerde 
en aangegeven wijzigingen in de Nota van inlichtingen. Uitsluitend de door gemeente 
Groningen gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing. In de aanbieding van Inschrijver 
wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden venwezen, ook niet als deze niet in 
tegenspraak zouden zijn met de voonwaarden van de gemeente Groningen. 

A 15 Inschrijver verklaart zich akkoord dat een af te sluiten overeenkomst eerst tot stand komt 
wanneer alle toestemmingen, waaronder goedkeuring van de Raad zijn verkregen. 

A 16 Het verrichten van de werkzaamheden is voorbehouden aan de beroepsgroep der 
Registeraccountants (als bedoeld in Burgerlijk Wetboek 2, titel 9). De aard en omvang van 
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de werkzaamheden bepaalt Opdrachtnemer op basis van de Gedrag- en Beroepsregels 
(deugdelijke grondslag). 

Opdrachtnemer voert de dienstveriening uit in overeenstemming met de toepasselijke 
(beroeps)regelgeving, hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geeist en algemeen 
aanvaarde normen binnen zijn bedrijfstak en gedragscodes waarvan Opdrachtnemer 
redelijkerwijs kennis zou moeten hebben ten tijde van uitvoeren van de 
Accountantsdiensten. Opdrachtgever zal de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende 
verplichtingen vanuit het dwingend rechteriijke kader respecteren. 

Een wijziging van voormelde regelgeving, normen etc. is voor rekening en risico van 
Opdrachtnemer en leidt niet tot extra (controle)kosten voor Opdrachtgever. 

A17 Inschrijver heeft kennisgenomen van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Inschrijver draagt er zorg voor dat personen die zijn belast met het opstellen 
van de Inschrijving en kennis nemen van de hiervoor benodigde informatie over 
Opdrachtgever op de hoogte zijn van de geheimhoudingsplicht. 

Nr 
Organisatorische- en kwalitatieve minimumeisen 

Algemeen 

B1 Opdrachtnemer en door haar in te zetten dienstverieners communiceren in de 
Nederiandse taal voor zover relevant voor de uitvoering van de opdracht. 

B2 Opdrachtnemer beschikt over de vereiste vergunningen en de benodigde en voldoende 
faciliteiten (personeel, locaties, automatisering, administratieve processen etc.) om de 
overeengekomen dienstverlening voor Opdrachtgever uit te kunnen oefenen. 

B3 Het contract en de kwaliteit van de dienstveriening van de Opdrachtnemer wordt minimaal 
1 x per jaar op initiatief van Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk geevalueerd. 
In dit overleg komt onder meer aan de orde; 
- de inhoud en omvang van de opdracht c.q. de uitvoering van de overeenkomst op basis 
van deze Offerte-aanvraag; 
- de onderiinge communicatie; 
- de planning van de controlewerkzaamheden; 
- de afspraken met het college. Audit Committee en de ambtelijke organisatie; 
- de samenstelling van het controleteam; 
- de kwaliteit van de opgeleverde producten (o.a. wijze van rapporteren); 
- de tijdigheid van de opgeleverde producten; 
- verbeterafspraken; 
- overzicht (per kwartaal) van alle aanvullende werkzaamheden, die voor Opdrachtgever 
uitgevoerd worden. Met dit overzicht dient inzicht te worden geven in de betreffende 
opdrachtgever, de betreffende regeling, de gemaakte afspraken en het betreffende 
boekjaar. 

B4 Opdrachtnemer maakt gebruik van de beschikbare producten van de interne 
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controlefunctie en past de omvang, de aard en de tijdfasering van de werkzaamheden ten 
aanzien van risico-inschattingen en (aanvullende) controledienstveriening daarop aan. 
De aanlevering van documenten moet op een efficiente wijze kunnen worden uitgevoerd, 
de controledruk moet in balans zijn, planningen en werkafspraken dienen haalbaar en 
hanteerbaar te zijn en de voor de controle benodigde informatie wordt niet dubbel 
uitgevraagd. Uitwisseling van dossiers vindt zoveel als mogelijk digitaal plaats. 

Controleteam 
B5 De verantwoordelijke partner/ tekenend accountant en de controleleider zijn 

contactpersonen voor de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente en 
coordineren de totale dienstveriening van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever. De 
controleleider draagt de overall verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de met 
Opdrachtgever afgesloten dienstveriening en zal optreden als centraal aanspreekpunt 
voor de uitvoering. Hij/zij coordineert de algehele uitvoering van de Overeenkomst. 

De verantwoordelijke partner/ tekenend accountant en de eerst 
verantwoordelijke voor de uitvoering van de controle (controle leider) dienen; 
- minimaal WO werk- en denkniveau te hebben, aangevuld met specifieke relevante 
opieidingen en/of cursussen; 
- geregistreerd te zijn als register account; 
- in de betreffende functie ervaring te hebben bij gemeenten met minimaal 90.000 
inwoners. 

B6 Opdrachtnemer wijst een vast controleteam aan. De samenstelling van het team dient 
zodanig te zijn dat er voldoende menskracht, deskundigheid en ervaring aanwezig is voor 
een adequate uitvoering van de dienstveriening. De leden van het controleteam hebben 
ervaring met het uitvoeren van controles binnen grotere gemeenten. In het controleteam is 
kennis van grondexploitatie aanwezig. 

Het controleteam dat de interim-controle uitvoert zal uit efficiency oogpunt in principe ook 
de eindcontrole uitvoeren. 

Ten bewijze dat voldaan wordt aan de eisen B5 en B6 dient Opdrachtnemer een 
beschrijving te verstrekken van de samenstelling en kwalificatie van het controleteam (incl. 
partner en controleleider) voor de reguliere controle. De beschrijving dient tenminste te 
bestaan uit CV's met een overzicht van opleiding/expertise en een chronologische 
opsomming van werkervaring met vergelijkbare opdrachtgevers. 

B7 Zonder goede reden zal Opdrachtnemer de samenstelling van het controleteam niet 
wijzigen. In geval van een (geplande) ven/anging van teamleden wordt Opdrachtgever te 
alien tijde vooraf geinformeerd over de (geplande) ven/anging. Vervanging van een 
partner en/of controleleider of zijn/haar vervanger vindt pas plaats na goedkeuring door 
Opdrachtgever. 
De verantwoordelijke partner en/of de controleleider, dienen de eerste drie jaren dezelfde 
personen blijven. Na verioop van tijd wordt echter wel een gestructureerde roulatie in de 
controleteams verwacht. 

Indien door Opdrachtgever een beargumenteerd verzoek gedaan wordt tot vervanging van 
de controleleider en/of teamlid wijst Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk en na overieg 
met Opdrachtgever een andere medewerker toe. 

Opdrachtnemer garandeert dat bij wisseling in de samenstelling van het controleteam 
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(ongeacht de reden en/of op wiens verzoek): 
- het controleteam blijft voldoen aan de eisen B5 en B6; 
- er sprake zal zijn van een adequate dossier- en/of informatie-overdracht; 
- dit geen extra interne belasting en/of extra kosten voor Opdrachtgever met zich mee zal 
brengen. 

B8 Opdrachtnemer beschikt over voldoende adviespotentieel en bezit deskundigheid op het 
gebied van; 

Rechtmatigheid 
Belastingrecht 
Automatisering 
Bedrijfsvoering 
Benchmarking 
Administratieve organisatie en interne controle 

- EDP audits 
Specifieke terreinen, zoals grondexploitatie en het sociaal domein 
Relevante wetgeving die van toepassing en van invloed is op de het accountants-
en gemeentelijk functioneren 
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
bedrijfsvoering van de gemeente 

B9 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer en ondernemingen die 
behoren tot dezelfde groep als Opdrachtnemer geen belangen behartigen die met de 
belangen van Opdrachtgever conflicteren. 

BIO Opdrachtnemer dient, zonder meerkosten, altijd medewerking te verienen aan controle op 
zijn werkzaamheden door of namens de Raad of de Rekenkamercommissie en review 
werkzaamheden door auditdiensten van andere overheden en/of verstrekkers van 
doeluitkeringen. 

Technische specificaties en ultvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen 
of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen 

Uitvoeringsvoorwaarde Social Return: 5%-regeling 
Deze Opdracht is door de gemeente Groningen aangemerkt voor het opnemen van een Social 
Return bepaling. De term 'Social Return' houdt in dat een investering die de gemeente doet, naast 
het 'gewone' rendement, ook een concrete, sociale winst (return) opievert. Die sociale opbrengst 
kan op diverse terreinen liggen, maar in dit verband is het in eerste instantie gericht op 
werkzoekenden. Het oogmerk is het creeren van werkgelegenheid voor WWB gerechtigden en 
Niet Uitkering Gerechtigde klanten (NUG), SW-werknemers, WIA en Wajong gerechtigden, 
voortijdig schoolveriaters en klanten van het UWV-werkbedrijf. 

Het Bureau Social Return monitort deze doelstelling en ondersteunt bij het vinden van personeel 
dat aan de doelgroepeisen voldoet. Het Bureau Social Return van de gemeente Groningen 
bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente Groningen en UWV. 

De 5% regeling 
De Opdrachtnemer aan wie de Opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 5% van het 
totaal overeengekomen bedrag voor het uitvoeren van de Opdracht (excl. BTW), hierna te 
noemen Aanneemsom, in te zetten ten behoeve van Social Return. 

De Opdrachtnemer is verplicht de 5% van de Aanneemsom te besteden aan; 
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• het inzetten van werkloos-werkzoekenden en/of; 
• het bieden van leen/verkstages aan jongeren en/of; 
• het inzetten van W.S.W. gerechtigden; en/of 
• traineefuncties voor pasafgestudeerden voor een half jaar. 
Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan. 

Voor een nadere uitwerking van de 5% regeling en de ultvoeringsvoorwaarden zie Bijlage 
Uitvoeringsregels Social Return Groningen. 

Door het ondertekenen van de Eigen Veri<laring verklaart Opdrachtnemer dat hij akkoord gaat met 
deze voorwaarde(n). 

Nr Wensen 

W1 Controleaanpak 
Opdrachtgever wenst inzicht te verkrijgen in de controleaanpak die de Inschrijver 
hanteert bij de controle van de jaarrekening van Opdrachtgever. De Inschrijver dient zich 
hierbij met name te richten op de onderdelen die onderscheidend zijn voor de 
organisatie. Inschrijver houdt er hierisij rekening mee dat hij kan steunen op de Interne 
Controle van de Opdrachtgever. 

In deze beschrijving dient de Inschrijver onder andere de volgende elementen te 
behandelen: 

tijdsplanning; 
contactmomenten; 
risicoanalyse; 
controleplan: wijze van aanpak; 
eisen en wensen ten aanzien van de Interne Controle van Opdrachtgever; 
wijze waarop Interne Controle van Opdrachtgever in controle wordt betrokken en 
de functie die het daarmee in de controle ven/ult, hieriDij rekening houdend met 
Standaard 610; 
vastlegging werkzaamheden en bevindingen; 
wijze van communicatie bevindingen en rapporteren; 
rapportagemomenten. 

Inschrijver dient de controleaanpak af te stemmen op de aangetroffen administratieve 
organisatie en interne beheersing van de Opdrachtgever. Inschrijver dient een 
voorbeeldrapportage toe te voegen betreffende een management letter en een rapport 
van bevindingen van een vergelijkbare organisatie. Hierbij dient een voorbeeld ingediend 
te worden zoals dat ook voor Opdrachtgever van toepassing zou zijn. 

Inschrijver dient op maximaal vier A4 aan te geven op welke wijze hij invulling 
geeft aan het bovenstaande. 

W2 Visie op de rol van de accountant voor de raad; Onafhankelijkheid; wijze van 
rapporteren 
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Het is evident dat Inschrijver voor zijn werkzaamheden veel de organisatie in gaat en ook 
veel overieg heeft met de ambtelijke top en het College. Dat levert onwillekeurig een 
zekere spagaat op. Voor Opdrachtgever is het zeer belangrijk om te weten en ook te 
ervaren waar de loyaliteit van Inschrijver ligt. Graag zien we in uw offerte uitgewerkt hoe 
u met genoemde spagaat omgaat en hoe u accountant van de Raad denkt te zijn. 

Hierbij dient ook nader te worden ingegaan op het waarborgen van de 
onafhankelijkheidspositie wanneer ook opdrachten van het College worden 
aangenomen. Uitgangspunt van Opdrachtgever is dat het risico wordt uitgesloten dat de 
controlerende functie van de Raad hierdoor wordt beperkt. 

Inschrijver dient tevens aan te geven hoe de Raad wordt geinformeerd door de 
Inschrijver. Uit de rapportage wil de Raad kunnen opmaken hoe de gemeente er voor 
staat en wordt een vergelijking met referentiegemeenten als wenselijk beschouwd. 
Inschrijver dient aan te geven hoe hij verslag uitbrengt aan de Raad en in welke vomi dat 
plaatsvindt. Hierbij dient de Inschrijver onderscheid te maken tussen bevindingen en 
aanbevelingen welke hij onder de aandacht van de Raad wil/moet brengen. 

Inschrijver dient op maximaal drie A4 aan te geven op welke wijze hij invulling 
geeft aan het bovenstaande. 

W3 Visie op natuurlijke adviesfunctie 

Inschrijver heeft in aanvulling op het gestelde in § 2.1.2. omtrent de natuuriijke 
adviesfunctie een uitgewerkte visie op het 'wat' en 'hoe' van een gemeente en vervult 
een kritische, actief meedenkende en ondersteunende rol. Inschrijver geeft een 
schriftelijke beschrijving van zijn visie over de samenwerking met Opdrachtgever, zoals; 

"partnership", d.w.z. betrokkenheid bij de organisatie (invoelingsvermogen, 
meedenken, halen van deadlines, etc.); 
de stimulans die de accountantscontrole zal geven aan de ontwikkeling van het 
instrumentarium voor planning en control, met name ook voor de beheersing van 
strategische en operationele risico's; 
de wijze waarop Inschrijver de organisatie van Opdrachtgever kennis laat nemen 
van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied; 
informatie-uitwisseling, ondersteuning en samenweri<ing met de Interne Controle 
van Opdrachtgever. 

Inschrijver dient, met inachtneming van het gestelde in § 2.1.2. § 2.2, tevens zijn visie te 
geven hoe hij omgaat met een eventuele verstrengeling van de natuuriijke adviesfunctie 
met Aanvullende dienstveriening en waar de scheidslijn ligt. 

Inschrijver dient op maximaal drie A4 aan te geven op welke wijze hij invulling 
geeft aan het bovenstaande. 

W4 Presentatie 

Tijdens de presentatie krijgen de Inschrijvers de gelegenheid hun Inschrijving nader toe 
te lichten en het controleteam te presenteren. Inschrijvers dienen hierbij ook expliciet aan 
te geven aan de invulling van Social Return. Bij de presentatie dienen zowel de 
partner/1 nschrijver als de controleleider aanwezig te zijn. De presentatie dient te worden 
verzorgd door de persoon/personen die de controle van de gemeenten feitelijk gaat 
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leiden. De presentatie zal maximaal een uur in beslag nemen. De hand out van de 
presentatie dient bij de presentatie uitgereikt te worden. De presentatie mag niet leiden 
tot aanvulling of wijziging van de offerte in die zin dat een essentiele wijziging dan wel 
substantiele aanvulling op de offerte ontstaat. 

Een casus kan eventueel onderdeel uitmaken van de presentatie. Indien dit het geval is 
zal deze gelijk met de uitnodiging voor het houden van een presentatie worden 
toegezonden. De overige tijd zal worden gevuld met vragen over uw offerte en/of 
actuele theme's. 

Het is voor Opdrachtgever van belang dat Inschrijver in een relatief kort tijdsbestek de 
kern van bevindingen over kan brengen op de Raad, het College en de ambtelijke 
organisatie. 

Tijdens de presentatie wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: 
didactische vermogens en politiek-bestuuriijke omgevingssensitiviteit; 
het doorgronden en kunnen managen van de opdracht en het zich committeren 
aan de gevraagde dienstveriening en de uitgebrachte offerte; 
het aannemelijk maken dat Inschrijver in staat is de opdracht goed uit te voeren; 
de mate waarin kennis en kunde aanwezig is; 
de capaciteit om snel bij onverwachte vraagstelling een autonoom standpunt in 
te nemen en dit uit te dragen. 

De leden van de Beoordelingscommissie zijn niet bekend met het prijsdeel van de 
offerte, zodat zij de kwaliteit los van de prijs kunnen beoordelen. Daarom is het niet 
toegestaan de inschrijfsom tijdens het interview kenbaar te maken! 
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BIJLAGE INSCHRIJFSTAAT PRIJS ACCOUNTANTSDIENSTEN 

Opdrachtgever wil inzicht in de berekeningsystematiek die is toegepast. 
Voor de volgende subonderdelen moet expliciet een (afzonderiijke) Prijs worden geoffreerd: 

Maximale jaarprijs Basispakket per gemeente 
Per gemeente dient u de opbouw aan te geven van de maximale jaarprijs voor het Basispakket. De 
vermelde uurtarieven gelden tevens voor de Aanvullende dienstveriening. 

Basispakket 
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Interimcontrole 
(incl. man.letter) 
Eindejaarscontrole 
(incl. acc.verkl/rap.v.bev.) 

SISA 

Etc. 

Totaal in uren 

Uurtarief 

Max. jaarprijs in Euro 
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BIJLAGE BESCHIKBARE DOCUMENTEN 

Gemeente Groningen 
• Verordeningen ex artikel 212 (Financiele verordening), 213 (Controleverordening) en 213A 

(Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid) 
• Gemeentebegroting 2015 
• Interne Controleplan 2015 
• Onderzoeksplan Doelmatigheid & Doeltreffendheid 2015 
• Normenkader Rechtmatigheid 2014 (2015 is in procedure) 
• Overzicht uitgevoerde onderzoeken rekenkamer 
• Integraal risicomanagement 
• Managementletter 2014 
• Rapport van bevindingen 2014 

Gemeente Ten Boer. 
• Verordeningen ex artikel 212 (Financiele verordening), 213 (Controleverordening) en 213A 

(Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid) 
• Gemeentebegroting 2015 
• Interne Controleplan 2014 
• Normenkader Rechtmatigheid 2014 
• Rapport van bevindingen 2014 
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  AUDIT COMMITTEE    
         
       
 

Onderwerp Besluitpunten AC-bijeenkomst 24 juni 2015.  

 

   

   

Aan de leden van de raad  

Telefoon 050 367 77 27      Bijlage(n)    Ons kenmerk 5105548 

 Datum 26-06-2015  Uw brief van   Uw kenmerk  
 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Het audit committee heeft op 24 juni jl. vergaderd. Met deze brief informeren we u kort over 

wat er besproken is. Het verslag van de bijeenkomst is zoals gebruikelijk naar de 

raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst. 

Tijdens deze vergadering zijn de documenten voor de aanbesteding van een nieuw 

accountantscontract besproken en is de behandeling van de gemeenterekening in de 

commissie en de raad geëvalueerd. Ook heeft het audit committee zich voorgenomen om het 

eigen functioneren nader onder de loep te nemen en is de opzet van de nieuwe begroting kort 

aan de orde geweest.      

 

Europese aanbesteding accountantscontract  

Het audit committee heeft de documenten voor de Europese aanbesteding van het 

accountantscontract besproken. Gevraagd werd onder andere wat het betekent als de 

toleranties voor de controle van de jaarrekening scherper worden gesteld. Het gevolg is dat 

de accountsbureaus dan hogere prijzen offreren omdat ze een intensievere controle moeten 

uitvoeren. Verder is nog eens benadrukt dat de kwaliteit van de accountant die we zoeken 

voorop moet staan, in de beoordeling komt dat voldoende tot uiting met een verdeling van 

30% waar de prijs meetelt en 70% waar de kwaliteit meetelt. Verder wordt vastgelegd in het 

contract dat de verantwoordelijke partner en de controleleider van het accountantsbureau 

minimaal drie jaar betrokken moeten zijn bij de controle om de nodige continuïteit in de 

dienstverlening te garanderen.  

Het audit committee heeft een positief oordeel over de aanbestedingsdocumenten 

uitgesproken, deze zullen in september via de raadscommissie F&V aan de raad worden 

voorgelegd ter vaststelling. Vervolgens gaat de echte procedure van start en kunnen de 

accountantsbureaus hun offerte uitbrengen tot half december. In januari zullen de leden van 

het audit committee, de wethouder van Financiën, enkele ambtenaren van concerncontrol en 

de griffier de offertes beoordelen. Ook hebben de bureaus de gelegenheid om in een 

presentatie een nadere toelichting op hun offerte te geven. Vervolgens wordt er een keuze 

gemaakt voor een bureau. Deze keuze wordt in februari aan de raad voorgelegd. Het nieuwe 

contract gaat in op 1 juli 2016 voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging 

met nog twee jaar.   
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V o l g v e l  1   

Onderwerp   
 

Besluitpunten audit committee bijeenkomst 24 juni jl.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie behandeling gemeenterekening 2014 in commissie en raad 

Voor de nodige input hiervoor is vooraf onder de raadsleden en korte vragenlijst uitgezet, 

hierop is door vijf raadsleden en door een fractie gereageerd. Naar voren komt dat de 

behandeling van de rekening per commissie veel beter bevalt dan behandeling per 

programma. Een korte uitleg van het raadsvoorstel bij de rekening, bijvoorbeeld een half uur 

voorafgaande aan de vragencarrousel zou in een behoefte bij de raadsleden kunnen voorzien. 

Ook wordt gevraagd om een lijstje met naam en telefoonnummer van ambtenaren, 

bijvoorbeeld per programma, die na de vragencarrousel nog benaderd kunnen worden met 

technische vragen. De rapportage van de accountant (liefst digitaal doorklikbaar) dient eerder 

aangeleverd te worden, zodat de raad de gelegenheid heeft om deze goed te lezen. De 

aanwezigheid van de accountant in de raadscommissievergadering word op prijs gesteld en 

ook de brief van het audit committee en het verslag van de vergadering waarin het rapport 

met de accountant wordt besproken, worden gewaardeerd. Om de AC-brief nog wat meer te 

accentueren kan de voorzitter van het AC in de raadscommissie een korte toelichting geven 

op wat in het AC is besproken. Bovenstaande suggesties zullen in het vervolg worden 

doorgevoerd, indien van toepassing al bij de behandeling van de begroting.   

 

Zelfevaluatie audit committee    

Het audit committee in een grotendeels nieuwe samenstelling draait nu ruim een jaar. Dat is 

een goed moment om terug te kijken en ook om vooruit te kijken: hoe gaat het tot nog toe en 

wat kan beter. Het audit committee gaat in september een aparte sessie beleggen om hierover 

door te praten en te kijken hoe de raad door het audit committee nog beter bediend en 

ondersteund kan worden. 

  

Presentatie webversie begroting nieuwe stijl 

Verder is er kort teruggekeken naar de presentatie van de webversie van de nieuwe begroting. 

De AC-leden zijn tevreden over wat ze te zien hebben gekregen. Verder zijn er nog enkele 

wensen naar voren gebracht die door de werkgroep meegenomen zullen worden.  

 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u uiteraard altijd contact 

opnemen met voorzitter Inge Jongman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie 

verwijzen we u naar het verslag van deze AC-bijeenkomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het audit committee, 

 

 

 

Peter Kommerij, secretaris.   
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30 september 2015
Nr. 6d.
Europese aanbesteding accountantscontrole: vaststelling Programma van 
eisen en Offerteaanvraag

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
28 augustus 2015
(5225315);

HEEFT BESLOTEN:

I. het programma van eisen en de offerteaanvraag ten behoeve van de 
Europese aanbesteding voor een nieuw accountantscontract vast te 
stellen;

II. de verdere uitvoering van dit proces in handen te stellen van het audit
committee en het college van Burgemeester en Wethouders.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Gemeente 

yjroningen Raadsvoorstel 

Onderwerp Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 

Registratienr. 5194533 Steller/telnr. Jaap.Hettinga/54 46 Bijiagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk 

M.Gijsbertsen Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 vast te stellen en in 
werking te laten treden op 1 juli 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening verrekening 
bestuurlijke boete bij recidive 2013 Gemeente Groningen; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Bijgaand raadsvoorstel voorziet in de vaststeliing van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive Participatiewet 2015. Dit betreft slechts een juridisch-technische aangelegenheid. Deze 
verordening is inhoudelijk gelijk aan de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive zoals die 
per 1 januari 2013 onder de Wet werk en bijstand (WWB) was vastgesteld. 
In verband met de komst van de Participatiewet en de vereiste koppeling daarmee, is het noodzakelijk 
opnieuw 'deze' verordening vast te stellen. De vorige verordening wordt met voorgesteld besluit 
gelijktijdig ingetrokken. 

B&W-beslult d.d.: 25 augustus 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden waarin de Wet werk en bijstand is opgegaan. 
Onder de WWB is per 1 januari 2013 de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive vastgesteld. 
Dit in het verlengde van de Wet aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving, waarbij de 
gemeente de bevoegdheid heeft verkregen om individuele omstandigheden af te wegen bij de wijze en 
mate van verrekenen van een op te leggen boete. De Wet werk en bijstand, en nu de Participatiewet, 
verplicht de gemeenteraad in dat kader bij verordening nadere regels te stellen met betrekking tot het 
gebruik van genoemde bevoegdheid. Aangezien de Participatiewet ter zake geen overgangsrecht heeft 
geformuleerd, is het noodzakelijk dat de verordening op basis van artikel 8 van de Participatiewet 'opnieuw' 
wordt vastgesteld. Inhoudelijk gezien blijft alles bij het oude. Wel wordt van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om in de titel van de verordening de naam van de wet op te nemen. Het is met andere 
woorden een puur juridisch-technische omzetting. 

Kader 

Artikelen 8 en 60b Participatiewet (voorheen artikelen 8 en 60b Wwb). 

Financiele consequentles 

Geen. 

Overige consequentles 

Geen. 

Publiciteit 

Bekendmaking volgens geldende regelgeving. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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- ontwerp -

VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE PARTICIPATIEWET 2015 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
(GR ); 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; 

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de Participatiewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 vastte stellen. 

Artikel 1 Definitiebepaling 
In deze verordening wordt onder een recidiveboete, een bestuurlijke boete verstaan als 
bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de Participatiewet. 

Artikel 2 De uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening 
Het college verrekent het openstaande boetebedrag met de algemene bijstand gedurende de 
eerste drie maanden na dagtekening van het besluit tot opiegging van een recidiveboete 
zonder dat het bepaalde in artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in acht 
wordt genomen. 

Artikel 3 Verzoek tot doorbetaling huur/hypotheekrente 
1. Belanghebbende kan verzoeken om, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, de huur dan 

wel hypotheekrente na aftrekvan huurtoeslag respectievelijk hypotheekrenteaftrek, 
gedurende de in artikel 2 genoemde periode direct vanuit de bijstand te voldoen. Indien dit 
verzoek wordt toegekend wordt de verrekening daarop aangepast. 

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval afgewezen indien 
belanghebbende(n) redelijkerwijs over voldoende gelden kan beschikken om de 
genoemde drie maanden in zijn levensonderhoud te voorzien dan wel redelijkerwijs deze 
gelden op korte termijn kan verwerven. 

Artikel 4 Verrekenen met inachtneming van artikel 4:93, vierde lid van de Algemene wet 
bestuursrecht 
In afwijking van artikel 2 verrekent het college het openstaande boetebedrag met inachtneming 
van artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorzover: 
a. toepassing van artikel 2 en 3 onaanvaardbare consequentles heeft voor de eventuele 

minderjarige belanghebbende(n); dan wel 
b. de gezondheidstoestand van (een van de) belanghebbende(n) naar het oordeel van het 

college ernstig wordt bedreigd doordat mogelijkheden ontbreken om de noodzakelijke 
medicatie of behandeling te financieren. 
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Artikel 5 Bevoegdheid college 
1. Het college kan, in afwijking van artikel 2, op verzoek van belanghebbende in een 

individueel schrijnend geval het openstaande boetebedrag zodanig verrekenen dat 
belanghebbende voor bepaalde kosten bijstand blijft ontvangen. 

2. Het college kan bij besluit nadere beleidsregels vaststellen voor schrijnende gevallen 
waarin het bepaalde in artikel 2 met betrekking tot bepaalde kosten buiten werking wordt 
gesteld. 

Artikel 6 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 
en met 1 juli 2015. 

Artikel 7 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Participatiewet 2015. 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van ... 

Degriffier, De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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Algemene Toelichting 

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving in 
werking getreden. Met de wet krijgt het college de plicht om een boete op te leggen indien 
sprake is van schending van de inlichtingenplicht. De eerdere bevoegdheid om een maatregel 
in deze situatie op te leggen verdwijnt. De hoogte van de boete is daarbij in beginsel gelijk aan 
het bedrag dat belanghebbende te veel aan (netto) bijstand heeft ontvangen. De regeling in 
deze wet is overgenomen in de Participatiewet. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking 
getreden. 
Is sprake van het bij herhaling schenden van de inlichtingenplicht (recidive) dan wordt deze 
boete in beginsel verhoogd tot 150% van het te veel ontvangen bedrag. Naast deze verhoging 
krijgt het college daarbij ook de bevoegdheid om in de eerste drie maanden na opiegging van 
de boete (na recidive) de bijstand volledig te verrekenen met de openstaande boetevordering. 

In eerste instantie had de wetgever in dit geval voorzien in een plicht tot volledige verrekening 
van de boetevordering. Bij amendement is deze verplichting echter omgezet in een 
bevoegdheid, zodat de gemeente de mogelijkheid heeft om daar waar volledige verrekening 
onwenselijke effecten heeft (denk bijvoorbeeld aan hogere maatschappelijke kosten vanwege 
uithuisplaatsing) de verrekening aan te passen. Over deze bevoegdheid wordt in Kamerstuk 
33207-C op pagina 10 opgemerkt dat de gemeenten nu de bevoegdheid hebben om bij 
herhaalde fraude in de bijstand een afweging te maken of in de individuele omstandigheden 
van het geval, moet worden overgegaan tot de robuuste wijze van incasso waarbij de 
beslagvrije voet tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Per geval moet hierop worden getoetst. 
Van gemeenten wordt verwacht dat waar nodig van deze robuuste wijze van incasso gebruik 
wordt gemaakt. De Wet werk en bijstand, en nu de Participatiewet, verplicht de gemeenteraad 
in dit kader bij verordening nadere regels te stellen met betrekking tot het gebruik van deze 
bevoegdheid. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 

Behoeft geen nadere toelichting. 

Artikel 2 

Artikel 4:93, vierde lid, van Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat verrekening niet mogelijk 
is voorzover beslag op de vordering nietig zou zijn. Concreet houdt dit in dat bij verrekening in 
beginsel rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet zoals deze zijn regeling 
vindt in artikel 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zoals 
reeds aangegeven geeft de Participatiewet het college de bevoegdheid om deze bepaling in de 
eerste drie maanden na opiegging van de boete buiten toepassing te laten. Dit houdt in dat de 
openstaande boetevordering (zowel de recidiveboete als een wellicht nog openstaand bedrag 
in verband met de eerdere boete) in deze eerste drie maanden volledig met een eventueel 
bijstandsrecht kan worden verrekend. Dit wordt de robuuste wijze van incasso genoemd. 

In deze verordening is er voor gekozen om in lijn met de aanvankelijke bedoeling van de 
wetgever uit te gaan van het principe van volledige verrekening, om vervolgens in artikel 3, 4 
en 5 de mogelijkheden te benoemen om van dit principe af te wijken. 

Artikel 3 
Zoals in de toelichting op artikel 2 aangegeven zijn in artikel 3, 4 en 5 de mogelijkheden om van 
het in artikel 2 benoemde principe af te wijken nader uitgewerkt. Artikel 3 voorziet daarbij in de 
mogelijkheid voor belanghebbende om het college te verzoeken om in ieder geval de huur (en 
bij een eigendomswoning de hypotheekrente onder aftrekvan de in dit kader ontvangen 
belastingteruggave en eventueel ontvangen bijzondere bijstand) via de bijstand te laten 
doorbetalen. 
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Gedachte hierachter is dat met name moet worden gevreesd dat belanghebbende wanneer hij 
drie maanden van bijstand verstoken blijft het risico loopt dat hij vanwege de ontstane 
achterstand in de woonlasten uit huis wordt geplaatst met allerlei eventuele extra kosten voor 
de maatschappij. Om dit te voorkomen voorziet deze bepaling in de mogelijkheid dat het 
college het te verrekenen bedrag kan aanpassen, zodat alsnog vanuit de bijstand de 
woonlasten kunnen worden doorbetaald. Wel is gekozen voor een directe doorbetaling aan de 
verhuurder/hypotheekverstrekker om te voorkomen dat de bijstand voor andere zaken wordt 
ingezet, waardoor alsnog het risico van uithuisplaatsing reeel blijft. 

In het tweede lid van artikel 3 is daarnaast bepaald dat een verzoek tot doorbetaling zonder 
meer wordt geweigerd indien belanghebbende in redelijkheid over voldoende gelden kan 
beschikken om de genoemde drie maanden in zijn levensonderhoud te voorzien dan wel in 
redelijkheid deze gelden op korte termijn kan verwerven. 

Gesproken wordt over gelden, niet over middelen. Van het in de Participatiewet gedefinieerde 
middelenbegrip zijn immers een aantal posten uitgesloten. Denk dan bijvoorbeeld aan 
bedragen die belanghebbende heeft ontvangen in het kader van een immateriele 
schadevergoeding of bedragen waarover belanghebbende wel beschikt, maar die bij saldering 
met de openstaande schulden geen aan te spreken vermogen opieveren. Dit zijn echter wel 
gelden die belanghebbende in deze situatie kan aanspreken voor zijn levensonderhoud, voor 
zover hij er in ieder geval in redelijkheid over kan (gaan) beschikken. 

lemand kan onder andere redelijkerwijs over gelden gaan beschikken, indien het redelijk is dat 
hij ofwel binnen afzienbare tijd vermogensbestanddelen te gelde weet te maken ofwel op korte 
termijn werk weet te aanvaarden. 

Belanghebbende kan natuurlijk altijd al zijn bezittingen verkopen en op die wijze over gelden 
gaan beschikken, maar het is niet redelijk dat het college in deze van belanghebbende verlangt 
dat hij bezittingen verkoopt die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn (denk aan 
zijn meubels of bed). En natuurlijk kunnen inkomsten worden verworven door werk te 
aanvaarden, maar indien de afstand van belanghebbende tot de arbeidsmarkt heel groot is, is 
het niet reeel om te verwachten dat hem dit op zeer korte termijn zai lukken. In dit soort 
situaties kan dus niet met een beroep op het tweede lid een verzoek tot doorbetaling zonder 
meer worden afgewezen. 

Dat gesproken wordt over een verzoek houdt in dat belanghebbende zelf in actie moet komen 
zo hij de verrekening wil laten aanpassen. Dat houdt tevens in dat zo'n verzoek ook lopende de 
drie maanden van verrekening kan worden gedaan, mocht bijvoorbeeld plots blijken dat 
uithuiszetting dreigt of dat verwachte inkomsten uitblijven. 

Artikel 4 
In artikel 4 is een tweetal situaties benoemd waarin het college ondanks de in de wet 
opgenomen bevoegdheid toch de beslagvrije voet, voorzover nodig, bij verrekening in acht 
neemt. De genoemde omstandigheden betreffen situaties die ook tijdens de parlementaire 
behandeling expliciet zijn benoemd. 

Artikel 5 
Dit artikel is bedoeld als een vangnetartikel. In een bijzonder schrijnend geval kan er sprake zijn 
van een situatie waarin deze verordening nog niet voorziet. In dat geval moet het college over 
de bevoegdheid beschikken om direct een beslissing te nemen die voor die situatie een 
opiossing biedt. Om redenen van rechtsgelijkheid en algemeen belang moeten deze nieuwe 
situaties zoveel mogelijk worden uitgewerkt in beleidsregels. 

Artikel 6 en 7 
Behoeven geen nadere bespreking. 
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Gemeentebladnummer: 

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 

Verordening verrekening 
bestuurlijke boete bij recidive 
Participatiewet 2015 

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hij in zijn vergadering van , besluitnummer, de Verordening verrekening bestuurlijke boete 
bij recidive Participatiewet 2015 heeft vastgesteld, onder intrekking van de Verordening 
verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Groningen. 

Toelichting 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet is de raad verplicht om onder deze 
wet een verordening vast te stellen over regels bij toepassing van de verrekening van een 
bestuurlijke boete bij recidive. Inhoudelijk is er niets gewijzigd ten opzichte van Verordening 
verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Groningen. 

Inwerkingtreding en inzage 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 
juli 2015. 

Dit raadsbesluit liggen vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij 
het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIG), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen. 
Het GIC is op dinsdag tot en met vrijdag vrij toegankelijk van 9.00-11.00 uur. Op afspraak kunt u 
hierterecht op maandag van 13.00-17.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00-
17.00 uur. En op donderdag van 11.00-19.00 uur. 
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30 september 2015
Nr. 6e.
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
28 augustus 2015
(5224201);

HEEFT BESLOTEN:

I. de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Participatiewet 2015 vast te stellen en in werking te laten treden op 1
juli 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 
verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 Gemeente 
Groningen; 

II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische 
gemeenteblad

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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30 september 2015
Nr. 6e.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5224201);

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 vast te stellen.

Artikel 1 Definitiebepaling
In deze verordening wordt onder een recidiveboete, een bestuurlijke boete verstaan als bedoeld in 
artikel 18a, vijfde lid, van de Participatiewet. 

Artikel 2 De uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening
Het college verrekent het openstaande boetebedrag met de algemene bijstand gedurende de eerste drie 
maanden na dagtekening van het besluit tot oplegging van een recidiveboete zonder dat het bepaalde in 
artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in acht wordt genomen.

Artikel 3 Verzoek tot doorbetaling huur/hypotheekrente 
Belanghebbende kan verzoeken om, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, de huur dan wel 
hypotheekrente na aftrek van huurtoeslag respectievelijk hypotheekrenteaftrek, gedurende de in artikel 
2 genoemde periode direct vanuit de bijstand te voldoen. Indien dit verzoek wordt toegekend wordt de 
verrekening daarop aangepast. 
Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval afgewezen indien belanghebbende(n) 
redelijkerwijs over voldoende gelden kan beschikken om de genoemde drie maanden in zijn 
levensonderhoud te voorzien dan wel redelijkerwijs deze gelden op korte termijn kan verwerven. 

Artikel 4 Verrekenen met inachtneming van artikel 4:93, vierde lid van de Algemene wet
bestuursrecht
In afwijking van artikel 2 verrekent het college het openstaande boetebedrag met inachtneming van 
artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorzover:
toepassing van artikel 2 en 3 onaanvaardbare consequenties heeft voor de eventuele minderjarige 
belanghebbende(n); dan wel
de gezondheidstoestand van (een van de) belanghebbende(n) naar het oordeel van het college ernstig 
wordt bedreigd doordat mogelijkheden ontbreken om de noodzakelijke medicatie of behandeling te 
financieren. 

Artikel 5 Bevoegdheid college
Het college kan, in afwijking van artikel 2, op verzoek van belanghebbende in een individueel 
schrijnend geval het openstaande boetebedrag zodanig verrekenen dat belanghebbende voor bepaalde 
kosten bijstand blijft ontvangen.
Het college kan bij besluit nadere beleidsregels vaststellen voor schrijnende gevallen waarin het 
bepaalde in artikel 2 met betrekking tot bepaalde kosten buiten werking wordt gesteld. 
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Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 
juli 2015. 

Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Participatiewet 2015.

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 30 september 2015

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Algemene Toelichting

Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving- en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking 
getreden. Met de wet krijgt het college de plicht om een boete op te leggen indien sprake is van 
schending van de inlichtingenplicht. De eerdere bevoegdheid om een maatregel in deze situatie op te 
leggen verdwijnt. De hoogte van de boete is daarbij in beginsel gelijk aan het bedrag dat 
belanghebbende te veel aan (netto) bijstand heeft ontvangen. De regeling in deze wet is overgenomen in
de Participatiewet. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden.
Is sprake van het bij herhaling schenden van de inlichtingenplicht (recidive) dan wordt deze boete in 
beginsel verhoogd tot 150% van het te veel ontvangen bedrag. Naast deze verhoging krijgt het college 
daarbij ook de bevoegdheid om in de eerste drie maanden na oplegging van de boete (na recidive) de 
bijstand volledig te verrekenen met de openstaande boetevordering. 

In eerste instantie had de wetgever in dit geval voorzien in een plicht tot volledige verrekening van de 
boetevordering. Bij amendement is deze verplichting echter omgezet in een bevoegdheid, zodat de 
gemeente de mogelijkheid heeft om daar waar volledige verrekening onwenselijke effecten heeft (denk 
bijvoorbeeld aan hogere maatschappelijke kosten vanwege uithuisplaatsing) de verrekening aan te 
passen. Over deze bevoegdheid wordt in Kamerstuk 33207-C  op pagina 10 opgemerkt dat de 
gemeenten nu de bevoegdheid hebben om bij herhaalde fraude in de bijstand een afweging te maken of 
in de individuele omstandigheden van het geval, moet worden overgegaan tot de robuuste wijze van 
incasso waarbij de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Per geval moet hierop 
worden getoetst. Van gemeenten wordt verwacht dat waar nodig van deze robuuste wijze van incasso 
gebruik wordt gemaakt. De Wet werk en bijstand, en nu de Participatiewet, verplicht de gemeenteraad 
in dit kader bij verordening nadere regels te stellen met betrekking tot het gebruik van deze 
bevoegdheid. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1
Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2
Artikel 4:93, vierde lid, van Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat verrekening niet mogelijk is 
voorzover beslag op de vordering nietig zou zijn. Concreet houdt dit in dat bij verrekening in beginsel 
rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet zoals deze zijn regeling vindt in artikel 475c 
tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zoals reeds aangegeven geeft de 
Participatiewet het college de bevoegdheid om deze bepaling in de eerste drie maanden na oplegging 
van de boete buiten toepassing te laten. Dit houdt in dat de openstaande boetevordering (zowel de 
recidiveboete als een wellicht nog openstaand bedrag in verband met de eerdere boete) in deze eerste 
drie maanden volledig met een eventueel bijstandsrecht kan worden verrekend. Dit wordt de robuuste 
wijze van incasso genoemd. 

In deze verordening is er voor gekozen om in lijn met de aanvankelijke bedoeling van de wetgever uit 
te gaan van het principe van volledige verrekening, om vervolgens in artikel 3, 4 en 5 de mogelijkheden
te benoemen om van dit principe af te wijken. 

Artikel 3
Zoals in de toelichting op artikel 2 aangegeven zijn in artikel 3, 4 en 5 de mogelijkheden om van het in 
artikel 2 benoemde principe af te wijken nader uitgewerkt. Artikel 3 voorziet daarbij in de mogelijkheid
voor belanghebbende om het college te verzoeken om in ieder geval de huur (en bij een 
eigendomswoning de hypotheekrente onder aftrek van de in dit kader ontvangen belastingteruggave en 
eventueel ontvangen bijzondere bijstand) via de bijstand te laten doorbetalen. 
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Gedachte hierachter is dat met name moet worden gevreesd dat belanghebbende wanneer hij drie 
maanden van bijstand verstoken blijft het risico loopt dat hij vanwege de ontstane achterstand in de 
woonlasten uit huis wordt geplaatst met allerlei eventuele extra kosten voor de maatschappij. Om dit te 
voorkomen voorziet deze bepaling in de mogelijkheid dat het college het te verrekenen bedrag kan 
aanpassen, zodat alsnog vanuit de bijstand de woonlasten kunnen worden doorbetaald. Wel is gekozen 
voor een directe doorbetaling aan de verhuurder/hypotheekverstrekker om te voorkomen dat de bijstand
voor andere zaken wordt ingezet, waardoor alsnog het risico van uithuisplaatsing reëel blijft. 

In het tweede lid van artikel 3 is daarnaast bepaald dat een verzoek tot doorbetaling zonder meer wordt 
geweigerd indien belanghebbende in redelijkheid over voldoende gelden kan beschikken om de 
genoemde drie maanden in zijn levensonderhoud te voorzien dan wel in redelijkheid deze gelden op 
korte termijn kan verwerven. 

Gesproken wordt over gelden, niet over middelen. Van het in de Participatiewet gedefinieerde 
middelenbegrip zijn immers een aantal posten uitgesloten. Denk dan bijvoorbeeld aan bedragen die 
belanghebbende heeft ontvangen in het kader van een immateriële schadevergoeding of bedragen 
waarover belanghebbende wel beschikt, maar die bij saldering met de openstaande schulden geen aan te
spreken vermogen opleveren. Dit zijn echter wel gelden die belanghebbende in deze situatie kan 
aanspreken voor zijn levensonderhoud, voor zover hij er in ieder geval in redelijkheid over kan (gaan) 
beschikken. 

Iemand kan onder andere redelijkerwijs over gelden gaan beschikken, indien het redelijk is dat hij 
ofwel binnen afzienbare tijd vermogensbestanddelen te gelde weet te maken ofwel op korte termijn 
werk weet te aanvaarden.

Belanghebbende kan natuurlijk altijd al zijn bezittingen verkopen en op die wijze over gelden gaan 
beschikken, maar het is niet redelijk dat het college in deze van belanghebbende verlangt dat hij 
bezittingen verkoopt die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn (denk aan zijn  meubels of
bed).  En natuurlijk kunnen inkomsten worden verworven door werk te aanvaarden, maar indien de 
afstand van belanghebbende tot de arbeidsmarkt heel groot is, is het niet reëel om te verwachten dat 
hem dit op zeer korte termijn zal lukken. In dit soort situaties kan dus niet met een beroep op het tweede
lid een verzoek tot doorbetaling zonder meer worden afgewezen. 

Dat gesproken wordt over een verzoek houdt in dat belanghebbende zelf in actie moet komen zo hij de 
verrekening wil laten aanpassen. Dat houdt tevens in dat zo’n verzoek ook lopende de drie maanden 
van verrekening kan worden gedaan, mocht bijvoorbeeld plots blijken dat uithuiszetting dreigt of dat 
verwachte inkomsten uitblijven. 

Artikel 4
In artikel 4 is een tweetal situaties benoemd waarin het college ondanks de in de wet opgenomen 
bevoegdheid toch de beslagvrije voet, voor zover nodig, bij verrekening in acht neemt. De genoemde 
omstandigheden betreffen situaties die ook tijdens de parlementaire behandeling expliciet zijn 
benoemd. 

Artikel 5
Dit artikel is bedoeld als een vangnetartikel. In een bijzonder schrijnend geval kan er sprake zijn van 
een situatie waarin deze verordening nog niet voorziet. In dat geval moet het college over de 
bevoegdheid beschikken om direct een beslissing te nemen die voor die situatie een oplossing biedt. 
Om redenen van rechtsgelijkheid en algemeen belang moeten deze nieuwe situaties zoveel mogelijk 
worden uitgewerkt in beleidsregels. 

Artikel 6 en 7
Behoeven geen nadere bespreking.
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Onderwerp Parttime ondememen in de bij 

steiier D.E. van Duin 

r Gemeente 
bijstand (informerend) 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 51 6 7 Bijlage(n) 

Datum 2 6 - 0 8 - 2 0 1 5 Uw brief van 

0ns kenmerk 5 1 2 4 5 3 4 

Uw kenmerk -

Geachte leden van de raad, 

Met de pilot 'Parttime ondernemen in de bijstand' geeft het college een 
eerste aanzet tot innovatie van de sociale zekerheid. Op dit moment is 
parttime ondememen in de bijstand alleen onder strikte voorwaarden 
mogelijk, terwijl het juist kansen biedt aan zowel bijstandsgerechtigden als 
aan de gemeente. Bijstandsgerechtigden kunnen namelijk een deel van hun 
inkomen zelf verdienen en dat doen op een manier die aansluit bij hun 
mogelijkheden. Wij denken daarmee hun kansen op uitstroom uit de bijstand 
te vergroten, wat voor de gemeente een directe besparing oplevert. 
Daarnaast verrijken kleine ondememingen de lokale economic van de stad. 

We willen bijstandsgerechtigden volop de ruimte geven om inkomsten te 
verwerven met zelfstandige activiteiten. Daarom gaan we in 2015 en 2016 
experimenteren met parttime ondememen binnen de bijstand. In deze brief 
informeren we u over de pilot en over het vervolgproces. 

De pilot bestaat in hoofdlijnen uit: 

1. het wegnemen van onnodige belemmeringen zodat bijstandsgerechtigden 
hun talenten kunnen inzetten voor het verwerven van inkomsten; 

2. het koppelen van beginnende parttime ondememers aan bestaande en in 
ontwikkeling zijnde netwerken in stad en wijk. 

De pilot loopt van het najaar van 2015 tot en met 2016. Begin 2017 
evalueren we de pilot. 
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Wegnemen van onnodige belemmeringen 

Ondememen in de bijstand is nu slechts toegestaan onder twee voorwaarden. 
In het eerste geval is er sprake van een levensvatbare ondememing en krijgt 
de persoon een Bbz-uitkering. In het tweede geval gaat het om 
bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
zogenoemde marginale zelfstandigen. 

De Participatiewet loopt hiermee achter op ontwikkelingen in economie en 
samenleving. Banen in loondienst worden in toenemende mate schaars. 
Steeds meer burgers werken in ZZP-contracten of combineren een parttime 
baan in loondienst met zelfstandige werkzaamheden. 

Met onze pilot kijken we hoe we bijstandsgerechtigden het beste kunnen 
laten meegaan in deze ontwilckelingen. De insteek is belemmeringen te 
schrappen tenzij ze een duidelijke meerwaarde hebben. Bij dat laatste kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan regels die moeten voorkomen dat 
bijstandsgerechtigden hun producten of diensten verkopen beneden een 
marktconforme prijs en daarmee oneerlijke concurrentie voeren. 

Gedurende de pilot mag iedere bijstandsgerechtigde door middel van 
parttime ondememen inkomsten verwerven. Nu is dat nog niet het geval. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat iemand die honderden euro's per maand verdient 
maar het net niet klaarspeelt om uit de bijstand te komen, moet stoppen met 
zijn bezigheden. Als iemand oude spuUetjes opknapt en met winst verkoopt, 
worden zijn inkomsten bruto gekort, waardoor hij beneden bijstandsniveau 
komt. Dat wordt dus anders. Door onnodige belemmeringen te schrappen, 
krijgt iedere bijstandsgerechtigde de ruimte om inkomsten te verwerven en 
zijn talenten te benutten. 

Netwerken in stad en wijk benutten 

Tegelijkertijd willen we beginnende, gemotiveerde parttime ondememers 
helpen om bijstandsonafhankelijk te worden. Dat doen we niet op de 
traditionele manier in de vorm van een re-integratietraject. In plaats daarvan 
zetten we bestaande en in ontwikkeling zijnde (ondememers)netwerken in. 
Zo willen we buddy's (ervaren ondememers) aan parttime ondememers 
koppelen. Daarnaast wil Stichting Nieuw Nabuur ondersteuning geven op het 
gebied van boekhouden en belastingaangifte, en kunnen studenten via 
Wijkbedrijf Selwerd ondersteunen bij, bijvoorbeeld, het maken van een 
marketingplan of het doen van marktonderzoek. Het Werkgeversteam van de 
gemeente gaat actief opdrachten werven voor parttime ondememers, zoals zij 
dat nu al met reguliere banen doen. Verder onderzoeken we of we workshops 
over bijvoorbeeld crowdfunding kunnen faciliteren. Al doende kunnen we 
leren hoe we deze doelgroep kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. 
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Aansluiting bij landelijke pilots 

In de wens om te vemieuwen staan we landelijk niet alleen. Zeven andere 
gemeenten in het land werken ook aan pilots met parttime ondememen in de 
bijstand. In de ontwikkeling van het beleid gebmiken we elkaars expertise en 
zoeken we naar nieuwe oplossingen en denkrichtingen. We hopen dat we aan 
het einde van de verschillende pilots het ministerie kunnen adviseren over 
aanpassing van de Participatiewet. 

Beleidsregels 

In beleidsregels wordt het beleid nader uitgewerkt. Anders dan nu wordt er 
straks rekening gehouden met de kosten die de bijstandsgerechtigde maakt 
om inkomsten te kunnen verwerven. Daarmee wordt het aantrekkelijk om via 
parttime ondernemen aan de slag te gaan. 

Vervolgproces 

In September 2015 stellen we beleidsregels vast. Daama kan de pilot, die tot 
en met 2016 loopt, van start gaan. Natuurlijk zuUen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen en de resultaten van de pilot. 

Wij hopen dat wij u voldoende hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Raadsvoorstel 

/̂ —Gemeente 

\jronmgen 
Onderwerp Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum; ontwikkeling Derdengebouw 

Registratienr. 5117420 Steller/telnr. Geert Jan Koers/4444 Bijiagen 0 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Gehelm 

• Vertrouwelijk 

Van der Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit de projectoverstijgende kosten voor de huisvesting van WIJ Beijum en MFC (onrendabele 
top) van € 600.000,- te dekken uit een voorbeslag op het Extra Beleid begroting 2016. 

Samenvatting 

WlJ-team Beijum is als eerste WlJ-team in onze stad actief. Om een volgende stap te zetten in de 
ontwikkeling van dit team is zij op zoek naar een locatie van waaruit in gezamenlijkheid kan worden 
gewerkt. Gekeken is of er een win-win situatie ontstaat als deze huisvesting als deze huisvesting 
gekoppeld wordt aan de nieuwbouw van verpleeghuis Innersdijk aan het plein in Beijum-Oost 
(Claremaheerd). 
Het terrein van het gesloopte verpleeghuis ligt ai een aantal jaren braak. De voorbereiding van de bouw 
van het nieuwe Innersdijk aan dit plein was gestagneerd maar Zorggroep Groningen is momenteel volop 
bezig met planontwikkeling. 
Een gezamenlijk plan van de Zorggroep Groningen en Christelijke Woningstichting Patrimonium voorziet 
in nieuwbouw van Innersdijk en de bouw van een Derdengebouw. In dit Derdengebouw is plaats voor 
wijkfuncties op de begane grond met daarboven woningen voor senioren en mensen met een 
verstandelijke beperking. Het biedt de kans om het WlJ-team en het buurtcentrum te huisvesten in het 
Derdengebouw. De verwachting is dat de nieuwbouw medio 2016 start. 
Voor de wijk Beijum is het van essentieel belang dat deze functies worden samengevoegd aan het plein 
Beijum-Oost om versnippering en dreigende risico's - zoals leegstand en daardoor verloedering - voor de 
wi jkte voorkomen. Dit past ook goed in de oorspronkelijke gedachte van de herstructurering van het 
winkelplein Beijum-Oost. De ontwikkeling van het Derdengebouw creeert daarmee de gewenste 
noodzakelijke verbinding van de functies zorg, welzijn en participatie. 
De keuze voor het geven van deze impuls aan de wijk Beijum en met name voor Oost brengt met zich mee 
dat er vanwege de centrale huisvesting van functies van WIJ Beijum er extra projectoverstijgende kosten 
gemaakt moeten worden (een zogenaamde onrendabele top). Omdat het huidige WIJ team Beijum z.s.m. 
integraal (tijdelijk) gehuisvest moet worden - in het belang van de ontwikkeling van het team - , vragen wij 
uw raad vooruitlopend op de integrale afweging bij de begroting 2016, deze kosten van € 600.000,-
middels een voorbeslag op het Extra Beleid, begroting 2016 te dekken. 
Dit voorbeslag is nodig om het kwetsbare Beijum-Oost van een belangrijke impuls te voorzien, het 
sluitstuk van de sociale wijkvernieuwing. 
B&W-beslult d.d.: 25 augustus 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

WlJ-team Beijum is het eerste wij-team dat in onze stad van start ging en is momenteel nadrukkelijk op 
zoek naar een piek in de wijk van waaruit integraal en efficient de ondersteuning kan worden aangeboden. 
Voorllggend voorstel ligt nu, vooruitlopend op de begroting, voor om verder te kunnen met zowel de 
ontwikkeling van WlJ-team Beijum als de ontwikkeling van Innersdijk, zodat voor beide (verdere) stagnatie 
wordt voorkomen. Doel van dit voorstel Is daarmee het geven van een impuls aan zowel de 
doorontwikkeling van het WlJ-team als de wijkontwikkeling. Ook komt met dit voorstel duidelijkheid over 
de mate waarin het WlJ-team moet investeren op de tijdelijke locatie. 

In Beijum-Oost is het verpleegtehuis Innersdijk (eigendom van Zorggroep Groningen) in het voorjaar van 
2012 gesloopt omdat het gebouw niet meer voldeed aan de normen. Er is een nieuwbouwplah ontwikkeld 
waarvan ook een Derdengebouw deel ultmaakt. De gedachte is om in dit Derdengebouw op de begane 
grond wijkfuncties onder te brengen met erboven woningen. De plannen voor het nieuwe Innersdijk zijn 
gestagneerd door wijziglngen In de sociale wetgeving en het onderzoek naar het aardbevingsbestendig 
bouwen. Inmiddels is er duidelijkheid en is de planvorming weer opgestart. 
Het Derdengebouw dat door Patrimonium ontwikkeld gaat worden is een uitstekende pIek voor het WIJ -
team Beijum in combinatie met een nieuw Multifunctioneel Buurtcentrum. Deze ontwikkeling is een 
prachtige kans - en eigenlijk een must - om de ontwikkeling van Beijum-Oost een essentiele impuls te geven 
en versnippering van functies in de wijk te voorkomen. Het project kan echter niet zonder onrendabele top 
gerealiseerd worden, omdat het WlJ-team tijdelijk elders wordt ondergebracht. 

Kader 

- het programma WIJ Groningen 
- het gebiedsprogramma 2015 voor Oost en het wijkperspectief Beijum 

Argumenten en afwegingen -

In een eerdere fase zijn de verschillende mogelijkheden van huisvesting van de betreffende functies 
onderzocht en met elkaar vergeleken. Daar zijn twee haalbare opties uitgekomen; optie 1: ontwikkeling van 
het Derdengebouw en optie 2: revitalisering van de Doefmat (Isebrandtsheerd). Zie kaartje hieronder. Beide 
opties zijn gewogen en de ontwikkeling van het Derdengebouw gekoppeld aan de ontwikkeling van 
Innersdijk geniet onze voorkeur. Niet alleen om de financiele voordelen van de schaalvergroting van de 
bouwopdracht te kunnen incasseren, maar ook om ervoor te zorgen dat aan Plein Oost geintegreerd zorg-
en ondersteuningsfuncties worden samengebracht. Het verbinden van de functies zorg, welzijn en 
participatie vergroot de mogelijkheid om Integraal samen te werken en vernieuwing in het aanbod te 
ontwikkelen (zoals een zorghotel) 
Daarnaast geven we bij de ontwikkeling van het Derdengebouw een positieve en belangrijke Impuls aan de 
wijk Beijum en dan met name aan het kwetsbare Beijum-Oost. Het is een unieke kans voor de gemeente om 
mee te werken aan een investering op een pIek die dat nodig heeft om verder tot ontwikkeling te komen. 
Het Derdengebouw is een plein afsluitend gebouw, waardoor het plein een besloten, vriendelijk karakter 
krijgt. Het biedt veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Beijum-Oost kan een impuls in de richting van 
het versterken van de civil society heel goed gebruiken. De komst van het WlJ-team levert namelijk een 
nieuwe aanloop van bezoekers op. Daarbij is een grote rol weggelegd voor het MFC dat ook op de begane 
grond een plaats krijgt. Elkaar ontmoeten wordt hierdoor een vanzelfsprekendheid. 
We hebben de afgelopen jaren al veel geinvesteerd in Beijum-Oost met o.a. de herstructurering van 
winkelplein Beijum-Oost, maar dat heeft nog onvoldoende resultaat opgeleverd. We hebben hoge 
verwachtingen van deze impuls en zien het dan ook als het sluitstuk van de sociale wijkvernieuwing. 

Al deze voordelen levert de revitalisering van de Doefmat niet op. De Doefmat ligt op een a-centrale plaats 
In Beijum-West. Omdat de publieksfuncties bij deze opties verspreid over de wijk zijn, lever het geen 
meerwaarde op. De broodnodige impuls aan Beijum-Oost wordt daarmee teniet gedaan. Bovendien biedt 
de omgeving van de Doefmat mogelijkheden voor herontwikkeling (bijvoorbeeld meergeneratiewoningen), 
waardoor het leegstandsrisico beperkt is. 
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De ontwikkeling van het Derdengebouw gekoppeld aan de ontwikkeling van Innersdijk geniet de voorkeur. 
Niet alleen om de financiele voordelen van de schaalvergroting van de bouwopdracht te kunnen 
incasseren, maar vooral om ervoor te zorgen dat aan Plein Oost geintegreerd zorg- en 
ondersteuningfuncties worden samengebracht. 

De ontwikkeling van het Derdengebouw zaI door Patrimonium opgepakt worden. Het Derdengebouw 
bestaat uit een begane grond met daarboven woningen. De gemeente (WIJ team) en het buurtcentrum 
huren de begane grond. De bovenliggende woningen zijn bestemd voor ouderen en voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De huurkosten van het WIJ- team worden gedekt door de gemeentelijke 
exploitatie en die van het buurtcentrum door de gemeentelijke subsidie. Omdat wij het WIJ -team z.s.m. 
integraal willen huisvesten (op dit moment werken de WIJ medewerkers op twee verschillende locaties), 
kiezen we voor een tijdelijke huisvesting waar alle medewerkers - op korte termijn- gezamenlijk gehuisvest 
kunnen worden. Voormalige basisschool De Doefmat is hiervoor beschikbaar. 

de Doefmat moet verbouwd worden om geschikt te zijn als tijdelijke werk- en ontmoetingsruimte 
conform de werkwijze van de WIJ- team; 
het CJG (deel van het WIJ - team) zit nu in het Gezondheidscentrum. Het nog lopende huurcontract 
moet afgekocht worden. 
verder zijn er extra verhuls-, inrichtings-, ICT kosten en een extra inrichting van de openbare ruimte 
nodig. Al deze project overstijgende kosten voor de tijdelijke huisvesting, kunnen niet uit de regullere 
begroting van het Sociaal Domein gedekt worden en vormen daarom de onrendabele top van deze 
opiossing. 

Argumentatie en afweging 
Het gaat om een ontwikkeling die een positieve en belangrijke impuls aan de wijk Beijum geeft, met name 
Beijum-Oost. Het is een unieke kans voor de gemeente om mee te werken aan een investering op een pIek 
die dat nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Het verbinden van de functies zorg, welzijn en 
participatie vergroot de mogelijkheid om integraal samen te werken en vernieuwing in het aanbod te 
ontwikkelen (zoals een zorghotel). 

Maatschappelijk draagvlak en participatie • 

Tijdens het proces zijn de direct betrokken partners: Zorggroep Groningen, Patrimonium, huisartsen, 
bestuur Buurtcentra in Beijum (BIB), stadsdeelcoordinatle en het WlJ-team betrokken. Alle input is 
meegenomen en gewogen. De indirecte partijen zoals Bewonersorganisatie Beijum, Kerkelljk centrum de 
Bron zijn periodiek op de hoogte gesteld en hun Inbreng is meegewogen tijdens het onderzoek en de 
uitwerking. 

Financiele consequentles 

Aan deze ontwikkeling aan het plein in Beijum Oost zijn projectoverstijgende kosten van € 600.000,-
verbonden. 

Om het goed functloneren van het WlJ-team niet in gedrang te laten komen vragen we u alvast 
voorafgaand aan de begrotingsbehandeling In november deze middelen beschikbaar te stellen. Hiermee 
kunnen we het WlJ-team in Beijum zo snel mogelijk in een gebouw huisvesten wat ten goede komt aan het 
team en een goede ondersteuning aan de bewoners in Beijum. 
Met de middelen starten we op korte termijn met een beperkte verbouwing van de Doefmat zodat het WlJ-
team hier tot de nieuwbouw gereed is onderdak heeft. Indien niet voor het Derdengebouw aan plein Oost 
wordt gekozen is een extra investering noodzakelijk op locatie de Doefmat, zodat het WlJ-team daar voor 
langere tijd gehuisvest kan blijven. Het is in dat geval efficienter in een keer over te gaan tot een totale 
verbouwing van de Doefmat. 

Overige consequentles 
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Vervolg 

We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met Patrimonium, Zorggroep Groningen, bestuur 
Buurtcentra in Beijum en de gemeente waarin de precieze afspraken geregeld worden. We starten z.s.m. 
met de verbouw van de Doefmat voor tijdelijke gebruik door het WlJ-team Beijum. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum, 
Onderwerp Ontwikkeling Derdengebouw 

steiier T. Sytsma 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Gemeente 

\jroningen 

Telefoon ( 0 5 0 ) 367 4 0 50 Bijlageln) 1 Ons kenmerk 5 2 7 0 4 6 5 

Datum 2 5 - 0 9 - 2 0 1 5 Uw brief van Uw kenmerk 

I 

Geachte heer, mevrouw. 

Het raadsvoorstel 'Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum, ontwikkeling 
Derdengebouw' is 9 September j l . in uw commissie Ruimte en Wonen besproken. Het 
raadsvoorstel bleek op een aantal punten onvoldoende helderheid te bieden waarvoor 
onze excuses. U heeft o.a. gevraagd om een nadere onderbouwing en uitleg van de 
financiele afwegingen. Daarnaast heeft u ons gevraagd om een toelichting op het door ons 
gewenste tempo van besluitvorming. Met deze aanvullende brief geven wij u antwoord op 
de gestelde vragen en hopen we de onduidelijkheden weg te nemen. 

Waar gaat het over? 
Op termijn willen wij het WlJ-team en het Multi Functioneel Centrum (MFC) huisvesten 
in nieuwbouw aan plein Beijum-Oost. Een gezamenlijk plan van de Zorggroep Groningen 
en Christelijke Woningstichting Patrimonium realiseert nieuwbouw van Innersdijk en de 
bouw van het zogenoemde 'Derdengebouw'. Wij zijn hierover al lang in gesprek en 
hiermee vervuUen wij een lang gekoesterde wens van de wijk. Afgelopen zomer is 
overeenstemming tussen partijen' bereikt. 

In dit Derdengebouw is straks plaats voor het WlJ-team en het MFC op de begane grond. 
Daarboven komen woningen voor senioren en mensen met een verstandelijke beperking. 
De ontwikkeling van het Derdengebouw kent geen onrendabele top ,̂ maar gaat niet door 
wanneer het WlJ-team en MFC niet in het gebouw worden ondergebracht. Er is dan 
namelijk geen geschikte partij die de begane grond huurt. Wij vragen uw raad - in het 
raadsvoorstel - vooruitlopend op de integrale afweging bij de begroting van 2016 middels 
een voorbeslag de extra kosten die gepaard gaan met de tussentijdse huisvesting van het 
WlJ-team te dekken. 

' Ook is geprobeerd de huisartsen te bewegen mee te doen, dit is niet gelukt 

^ Bij een onrendabele top is de huurprijs is kostendekicend voor nieuwbouw. Het tekort wordt een 
onrendabele top genoemd. 
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Bladzijde 2 van 5 

Visie op (ontwikkelingvan)WIJ-teams 
Met ingang van 1 januari j l . is de gemeente Groningen verantwoordelijk voor (de 
uitvoering van) de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente is met deze 
decentralisaties verantwoordelijk voor grote delen van de maatschappelijke ondersteuning 
en zorg. Waar in de oude systematiek belangrijke pijlers als ontmoeting, toegang en 
uitvoering van elkaar gescheiden werden georganiseerd en gefinancierd, zijn deze met de 
nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid 'onder een dak' gebracht. 
Uit deze beweging ontstaat voor gemeenten een transformatieopgave; het op zodanige 
wijze (her)inrichten van het systeem van maatschappelijke ondersteuning dat waarborgt 
dat inwoners aanspraak op ondersteuning kunnen maken. Deze ondersteuning moet zijn 
gericht op het versterken van de zelfredzaamheid, het vergroten van de 
ontwikkelingskansen (van kinderen) en op het mogelijk maken van meedoen in het 
maatschappelijk verkeer. Deze ondersteuning vindt wijkgericht plaats, vanuit elf teams. 
Wij willen deze WlJ-teams zoveel mogelijk op een locatie in de wijk - en zo dicht 
mogelijk in de buurt van andere voorzieningen - huisvesten. De locaties van de WlJ-team 
vervullen daamaast een belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk. 

Integrale huisvesting van het WlJ-team op een locatie 
Het WlJ-team Beijum is het eerste WlJ-team dat in onze stad van start ging en is 
momenteel met spoed op zoek naar een plek in de wijk van waaruit integraal en efficient 
de ondersteuning gegeven kan worden. Dat is ook vooral in het belang van de bewoners 
van Beijum. Een locatie zorgt voor een duidelijke uitstraling en een laagdrempelige 
toegankelijkheid. Bewoners weten dan waar ze terecht kunnen voor hun vragen en 
informatie. Uw raad heeft gekozen voor een integraal team van 0 - 100 jaar (Wmo, Jeugd 
en Participatie), en dit houdt in dat de medewerkers om integraal te kunnen werken, ook 
gezamenlijk gehuisvest moeten worden. 
Het WlJ-team is op dit moment gehuisvest in twee gebouwen, nl. in het 
gezondheidscentrum Beijum en in de Wegwijzer in Beijum Oost. Het feit dat het team, op 
twee locaties is gehuisvest, werkt stagnerend. Het remt de integrale samenwerking tussen 
de teamleden en dit komt de geboden ondersteuning niet ten goede. Het team moet 
daarom z.s.m. en in ieder geval voor 1 januari 2016 gehuisvest worden op een locatie. 
Daarnaast wordt het team o.b.v. de nieuwe contractafspraken voor 2016 en 2017 vanaf 
2016 nog groter. Dit houdt in dat er nog een derde locatie bij gezocht moet worden. Ook 
hier zijn dan kosten aan verbonden. We moeten dus zo snel mogelijk een nieuwe 
(tijdelijke) locatie organiseren, waar het team gezamenlijk gehuisvest kan worden. 

De voorkeur heeft (zie hiema de afweging en bijlage 1) het Derdengebouw, maar omdat 
de oplevering daarvan nog een aantal jaren op zich laat wachten, moet er gezocht worden 
naar een locatie waar het team tijdelijk - gezamenlijk gehuisvest kan worden. Op dit 
moment biedt de Doefmat een goede tijdelijke huisvesting voor het voltallige team. 

De extra kosten die gemaakt worden voor de tijdelijke huisvesting van het WlJ-team 
betreffen: 

- Tijdelijke verbouwingskosten van de Doefmat: € 250.000 
- Herinrichting van de openbare ruimte van de Doefmat: € 100.000 
- Afkopen Huurcontract gezondheidscentrum: € 175.000 
- Onvoorzien: € 75.000 

Totaal € 600.000 (middels voorbeslag op het Extra Beleid Begroting 2016) 
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Bladzijde 3 yan 5 

Voorkeursoptie: ontwikkeling Derdengebouw in Beijum - Oost 
Al lange tijd hebben meerdere partijen de wens om nieuwbouw (nu genaamd 
Derdengebouw) te ontwikkelen naast de nieuwbouw van Innersdijk. De begane grond van 
het Derdengebouw is een ideale plek voor het WlJ-team en het nieuwe MFC. Door 
verschillende functies bij elkaar te huisvesten vergroten we de verbinding tussen 
ondersteuning, zorg, welzijn, preventie en participatie, kunnen we integraal samenwerken 
en gezamenlijk nieuwe initiatieven ontwikkelen (gecombineerde arrangementen, 
zorghotel e.d.). Ook hebben we gezamenlijk financieel voordeel van de schaalvergroting 
van de bouwopdracht. 
Met de ontwikkeling van het Derdengebouw geven we tevens een positieve en 
belangrijke impuls aan de wijk Beijum en dan met name aan het kwetsbare Beijum-Oost. 
Voor ons is het een unieke kans om mee te werken aan een investering op een plek die het 
nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en verdere achteruitgang te voorkomen. De 
ontwikkeling van het Derdengebouw is naar onze mening daarin een noodzakelijke stap. 
Het Derdengebouw is een plein afsluitend gebouw. Het plein krijg een besloten en 
vriendelijk karakter, waardoor mogelijkheden ontstaan om elkaar te ontmoeten. De komst 
van het WlJ-team levert een nieuwe aanloop van bezoekers op en in combinatie met de 
functies van het MFC verwachten we dat we een impuls kunnen geven aan het vergroten 
van de sociale cohesie in de wijk. 
We hebben de afgelopen jaren veel geinvesteerd in de wijk met o.a. de herstructurering 
van winkelplein Beijum-Oost. Helaas heeft dat nog onvoldoende resultaat opgeleverd. 
We hebben hoge verwachtingen van deze impuls en zien het dan ook als het sluitstuk van 
de sociale wijkvernieuwing. 

Tweede optie revitalisering van de Doefmat 
We schreven hierboven al, dat we het WIJ- team bij voorkeur tijdelijk willen huisvesten 
in de Doefmat, tot het moment van definitieve huisvesting van het WlJ-team en het MFC 
in het Derdengebouw in Beijum- Oost. Het team kan echter ook blijvend gehuisvest 
worden in de Doefmat. Wij geven echter niet de voorkeur aan deze locatie voor blijvende 
huisvesting, omdat het een decentrale plaats is in de wijk. En we alle bovengenoemde 
voordelen niet kunnen realiseren. 
Deze optie is echter wel 'goedkoper'. Bij een permanente huisvesting van het WlJ-team 
in de Doefmat, zijn er weliswaar hogere bouwkosten dan bij tijdelijke huisvesting. Deze 
verbouwingskosten worden in de boekwaarde opgenomen, en afgeschreven over een 
lange periode en gedekt door de huurkosten. Maar bij deze oplossing worden er geen 
kosten voor tijdelijke verbouwing en inrichting gemaakt. 

De extra kosten van dit model bestaan voomamelijk uit de aflkoopsom van het 
huurcontract̂  van het CJG in het gezondheidscentrum Beijum en bedragen ongeveer 
€ 175.000. 

^ Bij beide opties moet een afkoopsom betaald worden voor het huidige huurcontract. 
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Bladzijde 4 van 5 

Derde optie blijvende huisvesting in het Gezondheidscentrum 
Deze optie valt voor het WlJ-team af, omdat het niet mogelijk is het team in dit gebouw 
gezamenlijk te huisvesten. Dit is - voor het WlJ-team Beijum - de belangrijkste 
voorwaarde om integraal te kunnen werken. Blijven we deze huidige situatie handhaven 
dan maken we niet de kosten van de afkoopsom van het bovengenoemde huurcontract. 
Het is dus een goedkope optie, maar niet een reele optie. 

Toelichting op kosten huisvesting in het algemeen 
Partijen die een zorgcontract afsluiten bij de gemeente (maatwerk) krijgen een prijs 
inclusief overhead- kosten waar ze huisvesting e.d. uit betalen. 
De gemeente faciliteert de WlJ-teams voor huisvesting en ICT (telefonie, laptops etc). 
De partijen die samenwerken binnen de WlJ-teams krijgen voor deze faciliteiten dan ook 
geen vergoeding. Er zijn dus geen extra kosten gemoeid met de huisvesting van de WIJ-
teams. 

Verbouwingskosten en aanpassingskosten van de locatie laten wij verdisconteren in de 
huurprijs. Wij hanteren hiervoor een marktconforme huurprijs. Ook nieuwbouw behoort 
tot de mogelijkheden als dit geboden kan worden voor de marktconforme huurprijs. 
Dit gebeurt bij de nieuwbouw van het Derdengebouw. We hanteren een 
afschrijvingstermijn tussen de vijf en tien jaar. 

Uitzonderlijke situaties 
De zoektocht naar een geschikte plek voor een WlJ-team is meer dan een 
huisvestingsvraagstuk. We proberen niet alleen de ondersteuning optimaal te leveren, 
maar ook de wijk in bredere zin te versterken. In uitzonderlijke situaties is een extra 
investering in het huisvesten van een WlJ-team dan nodig. Een specifieke 
huisvestingsplaats van een WlJ-team kan om diverse redenen een meerwaarde hebben 
voor een (kwetsbare) wijk. Een minimaal adequate oplossing is dan niet de beste 
oplossing. We nemen alle afwegingen mee in onze besluitvorming en proberen zoveel 
mogelijk meerwaarde te creeren binnen de (financiele) redelijkheid. In Beijum speelt deze 
situatie. 

Vanuit het perspectief van de wijkontwikkeling kan het dus zo zijn dat we in andere 
wijken op zoek moeten naar aanvullende middelen binnen bestaande budgetten. 
We zijn namelijk nog met de definitieve locaties van de WlJ-teams bezig. 

Samengevat 
Wij vragen uw raad in te stemmen met een voorbeslag van € 600.000 op de middelen 
Extra Beleid Begroting 2016. Wij vragen dit voorbeslag omdat we niet kunnen wachten 
op de vaststelling van de begroting van 2016. Voor de beste blijvende oplossing moeten 
we eerst uitwijken naar een tijdelijke huisvesting in de Doefmat. 

Het WlJ-team moet namelijk zo spoedig mogelijk gezamenlijk gehuisvest worden. We 
hebben voorbereidingstijd nodig om de Doefmat geschikt te maken voor het huisvesten 
van het WlJ-team voor 1 januari 2016. 
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Bladzijde 5 van 5 

Wij willen het WlJ-team blijvend huisvesten in het Derdengebouw, naast de nieuwbouw 
van Innersdijk in Beijum-Oost. Omdat deze locatie in alle opzichten de voorkeur heeft: 
vanuit het perspectief van integrale ondersteuning en zorg, vanuit het perspectief van 
ontwikkelingsmogelijkheden (ontmoeting, ondersteuningsarrangementen etc.) en vanuit 
het perspectief van de wijkontwikkeling. 

Wij hopen u met deze brief voldoende aanvullend te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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30 september 2015
Nr. 8a.
Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum; ontwikkeling Derdengebouw

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
28 augustus 2015
(5224202);

HEEFT BESLOTEN:

de project overstijgende kosten voor de huisvesting van WIJ Beijum en MFC
(onrendabele top) van € 600.000,-- te dekken uit een voorbeslag op het 
Extra Beleid begroting 2016.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten
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Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Aanvullende informatie VZN: gebouwenbeveiliging 

steiier I . van lerssel 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 61 28 Bijlageln)- Ons kenmerk 5 2 6 6 0 4 9 

Datum 2 3 - 0 9 - 2 0 1 5 Uw brief van Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

In de raadscommissie Financien en Veiligheid van 1 en 9 September 2015 hebben wij met 
u gesproken over ons voorgenomen besluit om onze samenwerking met Veiligheidszorg 
Noord (VZN) na 1 maart 2016 te beeindigen. 

In onze brief van 4 September j l . (ons kenmerk 5233891) hebben wij de geschetste 
scenario's onderbouwd met cijfers en zijn wij nader ingegaan op de mogelijke gevolgen 
voor het personeel van VZN. In de vergadering van uw raadscommissie gaf een 
meerderheid van u aan zich te kunnen vinden in ons voornemen om per 1 maart 2016 de 
samenwerking met VZN te beeindigen en een aantal medewerkers, die op vaste basis 
vanuit VZN voor de gemeente Groningen werkzaam is, in geval van bedrijfsbeeindiging, 
over te nemen in gemeentelijke dienst. Wel kwam vanuit uw raad nadrukkelijk het 
verzoek om te onderzoeken of de gebouwenbeveiliging in de toekomst door de gemeente 
zelf kan worden uitgevoerd, in plaats van bij de aanbesteding als eis op te nemen dat het 
personeel van VZN wordt overgenomen. Wij hebben u toegezegd (in het overleg met 
fractievoorzitters) de consequenties van de ovemame van het personeel voor gebouwen
beveiliging te inventariseren en u hierover te informeren zodat u daarover eventueel in de 
raad van 30 September a.s. de discussie met ons kunt voeren 

Onderstaand vindt u de resultaten van onze inventarisatie. Voor de volledigheid schetsen 
wij u onderstaand eerst kort het doorlopen proces. 

Proces 
VZN is in 1996 gestart als reintegratiebedrijf. Sinds 2014 is de reintegratietaak volledig 
vervallen en is de dienstverlening door VZN vergelijkbaar met die van een regulier 
bedrijf Zoals u bekend, zijn er al geruime tijd zorgen over de financiele levensvatbaar-
heid van VZN op langere termijn. Vorig jaar heeft VZN dringend verzocht een tariefs-
verhoging van 20% te mogen doorvoeren, om zo tot een sluitende begroting te kunnen 
komen. Daarmee was het uurtarief niet meer marktconform. 
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Bladzijde 2 van 3 

De gemeente Groningen is, tijdelijk, akkoord gegaan met de tariefsverhoging van 20% en 
heeft daarbij aangegeven onderzoek te willen doen naar alternatieven voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot een drietal scenario's: 1. doorgaan met VZN, 
2. deels werkzaamheden overnemen als gemeente, deels aanbesteden, 3. werkzaamheden 
aanbesteden. Deze scenario's zijn besproken met VZN. VZN is daarbij in de gelegenheid 
gesteld een businessplan op te stellen om inzage te geven in de toekomstbestendigheid 
van VZN. Het businessplan is moeizaam tot stand gekomen en heeft de zorgen van de 
gemeente over VZN ten aanzien van bestaanszekerheid, continuiteit en kwaliteit, niet weg 
kunnen nemen. 

Bij het doorrekenen van de scenario's hebben wij ons gebaseerd op de cijfers zoals wij 
deze in onze brief van 4 September j l . aan u hebben verstrekt. Uiteindelijk zijn wij 
gekomen tot ons voorgenomen besluit om per 1 maart 2016 de samenwerking met VZN 
te beeindigen en een aantal medewerkers, die op vaste basis vanuit VZN voor de 
gemeente Groningen werkzaam is, in geval van bedrijfsbeeindiging, over te nemen in 
gemeentelijke dienst. 

Consequenties ovemame personeel gebouwenbeveiliging 
We hebben de consequenties verkend van twee optics: het overnemen van de gebouwen-
beveiligers in gemeentelijke dienst en het aanbesteden onder de voorwaarde dat het 
nieuwe bedrijf de medewerkers ovemeemt. Onderstaand schetsen wij u onze 
overwegingen. 

Relevante ontwikkelingen 
Bij diverse gebouwen van de gemeente wordt beveiligingspersoneel ingehuurd van VZN. 
Op dit moment gaat het om circa 12 fte, met name bij de publiekshallen Kreupelstraat en 
Harm Buiterplein. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om te bezuinigen 
op gebouwenbeveiliging. De verwachting is dat we efficienter kunnen inhuren, 
bijvoorbeeld door minder beveiligers tegelijk in te zetten of door de aanwezigheid van 
beveiligers te beperken op de momenten dat de publiekshallen niet voor publiek geopend 
zijn. Daamaast zien we bij steeds meer organisaties een verschuiving van 'beveiliging' 
naar 'hospitality'. Dit houdt in dat we gastvrouwen en -heren inzetten die de klanten 
ontvangen en door een klantvriendelijke opvang al de nodige agressie weg kunnen 
nemen. Dit vergt andere competenties dan we vragen van de huidige beveiligers. We 
onderzoeken de mogelijkheden voor hospitality en de invoering daarvan. 

Baanzekerheid 
Bij het overnemen van het personeel in gemeentelijke dienst kan het beeld bestaan dat dit 
de meeste baanzekerheid biedt voor de betreffende medewerkers van VZN. Door de 
genoemde kwaliteitsimpuls en bezuinigingen is dit echter niet het geval. 

Het in dienst nemen van deze medewerkers verandert op zichzelf niets aan de discussie 
over kosten en kwaliteit. Het risico bestaat dan ook dat deze medewerkers boventallig en 
herplaatsers worden. De kansen voor passende werkzaamheden voor deze medewerkers 
zijn binnen de gemeente kleiner dan bij een bedrijf dat zich op deze activiteiten heeft 
gespecialiseerd. Het is kortom nog maar de vraag of deze medewerkers op termijn bij de 
gemeente beter af zijn. 
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Bezuiniging 
Op dit moment kost onze gebouwenbeveiliging ongeveer 700.000 euro per jaar. Wij 
hebben in onze begroting hier nog een taakstelling van 120.000 euro voor opgenomen. De 
mogelijkheden om op korte termijn te bezuinigen op de gebouwenbeveiliging zijn in 
potentie groter bij aanbesteden onder voorwaarden dan wanneer we deze taak in eigen 
beheer zouden doen. 

Wanneer wij het personeel voor gebouwenbeveiliging zelf in dienst nemen kost dit 
ongeveer 650.000 euro per jaar (incl. overhead). Om hierbij de gewenste kwaliteitsimpuls 
te kunnen realiseren is bovendien extra opleiding - en daarmee extra budget - nodig. Om 
de continuiteit van de dienstverlening bij ziekte te kunnen garanderen, dienen wij 
daarnaast rekening te houden met 5% extra inhuur van personeel. 

Wanneer wij onze gebouwenbeveiliging 'aanbesteden onder voorwaarden' verwachten 
wij dat dit ons jaarlijks maximaal 610.000 euro kost. In een marktconsultatie gaan we 
onderzoeken of potentiele leveranciers bereid zijn om meer personeel over te nemen dan 
wij daama van ze willen inhuren. We vragen ook of ze deels ander personeel met andere 
kwaliteiten bij ons in kunnen inzetten (hospitality-medewerkers). Als de reacties op deze 
vragen positief zouden zijn, kost het ons mogelijk jaarlijks 440.000 euro en is op korte 
termijn een kwaliteitsimpuls te bereiken. Daarbij wordt de dienstverlening bij ziekte 
gegarandeerd door de leverancier. 

Samengevat 
Vanuit kwalitatieve en financiele argumenten heeft het college besloten om de 
gebouwenbeveiliging aan te besteden. Over uw bedenkingen daarbij hebben wij 
bovenstaand onze bevindingen geformuleerd. Op grond daarvan leggen wij ons 
voornemen nogmaals aan u voor. 

In uw raadsvergadering van 30 September 2015 gaan wij graag met u in gesprek over de 
vormgeving van de gebouwenbeveiliging na I maart 2016 en de bovenstaande 
overwegingen hierbij. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Embargo tot dinsdag 30 juni 2015,14.00 uur. 

Voorgenomen besluit samenwerking met VZN 
Onderwerp na 1 maart 2016 

Stellar I . van lerssel 

f ' Gemeente 

yjroningen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 6 1 2 8 Bijlage(n) 

Datum 3 0 JUN 2015 Uw brief van 

Ons kenmerk 5 1 0 1 6 3 0 

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

In februari j l . hebben wij uw raad geinformeerd over ons besluit om de samenwerking 
met Veiligheidszorg Noord (VZN) tijdelijk te continueren tot 1 maart 2016 (brief d.d. 
25 februari 2015, ons kenmerk 4865060). Ondertussen hebben wij ons beraden op de 
wijze waarop wij onze samenwerking met VZN na deze datum willen vormgeven. 

Op 27 mei j l . hebben wij uw raad geinformeerd over het proces met betrekking tot de 
scenario's voor de inhuur van VZN. Wij hebben eerst een voorgenomen besluit 
genomen dat wij begin September 2015 aan uw raad zullen toelichten. Onderstaand 
informeren wij u over ons voorgenomen besluit. 

Voorgenomen besluit 
Wij hebben het voornemen om uiterlijk per 1 maart 2016 de samenwerking met VZN 
te beeindigen. Dat betekent dat alle taken die nu door VZN worden uitgevoerd, voor 
deze datum worden overgedragen aan de gemeente Groningen. 

Daarbij hebben wij VZN de optie voorgelegd om tot uiterlijk 1 januari 2019 de 
huidige dienstverlening met uitzondering van de gebouwenbeveiliging zonder 
aanbesteding te continueren. Mocht hierbij in de periode tussen 1 maart 2016 en 1 
januari 2019 door natuurlijk verloop ruimte ontstaan in de capaciteit van VZN, dan 
wordt deze waar mogelijk door ons op andere wijze ingevuld. 
Dit zou betekenen dat wij uiterlijk per 1 januari 2019 de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de taken die op dit moment door VZN worden uitgevoerd, overnemen. 
Daarmee wordt VZN in de gelegenheid gesteld om een nieuw businessplan te maken. 

Wij hebben VZN gevraagd om uiterlijk 15 augustus a.s. een reactie te geven op het 
voorgenomen besluit. Begin September 2015 zullen wij dit besluit, de reactie van VZN 
en onze afwegingen toelichten aan uw raad. De op- en aanmerkingen van uw raad 
zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve besluitvorming, die eind 
September 2015 plaats zal vinden. 
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Bladzijde 2 

Onderwerp Voorgenomen besluit samenwerking met VZN na 
1 maart 2016 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke^groet, 
thouders van Groningen, 

de burgemeelte 
Peter den Ouds 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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'Gemeente 

yjron/ngen 
Afdeiinĝ -̂ Siâ toezicht 

Onderwerp Aanvullcnde informatie over VZN - i.v.m. 
voornemen beeindiging samenwerking per 1 maart 
2016 

Leden van de raad van de gemeente Groningen 

St ad 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 6 0 4 3 Biilage(n) 1 

Datum - A SEP 2015 '"•'̂ f 

0ns kenmerk 5233891 

Uw kenmerk 

B e z o e k a d r e s 

Kreupelstraat 1 

O p e n i n g s t i j d e n 

Zie gemeente.groningen.nl 

P o s t a d r e s 

Postbus 30026 
9700 RM Groningen 

T e l e f o o n 

14050 

E - m a i l a d r e s 

info@graningen.nl 

W e b s i t e 

gemeente.groningen.nl 

Geachte heer, mevrouw, 

In de raadscommissie Financien en Veiligheid van 1 September 2015 hebben 
wij u een toelichting gegeven op het voornemen cm per 1 maart 2016 de 
samenwerking met Veiligheidszorg Noord (VZN) te beeindigen. 
Tijdens de raadscommissie hebben wij u toegezegd de geschetste scenario's 
te onderbouwen met cijfers en nader in te gaan op de mogelijke gevolgen 
voor het personeel van VZN. 
Door middel van deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 

Aanleiding 
VZN is in 1996 gestart als reintegratiebedrijf. Sinds 2014 is de 
reintegratietaak volledig vervallen en is de dienstverlening door VZN 
vergelijkbaar met die van een regulier bedrijf. 
Zoals u bekend, zijn er al geruime tijd zorgen over de financiele 
levensvatbaarheid van VZN op langere termijn. Vorig jaar heeft VZN 
dringend verzocht een tariefsverhoging van 20% te mogen doorvoeren, cm zo 
tot een sluitende begroting te kunnen komen. Daarmee was het uurt£irief niet 
meer marktconform. 

De gemeente Groningen is, tijdelijk, akkoord gegaan met de tariefsverhoging 
van 20% en heeft daarbij aangegeven onderzoek te willen doen naar 
altematieven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot 
een drietal scenario's: 1. doorgaan met VZN, 2. deels werkzaamheden 
overnemen als gemeente, deels aanbesteden, 3. werkzaamheden aanbesteden. 
Deze scenario's zijn besproken met VZN. VZN is daarbij in de gelegenheid 
gesteld een businessplan op te stellen om inzage te geven in de 
toekomstbestendigheid van VZN. 
Het businessplan is moeizaam tot stand gekomen en heeft de zorgen van de 
gemeente over VZN ten aanzien van bestaanszekerheid, continuiteit en 
kwaliteit, niet weg kunnen nemen. 



 

Collegebrief - Aanvullende informatie over VZN - i.v.m. voornemen beëindiging . . .

404

Gemeente 
Bladzijde 2 van 3 

yjroningen 
Onderwerp 

Cijfers 
Tijdens de bespreking in de raadscommissie zijn drie scenario's aan de orde 
geweest. Wij hebben u toegezegd deze scenario's van cijfers te voorzien. 

Bij het doorrekenen van de scenario's hebben wij ons gebaseerd op de 
volgende cijfers. VZN hanteert een uurtarief van afgerond € 38,00 per BOA. 
Bij de gemeente Groningen, uitgaande van salarisschaal niveau 6, kost een 
BOA afgerond € 30,00 per uur. Wij hebben bij drie marktpartijen uurtarieven 
opgevraagd en deze bedragen afgerond ook € 30,00 per uur. Voor de 
specifieke cijfers verwijzen wij u naar de bijlage. 
Uit deze bijlage kunt u opmaken dat voor het totale takenpakket van BOA's, 
parkeerhandhaving etc. de kosten bij scenario 1 (blijven inhuren bij VZN) 
jaarlijks ruim 1,6 miljoen euro bedragen. In scenario 2 (zelf doen en deels 
aanbesteden) en scenario 3 (aanbesteden) zijn de kosten voor de gemeente ten 
opzichte scenario 1 (VZN) ruim € 300.000,- lager. 

Tijdens de raadscommissie is door u nog een vierde scenario naar voren 
gebracht: de gebouwenbeveiliging zou door de gemeente zelf kunnen worden 
uitgevoerd. 
De gebouwenbeveiliging is echter geen gemeentelijke taak en is tot op heden 
ingekocht en niet zelf door de gemeente uitgevoerd. Het ligt daarom in de 
rede om de gebouwenbeveiliging aan te besteden. Voor de overige 
werkzaamheden geldt dat deze wel al (deels) zelf door de gemeente worden 
uitgevoerd. 

Personeel 
Wanneer wij besluiten om definitief de samenwerking met VZN te 
beeindigen, dan heeft dit hoogstwaarschijnlijk direct gevolgen voor het 
voortbestaan van VZN en daarmee voor de medewerkers van VZN. Wij 
streven ernaar om samen met VZN vorm te geven aan een goed en zorgvuldig 
proces rondom een eventuele bedrijfsbeeindiging. 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de mensen van VZN die taken 
uitvoeren voor de gemeente Groningen perspectief te bieden bij een eventuele 
bedrijfsbeeindiging van VZN. Een onderdeel van ons voorgenomen besluit is 
dan ook dat de gemeente Groningen een aantal mensen, die op vaste basis 
vanuit VZN voor de gemeente Groningen werkzaam is, in geval van 
bedrijfsbeeindiging, ovemeemt in gemeentelijke dienst met een gelijkwaardig 
arbeidsvoorwaardenpakket (ambtenarenstatus) als dat van de gemeentelijke 
coUega's. 

Het gaat hier om BOA's, parkeercontroleurs, uitvoerende medewerkers 
Cameratoezicht, Inbraakpreventie en de uitvoerende medewerkers van het 



 

Collegebrief - Aanvullende informatie over VZN - i.v.m. voornemen beëindiging . . .

405

Bladzijde 

Onderwerp 
3 van 3 

Gemeente 

Xjroningen 

Loket Gevonden en Verloren Voorwerpen. Het gaat hierbij om circa 20 PTE. 
Wij zuUen met VZN op zorgvuldige wijze bekijken welke medewerkers het 
betreft. 

Bij de aanbesteding van de gebouwenbeveiliging wordt als eis opgenomen 
dat het personeel van VZN wordt overgenomen. Het gaat hierbij om circa 12 
PTE. 

Uiteraard zuUen wij, bij definitieve beeindiging van de samenwerlcing, de 
andere afnemers van VZN vragen ook hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van het personeel te nemen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
wethouders van Groningen, 

de bur 
Peter den O 

de secreraris, 
Peter Teesink 
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Raadsvoorstel 

Gemeente 

yjroningen 
Onderwerp Krediet Zeefgebouw SuiRerunieterrein 

Reglstratienr. 5204957 Steller/telnr. L. Hellinga/ 8686 Bijiagen 0 

Classlficatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Van derSchaaf Raadscommissie R&W 9-9-2015 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
1. een investeringskrediet Zeefgebouw van € 393.000,- te verlenen en daze te dekken voor 

€ 293.000,- uit het Bouwoffensief 2015 en voor € 100.000,- uit ISV 2014; 
2. degemeentebegroting 2015 te wijzigen. 

Samenvatting 

Op 25 September 2013 heeft uw raad het kader voor het tijdelijke gebruik van het Suikerfabrlekterrein 
vastgesteld. Dit kader heeft er uiteindelijktoe geleid dat op 20 april 2015 een overeenkomst is gesloten 
met Exploitatie Suikerunieterrein bv(Ploeg ID3) om hetterrein tot 30 april 2030 te verburen. 
Afgelopen voorjaar is een vliegende start gemaakt met de voorbereidingen voor het lustrum van Vindicat. 
Hiermee is een aantal eerste investeringen mogelijkgemaakt. 

In ditvoorstel wordtde raad voorgesteld om verderte investeren in het zeefgebouw op het 
suikerunieterrein. Met deze investering kan er een vervolg worden gegeven aan de exploitatie van het 
terrein vanuit het zeefgebouw en kan het zeefgebouw ook in de winter worden gebruikt. 

B&W-besluit d.d.: 25 augustus 2015 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Na afronding van de prijsvraag heeft u op 25 September 2013 het kader vastgesteld voor het tijdelijke 
gebruik van het Suikerunie terrein. 
Daarmee heeft u groen licht gegeven voor de voorbereiding en vorming van een maatschappelijke 
onderneming voor de (tijdelijke) ontwikkeling van het Suikerfabrlekterrein. U heeft verder besloten een 
kwartiermaker aan te stellen die de contouren van de maatschappelijke onderneming uit zou werken 
inclusief de juridische, planologische en financiele kaders. Ook zou, in samenspraak met marktpartijen, het 
businessplan verder moeten worden verfijnd. 

In eerste instantie heeft ons college het spoor van de maatschappelijke onderneming opgepakt. Maar bij de 
uitwerking bleek dit op een aantal juridische, praktische alsook financiele bezwaren te stuiten. 
In jul i 2014 hebben wi j besloten partijen ui t te nodigenom een voorstel te doen voor het beheer van het 
voorterrein van het Suikerunieterrein. Wij hebben u daarover schriftelijk gemformeerd in jul i en november 
2014. Uiteindelijk hebben twee partijen van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Aan de hand van een 
voorstel, een presentatie en een gesprek hebben we begin dit jaar een keuze gemaakt voor Ploeg ID3. 

Op 20 april 2015 is een samenwerkingsovereenkomst en een huurcontractafgesloten met Exploitatie 
Suikerunie Terrein bv, de entiteit die door Ploeg ID3en partners is opgericht voor het beheer van het 
Suikerunieterrein. De gemeente en Ploeg ID3 ervaren grote belangstelling bij ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en nieuwe initiatieven om zich op hetterrein te vestigen. GeTnteresseerde 
partijen herkennen de potentie van het gebied, willen graag pionieren en zien het Suikerunie terrein als 
knooppunttussen verschillendetypen economie,tussen verschillende delen van de stad en tussen stad en 
ommeland. 

Het lustrumfeest van Vindicat heeft er voor gezorgd dat er een aantal investeringen voor de toekomst 
kon plaatsvinden. Door Ploeg ID3 is de toegankelijkheid en brandveiligheid van het gebouw 
aanmerkelijk verbeterd. Hierdoor zi jnzowel het terrein als het zeefgebouw geschikt gemaakt voor fors 
hogere bezoekersaantallen. 

Naast deze grote activiteit op het terrein, heeft ook het Kindertimmerdorp Groningen dit jaar weer 
plaatsgevonden aan de voorzijde van het zeefgebouw en vindt momenteel de fototentoonstelling 
Noorderlicht plaats in het gebouw. 

Recent is ook bekend geworden dat Paradigm zich wenst te vestigen op het voorterrein. Wij staan 
vooralsnog positief ten opzichte van dit genomen initiatief en zien de verdere uitwerking daarvan 
tegemoet. De mogelijkheden en beperkingen van het Suikerunieterrein als evenementenlocatie zullen 
dit najaar nader worden uitgewerkt in een locatieprofiel. 

Door Ploeg ID3 - als beheerder van het terrein - is het lustrumfeest van Vindicat beschouwd als start 
van de tijdelijke activiteiten op het terrein. Met name het zeefgebouw is het belangrijkste goed datde 
beheerder van het terrein momenteel kan aanbieden. Ploeg ID3 is momenteel met ons in overleg om 
na afronding van het lustrumfeest het zeefgebouw geschikterte maken voor exploitatiedoeleinden. 
Zonder deze investering in het zeefgebouw is verdere exploitatie van het gebouw niet mogelijk. In het 
overleg met ons worden nadrukkelijk de cultuur historische waarden van het zeefgebouw betrokken. 
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De huidige staat van het zeefgebouw is dusdanig dat evenementen slechts inde zomer plaats kunnen 
vinden en ook dan worden afzonderlijke evenementen geconfronteerd met hoge initiele investeringen. 
Om de maatschappelijke en economische potentie van het gebouw te benutten zijn ook verwarming, 
isolatie en basisnutsvoorzieningen in het hele gebouw noodzakelijk. 

Om het gebouw en daarmee het Suikerunieterrein daadwerkelijk de gewenste functie te laten 
ven/ullen, zijn aanvullende investeringen nodig in het gemeentelijke gebouw. Ploeg ID3 heeft in het 
bidbook en business case een eerste raming van noodzakelijk grootschalig onderhoud opgenomen. 
Sindsdien is proefondervindelijk en in overleg met gemeentelijke afdelingen VTH en EZ gebleken dat 
meer investeringen noodzakeHjk zijn om de gebouwen voor nu en voor de toekomst te blijven 
gebruiken voor de beoogde exploitatiedoeleinden. 

Ploeg ID3 heeft naast de eigen ervaringen en de ervaringen van Vindicat, ook diverse culturele 
ondernemingen en organisaties in Groningen geconsulteerd over de noodzakelijke aanpassingen aan 
het zeefgebouw. Uitkomst is dat minimaal het volgende noodzakelijk is: 

vioerverwarming op de verdieping, inclusief egalisatie van de verschillende vioerniveaus 
isolatie van het dak, inclusief maatregelen tbv akoestiek en geluidsoverlast 
krachtstroompunten 
wateraanvoer en -afvoerpunten 
(brand-)veiligheid van het gebouw 
versteviging / behoud glazenwand, zodat verantwoord gebruik van beide ruimtes mogelijk is 
ontwikkelen werkplekken voorkant zeefgebouw 

Deze investeringen zijn op hoofdiijnen reeds benoemd in het bidbook van Ploeg ID3. Met het bidbook 
heeft Ploeg ID3 de tender gewonnen voor het 15-jarige beheer van het voorterrein. 

Strekking van dit raadsvoorstel is dat de noodzakelijke basisinvesteringen in het gebouw kunnen gaan 
plaatsvinden, waarna initiatieven uit de markt vervolgens gebruik kunnen maken van het Zeefgebouw. 
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Kader 

Gemeente Groningen en Ploeg ID3 streven naar het activeren van de cultuurhistorische waarde van de 
gebouwen op het Suikerunieterrein. Evenementen en manifestaties maken dit bijzondere bezitvan de 
stad voelbaar en tastbaar voor alle stadjers. Tegelijkertijd dragen evenementen en manifestaties bij 
aan het versterken van het innovatieve, creatieve en duurzame imago van Groningen. Daarmee 
leveren deze evenementen een bijdrage aan de verdere economische en sociale ontwikkeling van 
Groningen. 

Gelijktijdig wordt ook gewerkt aan een lange termijn visievoor het gehele terrein. Deze visievormt de 
lange termijn basis voor gemeentelijke investeringen in de basis infrastructuur ter ontsluiting van het 
terrein en de aansluiting van het terrein op de stad. Zonder deze basis investeringen in 
nutsvoorzieningen en infrastructuur op hetterrein, maakt hetterrein intermen van functionaliteit nog 
altijd geen deel uit van de stad. Het isonze overheidsverantwoordelijkheid om met investeringen in de 
infrastructuur marktpartijen te interesseren voor het gebied. 

De visiedient gelijktijdig de basis te vormen voor de markt om toekomstige investeringen te plegen 
op het terrein. De bedoeling is dat deze visie rond de jaarwisseling aan u wordt aangeboden met een 
financieel voorstel voor de overige 'no regret' investeringen in de basis infrastructuur. 

Argumenten en afwegingen 

Het gemeentelijk verdienmodel van het tijdelijke beheer is mede afhankelijk van de grootte van de omzet 
die Ploeg ID3 kan behalen met tijdelijke beschikbaarstelling van hetterrein incl. opstallen. Het zeefgebouw 
is het belangrijkste gebouw dat geexploiteerd kan worden voor diverse doeleinden. Naar verwachting 
verdient de gemeente de initiele investering terug binnen de tijdelijke beheertermijn. 

Begin 2015 heeft Ploeg ID3de uitgeschreven tender naar beheer van hetterrein gewonnen. Vervolgens zijn 
er diverse overeenkomsten opgesteld om het tijdelijke beheer voor 15 jaarte verankeren. 

Financiele consequenties 

Investeringen Zeefgebouw 
Vioerverwarming Zeefgebouw €80.000,00 
Kachel € 75.000,00 
Dak Zeefgebouw (excl. PV panelen GRESCO) € 113.000,00 
Overige aanpassingen Zeefgebouw € 35.000,00 
Water Stroom en riolering in Zeefgebouw € 90.000,00 

Subtotaal € 393.000,00 

Door de activiteiten van Vindicat heeft Ploegid3 zoals eerder vermeld de mogelijkheid genomen om in 
plaats van tijdelijke maatregelen in het gebouw het gebouw definitief geschikt te maken voor grote 
groepen. Deze maatregelen zijn in nauw overleg met ons genomen. De investering was in totaal 
€265.000,- waarvan €200.000,- via een lening van het SvN en het inzetten van de huurinkomsten van 
Vindicat a € 65.000,- als investering in het gebouw. Deze investering is gedragen door de beheerder 
van hetterrein. 

In de samenwerkingsovereenkomst met de beheerder is afgesproken dat er uiteindelijk een taakstellende 
kredietfaciliteitter hoogte van € 1.588.000 zai komen. Dittotaalkrediet is bedoeld voor de gemeentelijke 
(basis)investeringen op hetterrein en het gebouw die benodigd zijn zodat de beheerder hetterrein kan 
gebruiken. Het grootste deel van deze investeringen is gericht op de benodigde infrastructuur (ca € 1,1 
miljoen) met name riolering en energie. Deze kredietaanvraag is een eerste stap naar hettotaalkrediet, 
weike ook aan de raad zaI worden voorgelegd. 

Het zeefgebouw en een gedeelte van hetterrein is weer aangesloten op het riool door middel van een 
extra investering van € 95.000,-. Deze investering kwam dit jaar ten laste van het structurele budget 
van € 1,6 miljoen voor het Suikerunieterrein. Hiervan gaat ongeveer € 1,2 miljoen naar rente. 
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Voor het overige beheer resteerde nog een bedrag van bijna €400.000,- . Hiervan is€ 100.000,-
beschikbaar gesteld voor het maken van de lange termijn visie. Resteerde voor OZB, 
nutsvoorzieningen, investeringen, beheer (inclusief de gemeente uren) nog een k le ine3ton. 

Op dit moment houden wi j rekening met een overschrijding aan heteinde van dit jaar. Deze 
overschrijding betreft € 150.000,- die wordt veroorzaakt door een overschrijding op het aantal uren die 
beschikbaar waren voor de beheertaken die we tot voor kort hadden als gemeente, maar die nu zijn 
overgedragen aan ID3 en verder heeft de gemeente om het lustrum van Vindicat mogelijk te maken 
een aantal investeringen naar voren moeten trekken op gebied van nutsvoorzieningen en sanitair. 
Daarnaast staan nog een aantal opgelegde OZB-heffingen open u i tde jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 
voor een bedrag van €250.000,-. Dit leidt in 2015 ook tot een overschrijding. 

Tenslotte is de afgelopen jaren gebleken dat er geregeld onverwachte zaken optreden. Wij houden 
rekening met mogelijkheid dat deze zich ook in de tweede helft van 2015 nog voor kunnen doen. U 
wordt hier nader over gemformeerd middels Voortgangsrapportage II. Voor 2016 dient het structurele 
budget van € 1,6 min taakstellend te zijn. 

Kortom, naast de investeringen op en om het zeefgebouw is Ploeg ID3 de afgelopen 6 maanden volop 
aan de slag gegaan om het terrein onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en zijn er in de 
verdere uitwerking mooie verbindingen ontstaan met de stad, op cultureel, onderwijs, 
ondernemerschap en op stedenbouwkundig niveau. 

Exploitatie opzet van het zeefgebouw 2016 
Totaal is het gebouw ongeveer 4000 m2 waarvan de 2000m2 op de verdieping het meest geschikt is 
voor het organiseren van evenementen. De prognose van de huur inkomsten voor het zeefgebouw 
zijn als volgt ingeschat door de Ploeg ID3. 

Wolkenfabriek € 12.000- per jaar een en ander afhankelijk van de omzet 
Grote evenementen € 28.000,- per evenement € 7.000,- 4x per jaar 
Noorderlicht € 10.000,-
Markten € 20.000,- per markt € 5.000,- 4x per jaar 
Bedrijf en school feesten € 12.000,- per jaar totaal 
Overige € 20.000,- per jaar 

€102.000, per jaar aan bruto inkomsten zeefgebouw 

Toevoeging flex kantoren en overige bedrijfsruimte volgt in 2016 opdat ook deze ruimten verhuurd 
kunnen gaan worden. 

Opbrengsten gemeente 
De huurprijs van het gehuurde voorterrein incl. opstallen wordt berekend als een percentage van de 
jaarlijks doorhuurder ontvangenonderhuur en eventuele andere inkomsten ui tde exploitatie van het 
gehuurde. Dit percentage is de eerste vier jaar 0 procent en neemtdan toe van 0,13% in jaar 5 tot 
uiteindelijk 21,8 procent in jaar 15. 

Toelichting op dekkingsbronnen 

1. middelen bouwoffensief 2015. 

Beschikbaar voor het Bouwoffensief 2015 is € 1.763.000,-. Van dit bedrag is heden nog 372.000 
beschikbaar, van waaruit 293.000 uit bouwen in stad (onderdeel cofinanciering) wordt ingezet voor dit 
krediet. 

2. ISV 2011-2014 
In 2011 is door uw raad besloten om € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke 
ontwikkelingen op het suikerunieterrein. Hiervan is inmiddels 8 ton besteed. Met ditvoorstel wordt 
€ 100.000 aangewend voor investeringen in het zeefgebouw. 
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Kantoor PvanB architecten in het zeefgebouw 

Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Zeefgebouw Suikerunieterrein 
Betrokken directie B&O 
Soort wijziging Investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2015 

Financiele begrotingswijziging 
02.4 Ovehge Economie en Wed<gelegenheid 

Totalen begrotingswijziging 

Overige ontwikkelingen 

Uitgaven Inkomsten 
393 393 

393 393 

0 
0 
0 

Op de overige delen van het Suikerfabrlekterrein wordt ook gewerkt aan de eerste initiatieven. Zo heeft 
Terra als een fors gedeelte van het aan hun verhuurde terrein in gebruik genomen. Terra heeft op dit 
moment het Suikerunieterrein betrokken in een aantal aanvragen voor Europese programma's op het 
gebied van voedsel. Daarin wordt nadrukkelijk met de gemeente samengewerkt. Met andere initiatieven 
wordt terughoudend omgegaan in afwachting van de lange termijn visie waar momenteel aan gewerkt 
wordt. 

Vervolg 

Nadat uw raad heeft besloten tot het verlenen van het krediet, zullen de werkzaamheden aanvangen. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een lange termijn visie voor het gehele terrein. De bedoeling is dat deze visie 
rond de jaarwisseling aan u wordt aangeboden met een financieel voorstel voor de overige investeringen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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/^Gemeente 

groningen 

Aanvullende informatie n.a.v. commissie Ruimte en 
Onderwerp Wonen 9 September 2015 

Steiier M . Smit 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon 367 76 2 2 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 5 2 5 2 4 1 8 

Datum 2 4 - 0 9 - 2 0 1 5 Uw brief van Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

In uw commissie Ruimte en Wonen van 9 September j l . is op een aantal punten nadere 
informatie aan u toegezegd. Met betrekking tot het raadsvoorstel Transitie 
Maatschappelijk Vastgoed Beijum, ontwikkeling Derden gebouw, ontvangt u separaat 
van ons een brief. De overige (technische) vragen worden met deze brief beantwoord. 

• Bouwplan aan Van Ketwich Verschuuriaan 
De heer Blom (WD), vroeg of het klopt dat het plan 'De Meester' aan de Van Ketwich 
Verschuuriaan alsnog wordt uitgevoerd. 
Het plan 'De Meester', een appartementen- en kantorencomplex, was gedacht op de plek 
van de voormalige hotelschool. Het was een van de projecten uit de manifestatie Intense 
Stad. Momenteel is planvorming op deze locatie ons niet bekend. 

Wel heeft een ontwikkelaar zich bij ons gemeld voor een plan op een verderop gelegen 
braakliggende kavel naast cbs De Tamarisk. Het idee is om hier een dubbele rij 
stadswoningen te ontwikkelen. Wij zijn vooralsnog bereid onder voorwaarden 
medewerking te verlenen aan dit idee. Daartoe zal eerst met de ontwikkelaar afspraken 
moeten worden gemaakt over de te volgen procedure en plankosten. 

• Aanvullende financiele informatie krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein 
Bij inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein 
is om een nadere toelichting gevraagd op het financiele exploitatiemodel van beheerder 
Ploeg id3. 

Ploeg id3 voert voor 15 jaar het beheer over het voorterrein ('de betonnen plaat', ca. 20 
ha.). In deze exploitatieperiode van 15 jaar nemen de inkomsten jaarlijks toe. Het is in het 
belang van gemeente en Ploeg id3 dat deze inkomsten zo snel als verantwoord mogelijk 
toenemen. 
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Bladzijde 2 van 3 

Hiermee kan een deel van de rentelasten van de gemeente voor het terrein worden 
inverdiend. Met het inverdienen van de rentelasten wordt tegemoet gekomen aan de wens 
van de raad om het stmcturele bedrag van € 1,6 miljoen terug te verdienen. Voor het 
terugverdienen is overigens het hele gebied in beeld (ca. 130 ha.) Ook in het gebied 
buiten het beheer van Ploeg id3 liggen op termijn verdienmogelijkheden. 
Zoals aangegeven in het raadsvoorstel is het Zeefgebouw momenteel het centrale 
middelpunt in de beheerplannen van waaruit de exploitatie van het voorterrein kan 
starten. Noodzakelijk daarbij is dat het gebouw geschikt gemaakt wordt voor 
exploitatiedoeleinden het gehele jaar door ongeacht seizoensinvloeden. Met de 
voorgestelde bijdrage van €400.000,- maken we het verdienmodel van Ploeg id3 
mogelijk. 

Wijze van tijdelijke exploitatie voorterrein Ploeg id3 
De snelheid waarmee het voorterrein wordt geexploiteerd wordt bepaald door de mate 
waarin Ploeg id3 op het Suikerunie terrein - samen met andere gebruikers en partijen -
een aantrekkelijk werk- en leefklimaat realiseert. Tegelijkertijd wordt de mate waarin de 
inkomsten toe kunnen nemen ook bepaald door de lokale marktomstandigheden. 
Vertrekpunt hierbij is dat de functies op het Suikerunieterrein aanvullend moeten zijn op 
bestaand programma elders in de stad. Wij accepteren dat dit mogelijk kan leiden tot een 
langzamere groei van de opbrengsten. 

Ploeg id3 werkt met een variatie in prijzen die rekening houdt met de mogelijkheden per 
type product, dienst of gebmiker in relatie tot de bijdrage die een initiatief aan het terrein 
en de stad toevoegt. 

15 jarig exploitatiemodel 
De kosten van de tijdelijke ontwikkeling en beheer van het terrein vallen uiteen in 
investeringen en terugkerende jaarlijkse kosten. 
De investeringen betreffen de aanleg van wegen, leidingen, kabels en verlichting en de 
aanpak van achterstallig onderhoud aan het zeefgebouw, noodzakelijk om het gebouw 
wind en waterdicht te maken. Daarnaast gaat het om beperkte aanvullende eisen ten 
aanzien van beheer, zoals bediening van hekken en poorten. 
De jaarlijks temgkerende kosten betreffen onder andere verhuurkosten en begeleiding van 
huurders, marketing en communicatie om huurders en bezoekers te trekken. En daamaast 
kosten van beheer en onderhoud van wegen, nutsvoorzieningen en bestaande gebouwen. 
In de bijlage bij deze brief is het exploitatiemodel van Ploeg id3 opgenomen. 

Het model geeft een totaal overzicht van de verwachte kosten en de baten en wordt eens 
per half jaar geactualiseerd. Ploeg id3 heeft haar model gebaseerd op principes die passen 
bij een organische ontwikkeling. Deze principes gaan er vanuit dat bij meer programma 
(opbrengsten) er ruimte is voor aanvullende investeringen in het openbaar gebied en 
infrastructuur, mocht dit nodig zijn. De basis is dat voorzichtig/robuust geraamd wordt 
zodat de exploitatie van het terrein flexibel blijft en maximaal kan meebewegen met de 
vraag. Dit draagt bij aan het doel te komen tot maximale opbrengsten in programma, 
dynamiek, gebruik en (maatschappelijk) rendement voor het terrein. 
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Bladzijde 3 van 3 

Terugverdiencapaciteit gemeentelijke investering Zeefgebouw 
In het exploitatiemodel is de post 'afdracht gemeente' opgenomen. Dat is de huur die 
Ploeg id3 uit hoofde van de beheersovereenkomst aan gemeente dient te gaan voldoen. 
De huurprijs van het gehuurde voorterrein incl. opstallen wordt berekend als een 
percentage van de jaarlijks door huurder ontvangen onderhuur en eventuele andere 
inkomsten uit de exploitatie van het gehuurde. Dit percentage is de eerste vier jaar 0 
procent en neemt dan toe van 0,13 % in jaar 5 tot uiteindelijk 21,8 procent in jaar 15. Met 
deze huursom wordt mede de voorgestelde gemeentelijke investering in het Zeefgebouw 
terugverdiend. 

Naast de terugverdiencapaciteit in de tijdelijke exploitatie, dient de korte termijn 
investering ook de lange termijn ontwikkeling van het gebied, waar het zeefgebouw 
blijvend deel van uit zal maken. De investeringen nu zijn dus van blijvend nut en dragen 
bij aan het maken van een (nieuwe) plek in de stad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bijlage 1 Aanvullende informatie n a v commissie Ruimte en Wonen 9 september

431



 

Raadsbesluit - Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein
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30 september 2015
Nr. 8c.
Krediet Zeefgebouw Suikerunieterrein

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
28 augustus 2015
(5225950);

HEEFT BESLOTEN:

I. een investeringskrediet Zeefgebouw van € 393.000,--  te verlenen en deze te dekken voor 
€ 293.000,-- uit het Bouwoffensief 2015 en voor € 100.000,-- uit ISV 2014;

II. de gemeentebegroting 2015 te wijzigen.   

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 september 
2015.

De griffier, De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten



 

Motie vreemd aan de orde van de dag van SP en PvdD, NEE tegen TTIP. voor 7, . . .

433


