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Agenda van de openbare gemeenteraad van
28 september 2016

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

Datum: woensdag 28 september 2016
Aanvang: 16:30
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: Burgemeester P.E.J. den Oudsten
Griffier: dhr. A.G.M. Dashorst; (050) 3677702

Besluitenlijst
Bijlage - Besluitenlijst raad 28 september 2016 (pdf)

1. Opening, mededelingen en vaststelling verslagen.

a. Vaststelling agenda.

b. Vaststelling verslagen.
Bijlage - 08.06.2016 Groningen raad index (pdf)
Verslag - 08.06.2016 Groningen raad (pdf)
Bijlage - 22.06.2016 Groningen extra raad index (pdf)
Verslag - 22.06.2016 Groningen extra raad (pdf)
Verslag - 22.06.2016 Groningen raad besloten deel (pdf)
Verslag - 06.07.16 Groningen Raad Index (pdf)
Verslag - 06.07.16 Groningen Raad (pdf)

2. Benoemingen

a. Tijdelijke benoeming van mevrouw F.T. Folkerts tot raadslid (GroenLinks)

b. Benoeming lid Auditcommittee de heer B. de Greef
(Raadsvoorstel 15 september, 5923048).
Raadsvoorstel inzake Benoeming lid in Audit Committee (pdf)
Raadsbesluit - Benoeming lid in Audit Committee (pdf)

3. Mondelinge vragen en interpellaties

4. Initiatiefvoorstellen

Initiatiefvoorstel ’De Vrijwilligersmakelaar’
van VVD en D66 (24 juni 2016, 5781833)
Initiatiefvoorstel De Vrijwilligersmakelaar (pdf)
Collegebrief - Preadvies_initiatiefvoorstel_de_vrijwilligersmakelaar (pdf)
Raadsbesluit - Initiatiefvoorstel De Vrijwilligersmakelaar (pdf)

5. Ingekomen stukken
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a. Lijst van ingekomen collegebrieven
Bijlage - voor raad 28 september (pdf)

b. Lijst van ingekomen overige stukken
Bijlage - voor raad 28 september (pdf)

6. Conformstukken

a. Wijziging algemene subsidieverordening gemeente Groningen ( raadsvoorstel
24 juni 2016, 5780423)
Raadsvoorstel - Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Gro-
ningen 2011 (pdf)
Raadsbesluit - Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Gro-
ningen 2011. (pdf)
Bijlage - Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Groningen
2011. (pdf)

b. Wijziging legesverordening (raadsvoorstel 7 juli, 5804849)
Raadsvoorstel - Wijziging Legesverordening 2016 (pdf)
Raadsbesluit - Wijziging Legesverordening 2016. (pdf)
Bijlage - Wijziging legesverordening 2015 (pdf)

c. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (raadsvoorstel 7 juli 2016, 5804848)
Raadsvoorstel - Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) (pdf)
Raadsbesluit - Meicirculaire gemeentefonds 2016. (pdf)

d. Noordelijke belastingkantoor (raadsvoorstel 17 juni 2016, 5770676)
Raadsvoorstel - Noordelijk Belastingkantoor (pdf)
Raadsbesluit - Noordelijk belastingkantoor. (pdf)

e. Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v.
(raadsvoorstel van 14 juli 2016, 5816410)
Raadsvoorstel - Algemene_Voorziening_Huishoudelijke_hulp_2017_e.v.
(pdf)
Raadsbesluit - Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v. (pdf)

f. Aankoop van der Hoop straat 3
(raadsvoorstel 7 juli 2016, 5804845)
Raadsvoorstel - Aankoop Van der Hoopstraat 3 (pdf)
Raadsbesluit - Aankoop Van der Hoopstraat 3. (pdf)

g. Voortgang herhuisvesting Stadsbeheer
(raadsvoorstel 7 juli 2016, 5804846)
Raadsvoorstel - Voortgang herhuisvesting Stadsbeheer (pdf)
Raadsbesluit - Voortgang herhuisvesting Stadsbeheer (pdf)
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h. Aanpak Van Lenneplaan
(raadsvoorstel 1 september 2016, 5900793)
Raadsvoorstel - Aanpak van Lenneplaan (pdf)
Bijlage - vragen en antwoorden verkeersproblematiek van Lenneplaan (de-
cember 2010) (pdf)
Raadsbesluit - Aanpak Van Lenneplaan (pdf)

7. 1-minuut interventies

a. Beantwoording vragen PvdA ex art 41 RvO over huisvesting stichting Kelder-
werk
(collegebrief 24 augustus 2016)
Bespreekpunten van de SP en PvdA. Is afgevoerd van de agenda.
Collegebrief - Beantwoording vragen ex art 41 RvO over huisvesting stich-
ting Kelderwerk (pdf)
Bijlage - Bespreekpunten Kelderwerk (pdf)

8. Discussiestukken

a. Reactie op kadernota meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk
Groningen (collegebrief)
Collegebrief - Reactie op kadernota meerjarenprogramma Aardbevingsbe-
stendig en Kansrijk Groningen (pdf)

b. Verzoek om wensen en bedenkingen m.b.t. Visievorming en Revitalisering
Stadhuis (Collegebrief, 15 september 2016, 5924278)
Collegebrief - Visievorming en Revitalisering Stadhuis wensen en beden-
kingen (pdf)
Motie 1) van 100% Groningen, ‘Ook het stadhuis is niet in beton gegoten’,
wordt verworpen (voor 100% Groningen). (pdf)
Motie 2) van CDA, SP en ChristenUnie, ‘Scenario 3 niet onderzoeken’,
wordt (gewijzigd) aangenomen (voor CDA, SP, ChristenUnie, VVD, PvdA,
100% Groningen). (pdf)

c. Uitgangspunten/wensen en bedenkingen aanbesteding fietsbeheer
(collegebrief 1 september 2016)
Collegebrief - Uitgangspunten wensen en bedenkingen aanbesteding fiets-
beheer (pdf)
Ingekomen stukken - Nr. 67 Raad gemeente Groningen - Cie Beheer en
Verkeer - aanbesteding fietsparkeren (pdf)
Motie 3) van SP, PvdA, ChristenUnie, 100% Groningen en Stadspartij,
‘Behoud werkgelegenheid beheerders fietsenstallingen’, wordt verworpen
(pdf)
Motie 4) van SP en 100% Groningen, ‘Onderhandse aanbesteding fietsen-
beheer’, wordt verworpen (voor SP en 100% Groningen). (pdf)
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Motie 5) van PvdA, SP, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, Christen-
Unie en Student en Stad, ‘alle drie kavels kunnen aan een partij gegund
worden’, wordt aangenomen (pdf)

Voorafgaand aan het agendapunt bestaat de mogelijkheid maximaal 3 mi-
nuten in te spreken over de agendapunten 6 a, b, c, d, en 8 a, b.

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de verga-
dering, telefoon 050 – 3677725 (secretaris raad: mevrouw G. Mulder). 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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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN
Openbare raadsvergadering op woensdag 28 september 2016, 16.30-19.40 uur

ONDERWERP + VOORSTEL BESLUIT MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING

1. Opening en mededelingen

a. Vaststelling agenda
b. Vaststelling verslagen van 

8 juni 2016, 22 juni 2016 en 
6 juli 2016 

vastgesteld

2. Benoemingen 

a. Tijdelijke benoeming van 
mevrouw F.T. Folkerts tot 
raadslid (GroenLinks)

benoemd

b. Benoeming lid Auditcommittee 
de heer B. de Greef 
(raadsvoorstel 15 september 
2016, 5923048).

benoemd

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

4. Initiatiefvoorstellen

a. Initiatiefvoorstel ’De 
Vrijwilligersmakelaar’ van VVD 
en D66 (24 juni 2016, 5781833) 
+ preadvies van het college 
(collegebrief van 30 juni 2016)

aangenomen Tegen: SP. 

5. Ingekomen stukken

a. Lijst met ingekomen 
collegebrieven 

Geen opmerkingen

b. Lijst met ingekomen overige 
stukken

Geen opmerkingen

6. Conformstukken

a. Wijziging algemene 
subsidieverordening gemeente 
Groningen ( raadsvoorstel
24 juni 2016, 5780423)

aangenomen

b. Wijziging legesverordening 
(raadsvoorstel 7 juli 2016, 
5804849)

aangenomen

c. Meicirculaire gemeentefonds 
2016 (raadsvoorstel 7 juli 2016, 
5804848)

aangenomen
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d. Noordelijke belastingkantoor 
(raadsvoorstel 17 juni 2016, 
5770676)

aangenomen

e. Algemene voorziening 
Huishoudelijke Hulp 2017 e.v.
(raadsvoorstel van 14 juli 2016, 
5816410)

aangenomen Tegen: SP en 100%Groningen.

f. Aankoop van der Hoopstraat 3 
(raadsvoorstel 7 juli 2016, 
5804845)

aangenomen

g. Voortgang herhuisvesting 
Stadsbeheer (raadsvoorstel 7 juli 
2016, 5804846)

aangenomen

h. Aanpak Van Lenneplaan
(raadsvoorstel 1 september 2016, 
5900793)

aangenomen

7. 1-minuut interventies

a. Beantwoording vragen PvdA ex art 41 
RvO over huisvesting stichting 
Kelderwerk (collegebrief 24 augustus 
2016)

afgevoerd 

8. Discussiestukken

a. Reactie op kadernota 
meerjarenprogramma 
Aardbevingsbestendig en 
Kansrijk Groningen 
(collegebrief 31 augustus 2016) 

n.v.t.

b. Verzoek om wensen en 
bedenkingen m.b.t. 
Visievorming en Revitalisering
Stadhuis (collegebrief, 15 
september 2016, 5924278)

n.v.t. Toezegging burgemeester: 
Het college zal een verdere invulling geven hoe de 
bevolking meer betrokken kan worden bij de 
verbouwing van het stadhuis dan alleen via Lets’Gro. 

Motie 1) van 100% Groningen, ‘Ook het stadhuis is 
niet in beton gegoten’, wordt verworpen (voor: 100% 
Groningen).
Motie 2) van CDA, SP en ChristenUnie, ‘Scenario 3 
niet onderzoeken’, wordt (gewijzigd) aangenomen 
(voor: CDA, SP, ChristenUnie, VVD, PvdA, 100% 
Groningen). 

c. Uitgangspunten/wensen en 
bedenkingen aanbesteding 
fietsbeheer
(collegebrief 1 september 2016)

n.v.t. Motie 3) van SP, PvdA, ChristenUnie, 100% 
Groningen en Stadspartij, ‘Behoud werkgelegenheid 
beheerders fietsenstallingen’, wordt verworpen (voor: 
SP, PvdA, ChristenUnie, 100% Groningen, Stadspartij, 
Partij voor de Dieren).
Motie 4) van SP en 100% Groningen, ‘Onderhandse 
aanbesteding fietsenbeheer’, wordt verworpen (voor: 
SP en 100% Groningen).
Motie 5) van PvdA, SP, GroenLinks, CDA, Partij voor 
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de Dieren, ChristenUnie en Student en Stad, ‘alle drie 
kavels kunnen aan een partij gegund worden’, wordt 
aangenomen (voor: PvdA, SP, GroenLinks, CDA, 
Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Student en Stad, 
Stadspartij en 100% Groningen). 

Sluiting   
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INDEX VERGADERING 8 JUNI 2016

AGENDA INDEX
Nummer Onderwerp Pagina
1 Opening, mededelingen en vaststelling verslag 1
1.a Vaststelling verslag van de raad van 20 april 2016 1
2 Benoemingen (n.v.t.) 1
3 Gemeenterekening 2015 1
4 Mondelinge vragen en interpellaties 31
5 Initiatiefvoorstellen (n.v.t.) 31
6 Ingekomen stukken 31
6.a Lijst van ingekomen collegebrieven + bekrachtiging geheimhouding:

* collegebrief Rapportage Grondbedrijf
* bijlage collegebrief Jaarverslag Parkeerbedrijf 2015, ex artikel 25 Gemeentewet

31

6.b Lijst van ingekomen overige stukken 34
7 Conformstukken 36
7.a Aanpassing procedure inschrijving Gulden boek (raadsvoorstel 24 maart 2016, 5604928) 37
7.b Herziene exploitatiebegroting Helpermaar 2016 (raadsvoorstel 21 april 2016, 5656427) 37
7.c Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Binnenstad (raadsvoorstel 22 april 2016, 5659031) 37
7.d Vaststellen bestemmingsplan Facetherziening parkeren (raadsvoorstel 28 april 2016, 5673476) 37
7.e Financiële jaarstukken PG&Z (raadsvoorstel 28 april 2016, 5673161) 37
7.f (Gaat naar de volgende vergadering)
7.g Ontwerpbesluit tot het erkennen van de waterbodemkwaliteitskaart (raadsvoorstel 14 april 2016, 

5644096)
37

7.h Kredietaanvraag maatregelen auto Netwerkanalyse Groningen-Assen (raadsvoorstel 21 april 
2016, 5658231)

37

7.i Plankosten Verkenning Westelijke Ringweg (raadsvoorstel 21 april 2016, 5658078) 37
7.j Meerjarenprogramma Sport en bewegen 2016-2020 (raadsvoorstel 14 april 2016, 5644219) 37
7.k Garantstelling leningen breedtesport (raadsvoorstel 21 april 2016, 5656874) 37
7.l (Gaat naar de volgende vergadering)
7.m Verordening werkgeverscommissie, delegatiebesluit raad ten aanzien van de gemeentelijke 

Ombudsman (raadsvoorstel 18 mei, 5734714)
37

7.n Geheimhoudingsprotocol (raadsvoorstel 18 mei, 5734588) 37
7.o Kredietaanvraag huisvesting WIJ-team De Wijert (raadsvoorstel 21 april 2016, 5656873) 37
8 1-minuutinterventies 37
8.a Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat (raadsvoorstel 21 april 2016, 5657252) 37
8.b (is 7.o geworden)
8.c Definitief Ontwerp busknooppunt UMCG Noord (raadsvoorstel 28 april 2016, 5673482) 40
9 Discussiestukken 43
9.a Investering geothermie en warmtenet Noordwest (raadsvoorstel 29 april 2016) 43
10 Sluiting 60
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OPENBARE VERGADERING VAN 8 juni 2016

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

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66), F. Woudstra (D66) (iets 
later), M. van Duin (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), K. Boogaard (PvdA), S.M. Brouwer (PvdA), 
P. Brouwer (GroenLinks), G. Chakor (GroenLinks), S.A. Koebrugge (VVD), A.M.J. Riemersma 
(Stadspartij), A.K. Kuik (CDA), I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), M.E. Woldhuis (100% 
Groningen) 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), M.D. Blom (VVD), 
J.R. Honkoop (VVD), A. Sijbolts (Stadspartij), M. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), E.B. Koopmans 
(ChristenUnie), A.P.M. Banach (Student en Stad), R.J. Lammers (Student en Stad) en G.J. Kelder (Partij 
voor de Dieren)

Afwezig m.k.: J.M. van Keulen (VVD)

Griffier: de heer A.G.M. Dashorst

Secretaris: de heer P. Teesink

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

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag

De VOORZITTER: De vergadering is geopend. Mevrouw Woudstra heeft aangegeven dat zij later komt. 
Overigens zijn er geen afmeldingen. Er ligt een agenda voor u, waarbij ik even uw aandacht wil vestigen 
op punt 7f. Dit punt gaat van de agenda en komt de volgende keer terug. Er moet nog een kleine wijziging 
gepleegd worden.
Van de zijde van het college is wethouder Van Keulen afwezig.
Dan is er nog een wijziging op de agenda en dat is dat 1-minuutinterventie 8b naar de hamerstukken gaat. 
Dit wordt onder 7o geagendeerd. Hebt u het allemaal nog een beetje op een rij? Dan gaan we naar 
agendapunt 3, de gemeenterekening.

1.a: Vaststelling verslag van de raad van 20 april 2016

2. Benoemingen (n.v.t.)

3. Gemeenterekening 2015 (raadsvoorstel 29 april 2016, 5674681)

De VOORZITTER: Ik geef u het woord in volgorde van partijgrootte. De fractievoorzitter van D66 krijgt 
het woord, de heer Luhoff. We gaan om half zeven eten en als we eerder dan half zeven klaar zijn met de 
rekening, dan stomen wij door met de andere agendapunten. Gaat uw gang.

De heer LUHOFF (D66): Tempo erin! Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn gemeenteraden waar de 
jaarrekening wordt behandeld samen met de voorjaarsnota of de perspectiefnota, zoals deze soms wordt 
genoemd en er zijn zelfs gemeenteraden waar de jaarrekening een conformstuk is. Maar wij besteden 
vandaag extra aandacht aan de jaarrekening, zoals we dat ook gewend zijn in deze raad. Het is goed om 
dat met elkaar te doen, ondanks dat het, net zoals in voorgaande jaren, lastig is wat nu precies de politieke 
punten zijn waar we het met elkaar over moeten hebben. Dat hebben we ook kunnen merken bij de 
verschillende commissievergaderingen van twee weken geleden. Maar deze rekening is op twee manieren 
toch ook wel bijzonder en dat is op de eerste plaats omdat het een jaarrekening is die volledig onder 
verantwoordelijkheid valt van dit college. Het is de eerste jaarrekening die dat doet. En het tweede is dat 
ook het moment waarop we hem nu behandelen, zo mooi halverwege onze raadsperiode, dat het ook een 
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mooi moment is om eens even terug te kijken op wat er de afgelopen periode is gebeurd. Natuurlijk gaan 
we over een maand verder praten over wat er de komende periode nog allemaal moet gaan gebeuren. Het 
is dus een mooi moment om stil te staan bij de uitvoering van het coalitieakkoord.
In het coalitieakkoord is geschreven en benoemd dat samenwerking het sleutelwoord is voor deze 
periode, want wij willen in gezamenlijkheid met bewoners en organisaties aan de slag met 
maatschappelijke vraagstukken. En als wij dan terugkijken op 2015, en deze jaarrekening lezen, dan 
mogen we een aantal heel mooie constateringen doen. In 2015 hebben Stadjers bijvoorbeeld het initiatief 
genomen voor het organiseren van een eerste burgertop in Groningen, de G1000. Er zijn daar nieuwe 
ideeën ontstaan, die door bewoners zelf zijn ingebracht, maar ook verder worden gebracht. Bovendien 
heeft de G1000 laten zien dat ook bewoners die niet dagelijks actief zijn met de lokale politiek of het 
gemeentelijk beleid, kunnen worden bereikt. Het heeft ook velen geïnspireerd om op nieuwe manieren 
samen te gaan werken, ook in wijken en buurten. Daar zijn ook vele voorbeelden van: Golvend 
Lewenborg, het initiatievencafé in Zuid, de Sociale Long in Beijum, wijken voor jeugd, het zijn allemaal 
van die voorbeelden waarin bewoners op een nieuwe manier met elkaar aan ideeën werken voor deze 
stad.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, kan de heer Luhoff ook een aantal voorbeelden noemen 
waar dat toch niet zo goed gaat, zoals u nu voor doet komen?

De heer LUHOFF (D66): Nee, dat kan ik eigenlijk zo niet uit mijn hoofd. Nee, ik heb een heel mooi 
lijstje met allemaal positieve punten. Daar heb ik me op gefocust, nu. Maar u komt vast nog wel met 
eentje, dus ik ben benieuwd, mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou, ik heb wel een hele lijst. Hoeveel zou u er willen? Noem 
bijvoorbeeld het onkruidteam in de Tuinwijk, dat al jarenlang bestaat. Een initiatief van bewoners. Het 
scheelt de gemeente heel veel geld als het gaat om beheer en onderhoud. Het krijgt geen gemeentelijke 
bijdrage meer, want stel je voor dat het in de toekomst een structurele subsidie wordt! Als wij zo omgaan 
met enthousiasme van bewoners in wijken en als dit college zo wil samenwerken met bewoners, dan zie 
ik het somber in.

De heer LUHOFF (D66): Misschien is het ook andersom. Heel veel bewonersinitiatieven betekent niet 
automatisch dat ze altijd kunnen rekenen op bijvoorbeeld de financiële steun van de gemeente. Dat moet 
ook helemaal niet. Wat we wel willen doen en wat we wel willen bereiken in deze periode, is dat het 
gesprek met bewoners wordt aangegaan door de gemeentelijke organisatie, door het college en dat er 
gekeken wordt hoe aan maatschappelijke vraagstukken kan worden gewerkt. Maar het betekent niet altijd 
dat een initiatief van bewoners altijd ook op financiële steun kan rekenen.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Oké, dan een voorbeeld zonder financiële steun.

De VOORZITTER: Hebt u het woord, mevrouw Van Gijlswijk?

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Oh, sorry. U hebt helemaal gelijk, voorzitter.

De VOORZITTER: U wilt interrumperen. Gaat uw gang.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Als dat mag. En dan wil ik graag nog een voorbeeld noemen waarin 
het helemaal niet gaat om financiële steun. De plannen die uitgewerkt zijn door de wijkraad zelf in 
Paddepoel, als het gaat om de alternatieve plannen rondom de snelle fietsroute. Van de week las ik in de 
krant dat die organisaties de samenwerking met het college zo ongeveer hebben opgezegd. Dus ja, u kunt 
wel doen alsof het allemaal halleluja is, maar dan vraag ik mij af: komt u wel eens buiten het stadhuis?

De heer LUHOFF (D66): Ik kom zeker buiten het stadhuis. In dit geval heb ik het ook kunnen vernemen 
uit de krant van het afgelopen weekend, als het gaat om dit specifieke geval uit Paddepoel. Ik vind dat dit 
de moeite waard is. Ik vind het onze taak als volksvertegenwoordigers om daarover ook met het college 
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in gesprek te gaan en met de bewoners zelf. Wat is hier nu precies aan de hand en hoe werkt het nu 
precies? Ik vind dat we op dit moment te weinig informatie hebben om te beoordelen: “Het is niks en het 
wordt niks”, nee, laten we nu eerst die vraag stellen en het gesprek met elkaar aangaan. Binnenkort 
spreken we natuurlijk met het college weer over het fietspad, maar ook over de moskee in Selwerd. En 
dat is ook het moment waarop we dat debat en dat gesprek met elkaar moeten aangaan. Maar op dit 
moment, met het interview met een bewoner uit Paddepoel in de krant, vind ik onvoldoende aanleiding 
om al tot een oordeel te komen.
Voorzitter, ik ga verder. In 2015 heeft ook het Let’s Gro-festival een permanente positie weten te krijgen 
op de Groningse evenementenkalender, hebben ondernemers zich verenigd met een nieuw digitaal portal 
‘Founded in Groningen’ en er is in 2015 ook heel hard gewerkt met bewoners en ondernemers aan 
bijvoorbeeld de nieuwe en gedragen binnenstadsvisie. Ook heeft de gemeente samen met sportclubs 
gewerkt aan een breed gedragen sportnota. In 2015 zijn ook verschillende veranderlabs en 
innovatieateliers georganiseerd, waaruit weer goede nieuwe ideeën voortgekomen. Er is ook een pilot 
gestart, ‘Succes for all’, om samen met de onderwijsinstellingen taalachterstanden weg te werken. 
Kortom, in 2015 is de beweging ingezet om op een andere manier beleid vorm te geven en uit te voeren. 
Het was en is nog steeds natuurlijk lang niet altijd even makkelijk. Onlangs zijn er ook filmpjes 
gepresenteerd over die veranderlabs, vanuit de gemeentelijke organisatie. Volgende week hebben we ook 
een evaluatie over die veranderlabs op de agenda staan. Het is niet heel makkelijk om een nieuwe vorm, 
een nieuwe werkwijze te ontdekken, maar ook om die in de organisatie structureel te maken.
Maar 2015 was ook bij lange na geen gemakkelijk jaar voor de gemeente, met drie decentralisaties in 
uitvoering en met die nieuwe manieren van werken, gebiedsgericht en integraal. Met een organisatie die 
vooral in ontwikkeling is en ook nog eens met een forse bezuinigingstaakstelling. De gemeente, het 
college, maar bovenal het ambtelijk apparaat verdienen een ontzettend groot compliment, want ondanks 
deze uitdagingen zijn er heel stevige stappen gezet. De decentralisaties zijn een feit en het gebiedsgericht 
werken krijg steeds verder vorm. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan de voorbereiding van grote 
ruimtelijke projecten, zoals de Zuidelijke Ringweg en het stationsgebied en aan nieuwe ideeën om het 
sociaal beleid van deze gemeente vorm te geven. We mogen ook terugkijken op een aantal heel mooie en 
belangrijke economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Zo groeide de werkgelegenheid 
in het afgelopen jaar, scoorden diverse Groningse ondernemers heel hoog op internationale en 
innovatieve ranglijsten. We zagen een verder herstel van de woningmarkt en een daling van het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters. En de stad is ook veiliger geworden. Deze rekening laat dus ook zien dat de 
gemeente de grote opgaven financieel gezond heeft weten af te sluiten, met een positief resultaat. 
Ondanks dat deze afwijkingen op wat we van tevoren met elkaar hadden bedacht in de begroting nog niet 
zo heel groot zijn, relatief gezien, zeker in vergelijking met de afgelopen jaren, kan die voorspelbaarheid 
van de rekening nog wel verbeterd worden.
Voorzitter, ik rond af. Wij steunen de voorstellen van het college met betrekking tot de bestemmingen 
van het resultaat en laten de 80.000 euro die nog over is wel even met rust. Terecht stelt het college voor 
om van het resultaat 5,4 miljoen euro te reserveren voor het weerstandsvermogen. Want ondanks het 
positieve resultaat blijft een stad als Groningen, die bruist en vol in beweging is, scherp aan de wind 
zeilen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van Gijlswijk, SP.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, sommigen vinden de gemeentelijke 
financiën wat saaie en taaie kost. Voor mij geldt: dit jaar is het de zestiende keer dat ik de 
gemeenterekening mag lezen en er een oordeel over mag geven. De heer Luhoff begon zijn woordvoering 
eigenlijk met woorden waar ik oorspronkelijk ook mee wilde beginnen. De allereerste keer dat ik een 
jaarrekening van de gemeente mocht lezen, voorzitter, stonden hier op de fractiekamers zulke grote 
dozen. Dan hadden we zo’n pak gemeenterekening en verder allemaal dienstrekeningen. Dus dan weet u 
even wat u allemaal bespaard is gebleven!
Voorzitter, het is een uitdaging om het leuk te houden. Dus houd ik sinds de gemeenterekening 2003 een 
lijstje rekeningresultaten bij. Dat levert interessante informatie op, die ik u niet wil onthouden. De 
afgelopen dertien jaar bedroeg het rekeningresultaat gemiddeld 20,5 miljoen euro. Het hoogste resultaat, 
de afgelopen dertien jaar, werd in 2006 behaald: 59,3 miljoen euro. En het laagste resultaat in 2012: 
-27,8 miljoen euro. In de jaren vanaf de zomer 2007 werd ook onze gemeente geconfronteerd met de 
gevolgen van de wereldwijde crisis, die ook de Nederlandse economie raakte, doordat het 
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consumentenvertrouwen daalde en banken strenger werden bij het verstrekken van kredieten. Geld lenen 
werd duurder en dat zette een rem, ook in onze stad. Een rem op het verkopen van gemeentelijke gronden, 
een rem op de ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, een rem op de groei van 
werkgelegenheid. En na vijf jaar crisis, vijf jaar sinds de grote banken omvielen, vijf jaar sinds de 
huizenprijzen hun piek bereikten, en daarna steeds maar bleven zakken, boekte onze gemeente in 2013 na 
drie jaar weer eens een positief rekeningresultaat. Dat was dan ook het eerste jaar waarin er geen 
afboekingen op Meerstad hoefden plaats te vinden. Maar zoals mijn fractie toen al zei: één zwaluw maakt 
nog geen zomer. Het was nog te vroeg voor een financiële jubelstemming. En die waarschuwing van de 
SP-fractie destijds bleek terecht te zijn. Over 2014 werd er een resultaat geboekt van iets meer dan de 
helft van het resultaat van 2013. En de oorzaak: opnieuw afboekingen op Meerstad. Voorzitter, vorig jaar 
stelde mijn fractie nog: de tijden van rekeningresultaten van 36 miljoen euro zijn wel voorbij. Nou 
voorzitter, we zouden willen dat we dat vorig jaar niet hadden gezegd, want de rekening 2015 sluit met 
een voordelig saldo van 36,1 miljoen euro. Dat is 38,7 miljoen euro meer dan werd verwacht.
Over de forse overschotten op de programma’s Werk en Inkomen, Jeugd en Onderwijs, Welzijn, 
Gezondheid en Zorg hebben wij in de commissievergaderingen geen enkele coalitiepartij gehoord. Is dat 
omdat de PvdA, GroenLinks en VVD dit liever vervullen? Is het omdat die partijen zich ervoor schamen 
dat ze keiharde maatregelen hebben getroffen en er nu binnen het sociale domein 16,5 miljoen euro over 
is? Hoe, voorzitter, leggen college en coalitiepartijen uit aan een op de zeven huishoudens in deze stad, 
die van 110% van het sociaal minimum moeten rondkomen, dat u op het gebied van Inkomen 5,5 miljoen 
euro heeft overgehouden? Hoe legt u uit aan de 1000 Stadjers die minder uren huishoudelijke hulp 
krijgen, en nog eens honderden Stadjers die überhaupt geen hulp meer krijgen, of die zelf moeten 
inkopen, dat er 800.000 euro over is? Hoe legt u dat uit aan de zorgverleners die nu zonder werk zitten?

De VOORZITTER: Ja, de heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, een verduidelijkende vraag. Nee hoor. We hebben het over het 
inkomensbeleid en er blijft dan geld over. Dat is, denk ik, ook niet zo gek, omdat je natuurlijk met 
landelijke regelgeving zit, met wat je allemaal kunt organiseren. Waar we natuurlijk wel invloed op 
hebben is die bijzondere bijstand. En daar zien we toch juist een tekort van 1 miljoen euro?

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ik noem ook het saldo. En zoals u vorige week zelf zei: het saldo van 
een resultaat zijn altijd plussen en minnen. Ik wil het lijstje wel opsommen, maar u kunt het lezen vanaf 
bladzijde 44 en verder in de jaarrekening en op het gebied van inkomen zelfs op bladzijde 46.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de SP stelt hier dat er minder is uitgegeven op het gebied van de 
sociale zekerheid, terwijl mijn stelling is: daar waar we dat konden, namelijk via de bijzondere bijstand, 
hebben we dat wel degelijk gedaan. Sterker nog, iets meer.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Daar stel ik tegenover, voorzitter, dat de schuldhulpverlening onder 
druk staat, maar dat we daar wel 500.000 euro aan overhouden. Zo kunnen we al die posten even 
specifiek langs, maar dan zouden we een commissievergadering over doen. Volgens mij hebben we 
afgesproken met elkaar dat we dat niet doen.
Voorzitter, nog zo’n vraag. Hoe legt u nu uit dat er nog eens meer dan 900.000 euro is overgehouden op 
rolstoel-, woon- en vervoersvoorzieningen, terwijl het primaat bij verhuizen altijd ligt bij het aanbrengen 
van een traplift? In plaats van een traplift aanleggen, moet er verhuisd worden. En hoe legt u uit dat er 
tegelijkertijd ook nog een tekort aan geschikte sociale huurwoningen is? Hoe legt u uit dat de gemeente 
en de corporaties niet de afgesproken 150 tot 250 huurwoningen hebben gebouwd, maar slechts 103 en er 
tegelijkertijd een overschot van 1,5 miljoen euro is, terwijl de wachttijd voor een sociale huurwoning op 
blijft lopen? Hoe legt u uit aan ouders van leerlingen in het speciaal basisonderwijs dat zij een eigen 
bijdrage moeten gaan betalen en dat sommige leerlingen niet meer in aanmerking komen voor vervoer, 
omdat ze te dicht bij school wonen, en dat er een overschot is van meer dan 400.000 euro?
Voorzitter, volgens de SP-fractie is er slechts één antwoord mogelijk. U hebt uit angst begroot. U hebt 
nog harder bezuinigd op de zorg en ondersteuning dan de Rijksoverheid wilde, over de ruggen van 
mensen die zorg nodig hebben en mensen die in de zorg werken. U hebt onder leiding van de wethouder 
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van Financiën met een boekhoudersmentaliteit met de botte bijl gehakt, zonder de gevolgen voor Stadjers 
te bekijken. En voorzitter, voor veel Stadjers is dat onbegrijpelijk. De gemeente houdt aan het einde van 
het jaar geld over, terwijl één op de zeven huishoudens in de stad aan het einde van hun geld een stuk jaar 
overhoudt.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de SP vraagt aan de coalitiepartijen, dus ook aan mijn partij: “Legt u 
eens uit dat …”. Vervolgens zet u een beeld neer dat niet klopt. Ik heb de jaarrekening gelezen en volgens 
mij is daarin keurig uitgelegd waarom een aantal dingen niet is uitgegeven, waarom bijvoorbeeld nog 
even gewacht moet worden met het verzilveren van een aantal zaken, waardoor kosten pas dit jaar komen. 
Volgens mij heeft het college dat allemaal keurig uitgelegd. Waar ik bezwaar tegen maak, is dat u nu een 
beeld schetst waarbij ik dingen moet uitleggen die helemaal niet kloppen. Volgens mij heeft het college 
heel duidelijk gemaakt waarom er op sommige punten geld is overgebleven.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik wil de heer Luhoff en zijn fractie complimenteren met 
het feit dat zij wel het lef hebben te reageren, want die andere drie coalitiepartijen houden hun mond. Dat 
bevestigt mij alleen maar in mijn vermoeden dat ze zich kennelijk toch een beetje schamen. Dat is deel 
één van de beantwoording. Deel twee is: mijnheer Luhoff, denkt u nu echt dat die Stadjers die zo hard 
getroffen zijn door de maatregelen die u neemt, dat boekwerk van 700 pagina’s gaan doornemen en gaan 
kijken wat precies de verklaringen zijn? Er zijn allerlei verklaringen. Bijvoorbeeld dat het Rijk ook zijn 
administratie niet op orde had, dat de ene gemeente bakken geld te veel heeft gekregen en de andere 
gemeente te weinig. Daar hoort u mij ook niet over. Maar u hebt bewust beleid gevoerd om bijvoorbeeld 
mensen minder uren huishoudelijke zorg te leveren. Daar bent u samen met de rest van de coalitie 
verantwoordelijk voor.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja voorzitter, dank u wel. Mevrouw Van Gijlswijk roept op om te 
reageren. Nou, dat wil de VVD uiteraard doen, maar ik wil de bal vooral even terugkaatsen. Hoe vaak 
heeft de SP-fractie de gevallen waar mevrouw Van Gijlswijk over spreekt, gemeld bij de wethouder? 
Want die heeft toch een duidelijke oproep gedaan. “Als zich incidenten voordoen, meld dat dan, dan 
kunnen we kijken of we het op kunnen lossen”. Hoe vaak heeft de SP-fractie dit gemeld bij de 
wethouder?

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ons probleem met die aanpak is dat het dus niet aan de stad 
duidelijk wordt, dat er wel degelijk problemen zijn. Kijk, u meldt ze waarschijnlijk niet, omdat u ze niet 
kent, omdat die mensen niet bij u aankloppen, maar wel bij ons. Mijn fractie heeft die zaken van mensen 
die zich bij ons gemeld hebben, ook aan de wethouder voorgelegd. Het duurde bij sommigen alleen 
maanden voordat het eindelijk werd opgelost. Dan is er ook nog een groep mensen die niet in protest 
komt. Mensen van 85 jaar, die mij huilend opbellen en zeggen: “Mevrouw, kunt u mij uitleggen wat een 
DigiD is?” “Ik moet ineens een huishoudelijke toelage aanvragen en ik heb geen idee hoe dat werkt!” 
Voorzitter, daar bent u verantwoordelijk voor, dat u die mensen daar allemaal mee opzadelt.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, ik ga er toch van uit dat op het moment dat iemand opbelt 
van: “Hoe werkt een DigiD”, mevrouw Van Gijlswijk de moeite neemt om uit te leggen hoe het werkt. 
Dat vind ik ook normaal, om mensen te helpen. Dat doe ik ook als iemand mij iets vraagt. Dan probeer ik 
diegene uit te leggen …

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Mevrouw Koebrugge heeft een totaal ander beeld …

De VOORZITTER: Nee, mevrouw Van Gijlswijk, even mevrouw Koebrugge uit laten spreken.
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Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): We kunnen niet verwachten dat de overheid alles voor iedereen oplost. 
We kunnen ook elkaar helpen. En dat hoor ik op geen enkele manier terug in het verhaal van mevrouw 
Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou, voorzitter, dan zal ik mevrouw Koebrugge er even aan 
herinneren dat wij de eerste partij waren die hier een initiatief nam, Stadjersschap en Stadjersmacht, over 
de onderlinge samenhang in deze stad. Op een aantal punten hebt u dat ook gesteund. Maar we praten 
daar al tien jaar over. Onderlinge solidariteit is heel erg belangrijk. Maar waar die niet door mensen 
georganiseerd wordt, zijn er mensen die een beroep moeten doen op de overheid. En het is niet aan mij 
om uit te leggen wat een DigiD is, nee mevrouw Koebrugge, het is aan de gemeente om deze mevrouw te 
helpen. En niet door te zeggen: “Ga maar naar het WIJ-team” dat niet bestaat. Zo werkt het natuurlijk 
niet. U weet als geen ander dat er mensen zijn die nog niet mee kunnen komen in de digitale samenleving.
Voorzitter, ik wilde even verder gaan. Het is wel leuk dat interrupties niet meer van je spreektijd afgaan, 
trouwens. Dat evalueren we nog wel eens, denk ik.

De VOORZITTER: De heer Van der Meide.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Ja, u geeft mij de gelegenheid. Ik wil graag op een punt dat u net 
aanhaalde even ingaan. U zei net dat er een bezuiniging heeft plaatsgevonden op het leerlingenvervoer bij 
het speciaal onderwijs. Ik heb begrepen dat er een heel duidelijke inhoudelijke reden achter lag, namelijk 
dat het heel goed is dat ouders één keer per week hun kind naar school brengen. Dat dit vervolgens een 
bezuiniging oplevert, lijkt mij eigenlijk inhoudelijk en financieel alleen maar een heel goed idee. Bent u 
het daarmee eens?

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, volgens mij is er, maar de wethouder weet dat beter dan ik, 
in 2013 toe besloten en hebben wij ingestemd als SP-fractie met die bezuinigingen. Dat was trouwens niet 
makkelijk. Maar ten opzichte van de toen voorgestelde bezuiniging houden we nu nog meer over. Er zijn 
wel problemen te melden, dat blijkt ook uit de evaluatie. Maar goed, ik heb er nu een paar voorbeelden 
uitgehaald. Ik hoor graag van u in uw woordvoering, als u ook een jubelverhaal gaat houden, net als D66, 
welke drie punten er volgens de PvdA-fractie het afgelopen jaar niet goed zijn gegaan.
Voorzitter, met dit rekeningresultaat zouden we toch mogen verwachten dat vooral de PvdA en 
GroenLinks in dit college wat meer hun sociale smoel laten zien. Veel mensen in onze stad hebben dat 
nodig. Ze hebben dat nodig om deelgenoot te zijn van het bruisende stadsleven, om een baan te vinden en 
de eindjes aan elkaar te knopen. Het is dan ook de hoogste tijd dat die fracties eens wat tegenwicht bieden 
aan de rechtse rakkers van D66 en de VVD.
Voorzitter, tot slot een motie. Ik noemde al: er is in het sociale domein 16,5 miljoen euro overgebleven 
het afgelopen jaar. 2 miljoen euro daarvan betreffen uitvoeringskosten en 1 miljoen euro betreft innovatie 
en transitie, wat dat ook moge zijn. Een van de door de raad vastgestelde doelen bij de uitvoering van de 
jeugdzorg en de Wmo is het terugdringen van de kosten van de overhead en in het heel dikke boekwerk 
van de jaarrekening staan de kosten van de overhead heel verspreid. Daardoor kan de raad niet kijken of 
de kosten binnen de vastgestelde kaders zijn gebleven en of de gestelde doelen zijn behaald. Daarom 
dient de SP, in ieder geval samen met de ChristenUnie maar er staan meer partijen onder, een motie in 
met het verzoek aan het college om de raad een overzicht te geven waaruit blijkt wat de verhouding is 
tussen de overheadkosten en het totale budget, en in de volgende jaarrekening, maar dat kan ook wel 
rondom de jaarrekening, en het kan ook wel op een apart papiertje, een dergelijk overzicht op te nemen. 
Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Het gaat niet zozeer over deze motie, 
het gaat meer over het hele betoog dat de SP hier heeft gehouden. Ik weet dat het een beetje de bedoeling 
is dat een coalitiepartij een wat positiever beeld heeft van wat de coalitie in het college aan het doen is en 
de oppositiepartijen het tegenovergestelde, maar u houdt wel een heel negatief verhaal. Hebt u ook een 
aantal positieve punten te melden over de jaarrekening 2015?
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Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou, het allerbelangrijkste is, denk ik, dat er in 2015 geen afboekingen 
hebben hoeven plaatsvinden op Meerstad en de overige grondexploitaties. Maar dat neemt niet weg dat 
het financiële risico daarvan nog steeds hoog is.

De VOORZITTER: Ik wil mevrouw Van Gijlswijk er nog even op attenderen dat ondanks dat de 
interrupties niet van de spreektijd afgaan, zij toch meer tijd heeft gebruikt dan haar was toegewezen.

Motie 1: Kosten overhead in kaart (SP, ChristenUnie, 100% Groningen, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 8 juni 2016, besprekende de 
jaarrekening 2015,

constaterende dat:
- de gemeente in 2015 verantwoordelijk is geworden voor de uitvoering van grote delen van de 

jeugdzorg en Wmo;
- een van de door de raad vastgestelde doelen is het terugdringen van de kosten van overhead in het 

sociale domein;
- door het terugdringen van de kosten van overhead er meer financiële middelen beschikbaar zullen 

zijn voor de directe uitvoering van zorg- en welzijnstaken;
- de raad op 24 juni 2015 besloten heeft 4% tot 5% van het beschikbare budget voor jeugdzorg en 

Vernieuwing Sociaal Domein 2016 te bestemmen voor uitvoeringskosten gemeente;
overwegende dat:

- in de jaarrekening 2015 in de programma’s Jeugd en Onderwijs en Welzijn, Gezondheidszorg en 
Zorg in diverse onderdelen posten verspreid zijn opgenomen, die te maken hebben met kosten 
van overhead, onder andere bij het Regionaal Inkoop Bureau Jeugdzorg, bij de ambtelijke 
organisatie en bij de ontwikkeling van de WIJ-teams;

- doordat de kosten voor overhead verspreid in de jaarrekening zijn opgenomen, de raad niet kan 
beoordelen of de totale kosten voor overhead binnen de door de raad vastgestelde kaders blijven;

- de raad daardoor niet kan beoordelen of het terugdringen van de kosten van overhead wordt 
gehaald;

verzoekt het college:
- de raad op korte termijn een overzicht te doen toe komen waaruit blijkt:

o de daadwerkelijke bestede budgetten aan de (ambtelijke) uitvoeringsorganisatie VSD en 
Jeugdzorg en de overheadkosten van de WIJ-teams (waaronder huisvesting) in 
verhouding tot het totaal beschikbare budget Jeugdzorg en Vernieuwing Sociaal Domein 
in 2015;

o in de jaarrekening 2016 een dergelijk overzicht op te nemen zodat de raad kan 
beoordelen of binnen de norm van 4 tot 5% gebleven wordt;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De heer Van der Meide.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Voorzitter, dank u wel. In de eerste plaats wil de fractie van de 
PvdA het college en met name de wethouder van Financiën complimenteren met het behaalde resultaat 
over 2015. Er is een overschot op de rekening, de grote BUIG-tegenvaller uit 2015 kan daardoor gelukkig 
gecompenseerd worden. Wat toch wel opvalt, zijn de forse afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
Die constateerden wij al eerder en dat betekent ook dat een aantal gestelde doelen niet is gehaald. Dat is 
jammer en gelukkig is het college zo verstandig geweest een deel van het geld als reservering op te 
nemen. We zullen erop toezien, hopelijk met andere partijen, mevrouw Van Gijlswijk, dat daar waar 
knelpunten ontstaan voor onze inwoners in met name het sociale domein, deze opgelost worden met reeds 
gereserveerde of nog te reserveren middelen.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, kan de heer Van de Meide een aantal van die knelpunten 
noemen? U spreekt mij aan, dus.
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De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Ik ben nog niet klaar.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Oh, dan wacht ik nog even af.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Geduld is een schone zaak. Overigens is er blijkbaar iets te 
behoedzaam begroot en soms zijn de plannen nog niet in uitvoering. Dat er dan euro’s even op de plank 
blijven liggen, hebben wij liever dan dat dit geld niet goed besteed wordt.
Voorzitter, hoe positief die 657 pagina’s ook zijn, op papier of virtueel, we constateren aan de andere kant 
dat in de echte wereld, in Paddepoel, in Beijum of De Wijert, de tweedeling in onze stad het afgelopen 
jaar niet wezenlijk verminderd is. Er gaan nog steeds te veel kinderen zonder goed ontbijt naar school, er 
zijn nog steeds heel veel jongeren met een forse schuldenproblematiek en nog steeds hebben te veel 
mensen geen werk. Maar ook op detailniveau zijn er voldoende kwesties waar het college ferm op in mag 
zetten, bijvoorbeeld bij de realisatie van de 30 kilometerzones.
Met betrekking tot de beleidsmiddelen op het gebied van wonen willen wij het college oproepen toch 
vooral te proberen met de corporaties meer sociale huurwoningen te bouwen. De niet-bestede middelen 
blijven gelukkig gereserveerd, maar we hechten eraan om voldoende middelen beschikbaar te houden om 
woningbouwplannen die de markt niet realiseert, en dan doelen wij uiteraard op de goedkopere sociale 
woningbouw, desnoods met projectfinanciering te ondersteunen. Wij zijn blij met de door het college 
ondernomen acties met betrekking tot de jeugdwerkloosheid, en als niet onbelangrijke druppel, het 
aannemen van jongeren in de eigen organisatie. Wij wijzen er nog maar eens op dat de in ons 
coalitieakkoord gestelde doelen belangrijk zijn, dat met nog meer inzet gestreefd moet worden naar 
verbetering. Wij weten als geen ander dat het lastig is die doelen te bereiken. Des te meer reden om hard 
te blijven werken aan die doelen. Kortom, met de rekening van 2015 zijn we tevreden, maar met de stand 
van Stad nog absoluut niet. De leus van het verkiezingsprogramma van de PvdA uit 2014, ‘Voor een Stad 
die werkt’, blijft onverminderd ons doel. Wij hebben natuurlijk gezien dat het college zijn uiterste best 
doet de doelen zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. Dat gaat bijvoorbeeld lukken met het plan voor 
geothermie, waar we straks in deze vergadering over spreken. Geothermie, dat ook een gunstig effect 
heeft op de portemonnee voor de Stadjers in het noorden van de stad. Wij zien ook dat het college grote 
stappen heeft gezet met de WIJ-teams, zorg dichter bij huis, zorg inclusiever, minder bureaucratie. Ook 
verdient het college complimenten voor de herinrichting van de binnenstad en andere 
verkeersmaatregelen rondom de stad, bijvoorbeeld via de door ons ingediende motie ‘De fiets heeft 
voorrang’. Maar ook de nieuwe woonvisie, waarbij eindelijk een halt is toegeroepen aan de ongebreidelde 
groei van overlast gevende kamerverhuur. Wij kunnen niet anders dan met een positief gevoel en met 
hoop een punt zetten achter het jaar 2015. Maar altijd in het achterhoofd: we zijn er nog niet. Er is nog 
een lange weg te gaan. Overigens, zoveel als mogelijk met een integrale gebiedsgerichte aanpak.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Sorry, ik zit helemaal links, voorzitter. Voorzitter, u had het 
net over de woonvisie. U zegt dat u niet anders dan met een positief gevoel daarover kunt spreken. Bent u 
het niet met mij eens dat die tweedeling in de stad, juist op het gebied van wonen, ervoor zorgt dat die 
tweedeling nog steeds groter wordt, doordat wij nog steeds heel veel sociale huurwoningen verkopen en 
er minder bijbouwen?

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Dan heb ik toch het verzoek of u gewoon naar mijn hele 
woordvoering wil luisteren. Dit heb ik op twee punten aangestipt. Wij vinden dat we meer moeten doen 
aan sociale woningbouw, wij willen dat er meer sociale woningen worden gebouwd en dat die tweedeling 
niet groter wordt. Uiteraard zijn wij daarvoor, dat weet u zelf ook wel. Dat proberen wij zoveel mogelijk 
tegen te gaan.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, tegen te gaan voorzitter, maar hij wordt juist groter. En u 
zegt net, ik luister wel naar uw woordvoering hoor: “We kunnen niet anders dan positief zijn”. Nou, dan 
ben ik toch iets minder positief dan u.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Nou goed, dat horen wij dan straks in uw woordvoering wel.
Voor de volledigheid, voorzitter: wij stemmen in met het bestemmingsplan van het college. Dank u wel.
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De VOORZITTER: De heer Van der Glas.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, 2015 was een jaar vol 
veranderingen. In de zorg kwamen taken op de gemeente af, in de woningmarkt sloeg de crisis om en op 
het gebied van duurzaamheid werd de urgentie wederom aangetoond. We zagen ook in Groningen in 
2015 de gevolgen van conflicten op mondiaal niveau. Ook in onze gemeente is uitvoering gegeven aan de 
noodzakelijke noodopvang van vluchtelingen die, buiten hun schuld om, de meest verschrikkelijke dingen 
hebben meegemaakt.
2015 was het eerste jaar dat de Wmo-taken door de gemeente opgepakt zijn. Voor GroenLinks heeft 
hierbij altijd voorop gestaan dat mensen de hulp moeten krijgen die ze nodig hebben. Die opgave is wat 
mijn fractie betreft geslaagd. De WIJ-teams moeten zich blijven ontwikkelen. Continue inzet op scholing 
van de medewerkers, om zo hun vakbekwaamheid te vergroten, is van groot belang. Stilstaan is geen 
optie. ‘Voor de verandering’ heet het coalitieakkoord uit 2014. Landelijk zegt Jesse Klaver ook: “Het is 
tijd voor verandering”. GroenLinks voelt de noodzaak tot veranderingen. Noodzakelijke veranderingen 
leiden tot verbeteringen. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Ze moeten kunnen 
meedoen en niet uitgesloten worden. Projecten om taalachterstand te voorkomen en weg te werken zijn 
succesvol, net als de daling van het aantal schoolverlaters. Toch blijft constante aandacht hiervoor 
geboden. Om die reden vroegen wij om op zoek te blijven gaan naar de ‘onzichtbare jongeren’. Dit zijn 
jongeren die niet studeren, niet werken, niet op zoek zijn naar een baan en ook niet in beeld zijn bij de 
gemeente. Het blijft van belang om ook in de komende tijd te investeren in contact maken en houden met 
deze groepen. Mijn fractie is ook tevreden over het feit dat het college heeft geïnvesteerd in een gezonde 
stad. De WIJ-teams voerden preventieve activiteiten uit voor een gezondere leefstijl. Dat verdient een 
voortzetting. Kinderen bewust maken van natuur en duurzaamheid is belangrijk. We zijn daarom erg 
tevreden met het percentage van 92% basisscholen dat gebruikmaakt van Natuur- en 
Duurzaamheidseducatie. Veel hoger dan beoogd. Op naar de 100% in 2016!
Voorzitter, het is van belang dat in onze stad alle Stadjers actief deelnemen aan de samenleving. Mensen 
die het zelfstandig niet kunnen, krijgen de ondersteuning die nodig is. Dit gebeurt ook in onze stad. Via 
de STIPs, de WIJ-teams of het KCC. We zien dat afgelopen jaar grote stappen zijn gezet in de bestrijding 
van armoede. Zo is het aantal deelnemers aan de Stadjerspas in het afgelopen jaar gegroeid van 5000 naar 
8000 deelnemers. Van de laptopregeling wordt volop gebruikgemaakt en de pilot ‘minima bellen minima’ 
heeft ervoor gezorgd dat meer kinderen hebben geprofiteerd van het vangnet dat hen helpt mee te doen 
aan activiteiten.
Verandering past ook bij de manier waarop de gemeentelijke overheid omgaat met mensen in de bijstand. 
Niet meer door bijstandsgerechtigden te zien als potentiële fraudeurs, maar door ze te behandelen als 
klanten. Het kopje koffie dat klanten nu krijgen na een vraag van ons raadslid Chakor staat daar wat mij 
betreft symbool voor. Ook het experiment met de vernieuwing van de sociale zekerheid door parttime 
ondernemen in de bijstand toe te staan, gaat uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Mijn fractie is 
erg benieuwd naar de bredere experimenteerruimte die ons door Den Haag gegeven moet worden. Het 
beoogde aantal plaatsen Social Return of Investment is ruimschoots gehaald. Dit is het bewijs dat 
intensief hierop aansturen zijn vruchten kan afwerpen.
Op het gebied van sport zijn wij tevreden over de verduurzaming van sportaccommodaties. Er is een 
proef gedaan met veldverlichting op Kardinge, in diverse sporthallen en gymlokalen is overgestapt op 
ledverlichting en ook de biomassacentrale in Kardinge heeft goed gedraaid.
2015 was ook het jaar waarin de woonvisie gereed kwam. Een belangrijk document voor de toekomst van 
wonen. De crisis waar ook onze stad onder geleden heeft lijkt over zijn hoogtepunt heen. De 
woningmarkt klimt voorzichtig uit het dal en dat zien we ook terug in de cijfers van bijvoorbeeld 
Meerstad. Wederom hebben we in 2015 geen afboekingen hoeven doen op de grex van Meerstad. De 
druk op de jongerenhuisvesting lijkt ook over zijn hoogtepunt heen. Het blijft zaak om te zorgen voor 
voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen voor jongeren. Afgelopen week lazen we over de 
eerste leefstraat in de Kleine Leliestraat. Voorzitter, dat is ook een goede impuls voor een groene en 
sociale stad. Hopelijk volgen er meer initiatieven. Een zorgpunt blijft wat mijn fractie betreft de 
hoeveelheid betaalbare sociale huurwoningen, waar ook al eerder aan gerefereerd is. Zeker met de 
verwachte toename van het aantal statushouders. We zijn blij met de toezegging van de wethouder om na 
de zomer te komen met een voorstel voor de aanpak voor voldoende sociale huurwoningen. En wat 
GroenLinks betreft zijn dit ook energieneutrale woningen. Stadjers met een laag inkomen zouden hun 
geld niet kwijt moeten zijn aan de gasrekening.
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De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik ben zo blij dat de PvdA, maar ook GroenLinks de 
oproep van mijn fractievoorzitter van twee weken geleden over bouwen van meer nieuwe sociale 
huurwoningen zo omarmen, maar u houdt nu een pleidooi en u plaatst een bestelling bij het college. Maar 
waarom hebt u eerder consequent tegen moties van de SP-fractie gestemd, om dit nou op te nemen in 
prestatieafspraken met woningbouwcorporaties?

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Voorzitter, voldoende sociale huur is iets waar wij allemaal 
naar streven. Als je kijkt naar, waar eerder ook vragen over gesteld zijn, mogelijke verkoop van sociale 
huurwoningen, dan is de kwantiteit van belang. De aantallen. We hebben gezien dat de doelstelling vorig 
jaar niet gehaald is. Na de zomer gaan wij in gesprek hierover en dan moet er gewoon een doelstelling 
liggen die toereikend is, wat mij betreft.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja voorzitter, wat is nou het antwoord op mijn vraag? Kwaliteit, 
kwantiteit, u haalt alles door elkaar. U hebt het afgelopen jaar consequent tegen voorstellen van de SP-
fractie gestemd en nu wilt u er zelf een beetje een puntje van maken. Dat kan ik niet met elkaar rijmen.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Mijn punt is dat er in de toekomst voldoende sociale 
huurwoningen moeten zijn. Daar hebben wij altijd voor gestaan en daar blijven wij de komende tijd ook 
voor staan.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Dus dan kunt u voortaan voor stemmen. Dank u wel.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Voorzitter, in november 2015 was Parijs de gastheer voor de 
klimaattop. En voor het eerst sinds lange tijd is hier een succes behaald. Dat de aanpak van 
klimaatverandering hoognodig is, is ook recentelijk weer gebleken. Het water staat ons figuurlijk aan de 
lippen. Ook onze stad moet een belangrijk steentje bijdragen aan de oplossing van dit probleem. De 
ambitie van de stad, energieneutraal in 2035, is hoog en die blijft wat mijn fractie betreft ook onveranderd 
hoog. Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van zonne-energie en warmte. Toch moet er in het 
komende jaar nog wel een flinke schep bovenop. En dan doel ik met name op de realisatie van 
windenergie, biomassa en energiebesparing. Met name bij de energiebesparing van bedrijven valt wat ons 
betreft nog een wereld te winnen. Met enige regelmaat worden wij benaderd door Stadjers die zich rot 
ergeren aan de openstaande winkeldeuren in de Herestraat, midden in de winter.
Voorzitter, we lezen in de rekening dat het borgniveau gelijk is gebleven. Daar is mijn fractie tevreden 
over. Het beheer van het groen in de stad baart ons echter wel grote zorgen. Bomen en groen in zijn 
algemeenheid zijn essentieel voor de bewoners van onze stad. Niet alleen voor de mooie aanblik, maar 
ook voor de ecologische diversiteit, de gezondheid van mensen, voor het klimaat in de stad en ook voor 
de waarde van de omgeving. De kap van bomen leidt tot oplopende emoties, zoals wij elke keer mogen 
ervaren als er ergens onderhoud aan het riool gepleegd wordt. Mijn fractie is van mening dat bomen niet 
gekapt moeten worden, tenzij er echt geen andere oplossing is. Wat gekapt wordt, moet in principe 1 op 1 
herplant worden op locatie. De balans slaat nu nog vaak door naar de verkeerde kant, zoals we dat gezien 
hebben bij het park Selwerd, de Hortensialaan en in de Grunobuurt. Nieuwe ontwikkelingen moeten ook 
groene ontwikkelingen zijn. Daar zijn kansen genoeg voor. Als daar in de grond geen ruimte voor is, dan 
moet gezocht worden naar groen op de daken, in bakken of aan de gevels. En dit jaar moet eindelijk werk 
gemaakt worden van de stormschade en de herplant van bomen, die al sinds 2013 op uw bordje liggen. 
De cijfers voor afval wijzen op een stabiele voor- en nascheiding sinds een paar jaar. Willen we onze 
afvaldoelstelling halen, dan zal er ook hier een schepje bovenop moeten. We zijn benieuwd naar de 
discussie over diftar dit najaar en in hoeverre we maatwerk kunnen leveren aan doelgroepen. Het zal u 
niet verbazen dat GroenLinks een warm pleitbezorger voor het systeem van diftar is.
Voorzitter, tot slot is het wachten nu op de definitieve cijfers van de SVB en het definitieve verslag van 
de accountant. Ik zie vooralsnog een positief resultaat van deze rekening. En dat ondanks een tegenvaller 
van de BUIG-gelden. De financiële positie en het weerstandsvermogen zijn verbeterd. Een resultaat dat 
we in tijden niet gezien hebben. We kunnen spreken van een gezond resultaat en dat is ook wel eens 
mooi, voor de verandering.
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De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ja, ‘Voor de verandering’. 11,2 miljoen euro van het 
overschot van 36,1 miljoen euro betreft niet uitgegeven extra beleidsgelden, waaronder volgens mij 
duurzaamheidsgelden. Laat dit nou ook uw portefeuille zijn! Wat is uw politieke oordeel daarover?

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Mijn politieke oordeel is dat als ik de voor- en nadelen tegen 
elkaar uitzet, wij ten opzichte van de tweede voortgangsrapportage een achteruitgang hebben van 
38 miljoen euro, wat ik op een totale begroting van 1,2 miljard best een goed resultaat vind. Dat is een 
resultaat dat minder dan 3% afwijkt. De doelstellingen die geformuleerd zijn, met name in het nieuwe 
beleid, het extra beleid waar ook duurzaamheid onder valt, waar u aan refereerde, zijn taakstellingen die 
ik ook terug zie komen in het voorstel van het college. Dus die taken die er liggen zijn niet weg, maar die 
worden volgend jaar opgepakt. En daar kan mijn fractie mee instemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, het resultaat van 2015 hebben wij weer mogen ontvangen 
in 657 pagina’s. Overigens is dat al een stuk minder dan aan het begin van de politieke carrière van 
mevrouw Van Gijlswijk. Een echte pageturner, waar de Fifty Shades of Grey-trilogie nog een puntje aan 
kan zuigen. Maar zonder gekheid, dit boekwerk vormt wel het resultaat van een jaar lang enorme inzet 
van alle betrokkenen. Dank daarvoor. En we kunnen concluderen: het gaat eigenlijk best goed met de 
stad. De economie trekt aan en er kunnen steeds meer lintjes geknipt worden voor het openen van 
bedrijven die zich vol enthousiasme vestigen in onze stad. De VVD heeft steeds aangedrongen op het 
geven van ruimte aan bedrijven, zodat zij in staat worden gesteld om banen te realiseren. Hier beginnen 
we duidelijk de vruchten van te plukken.
En er gaat meer goed. Er zijn meer uitkeringsgerechtigden naar werk geleid dan beoogd. We hebben 
ondanks alle beroering rondom de gaswinning toch met z’n allen de schouders eronder gezet en ingezet 
op de energietransitie. Straks volgt daar ook nog meer over in deze vergadering. En er zijn zinvolle 
gesprekken met de sportverenigingen gevoerd, waardoor de tariefsverhoging achterwege kan blijven.
Een punt dat wat de VVD betreft nog wel aandacht verdient, is de aanpak van kindermishandeling. Voor 
de VVD is het van groot belang dat kinderen in een veilige omgeving op kunnen groeien. Op straat, maar 
zeker ook thuis. Kindermishandeling signaleren is niet altijd makkelijk. En wanneer het gesignaleerd is, is 
vervolgstappen zetten nog moeilijker. De VVD diende daarom bij de behandeling van de begroting 2015 
een motie in om het onderwijs verder te betrekken. Hoewel er wel door het college is aangegeven dat dit 
opgepakt is, zien we de resultaten te weinig terug in de rekening. Dit is ook niet zo gek, omdat we nog 
weinig cijfers hebben van kindermishandeling. Via Veilig Thuis zijn er wel cijfers beschikbaar en wat de 
VVD betreft worden die ook meegenomen in volgende rekeningen. Bovendien is de VVD van mening dat 
er een duidelijk budget voor kindermishandeling moet komen. Zeker nu het college voortvarend aan de 
slag is gegaan met de ‘Tien van Noord’. Hoe dit er precies uit komt te zien weten we na de zomer. Bij het 
voorjaarsdebat zal de VVD daarom ook met een voorstel komen om de aanpak van kindermishandeling 
duidelijker zichtbaar te maken in begroting en rekening. De aanpak van kindermishandeling is overigens 
niet iets waar alleen de VVD zich hard voor zou moeten maken, dus wie mee wil denken, is uiteraard 
welkom.
Voorzitter, wat de VVD betreft kunnen we terugkijken op een mooi jaar en kunnen we weer vol goede 
moed vooruit. Dank u wel.

De VOORZITTER: Ik dank u wel. De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Voorzitter, een positief rekeningresultaat van om en nabij de 
36 miljoen euro. Heel veel mensen hebben het er al over gehad. Als je het zo even snel hoort, denk je: 
nou, dat gaat wel lekker in Groningen, met zo’n goed resultaat. En heel veel dingen gaan ook goed. D66 
had het er al even over, maar het verhaal is toch wat genuanceerder. Daar had mevrouw Van Gijlswijk 
wat tegenover te stellen. Want dat bedrag van 36 miljoen euro betekent niet dat we als gemeente winst 
hebben gemaakt en dat we die winst aan de Stadjers gaan teruggeven. Ze zijn tenslotte onze 
aandeelhouders. Nee, 36,1 miljoen euro is het verschil tussen wat het college mocht uitgeven en wat 
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uiteindelijk per saldo niet is uitgegeven. Met heel grote plussen en minnen per programmaonderdeel. 
Uiteindelijk heeft die 36 miljoen euro ook al weer een bestemming gekregen in 2016, op 80.000 euro na. 
Het enige waar je in dit geval blij mee kunt zijn, is dat er in ieder geval niet te veel is uitgegeven in een 
jaar. Maar voor het overgrote deel wordt het gewoon dit jaar uitgeven.
De jaarrekening 2015; hij is vooralsnog zonder goedkeurende verklaring van de accountant. En dat is het 
college in dit geval niet aan te rekenen. De afhankelijkheid van de Sociale Verzekeringsbank en andere 
zorginstellingen zorgt ervoor dat die verklaring ontbreekt, wat uiteraard niet wil zeggen dat je geen 
oordeel kunt hebben over de jaarrekening. We stellen de rekening vandaag ook niet vast. Dat is weer eens 
wat anders, zullen we maar zeggen. 
Het weerstandsvermogen is op ongekende hoogte dit jaar, vorig jaar eigenlijk: 0,95. Dat is natuurlijk 
prachtig, maar ook die hoogte is genuanceerd. Want die is vooral ingegeven door lagere risico’s, maar 
ook door risico’s die uiteindelijk geen risico meer blijken te zijn, omdat ze zich daadwerkelijk voordoen. 
Die rekening moeten we dan gewoon betalen, daar hoeven we niet meer voor te reserveren. Het blijft 
mooi, een weerstandvermogen van bijna 1, maar de wethouder kwam direct al met een 
winstwaarschuwing in de commissie. De hoogte van 0,95 is van korte duur, want de eerste drie maanden 
van 2016 laten al een heel ander beeld zien. Maar daar komen we tijdens het voorjaarsdebat nog wel over 
te spreken. Tot die tijd kunnen we nog even genieten van een weerstandsvermogen dat bijna voldoende is.
Een van de vragen die nog wel onbeantwoord gebleven is in de commissie, is de vraag waarom in de 
rekening 3,6 miljoen euro risicobuffer Grote Markt Oostzijde - Groninger Forum is opgenomen in het 
weerstandsvermogen. Deze buffer is in de begroting 2016 niet opgenomen, maar nu wel. Ik zou graag van 
het college horen waarom deze buffer vanuit de grondexploitatie in 2015 wel wordt meegenomen, terwijl 
dat ten tijde van de begroting 2016 niet het geval was. 
Wat al jarenlang hoog is in Groningen ten opzichte van de rest van Nederland, zijn de woonlasten. We 
staan in het linkerrijtje als gemeente met hoge woonlasten. Daar mogen we wat het CDA betreft wel wat 
aan doen. En we gaan de discussie nog voeren over de effecten van het Noordelijk Belastingkantoor. Of 
dat geld dat we daarmee besparen ook in zijn geheel terug zou moeten gaan naar de Stadjers, want, “we 
zouden dat voordeel”, zo zei de wethouder, “ook kunnen verdelen tussen de Stadjers en gemeentelijke 
organisatie, zodat de woonlasten niet stijgen”. De Stadjers merken nog weinig van lastenverlichting, zei 
ik al in de commissie. Maar dat zag ik echt verkeerd, volgens de wethouder. Er kwam vervolgens een 
verklaring waar menig keuken- of autoverkoper jaloers op kan zijn. Volgens het college merken Stadjers 
wel degelijk iets van lastenverlichting, want “we hebben de lasten niet verhoogd. We hebben de ozb niet 
verhoogd en daarom hebben ze ook minder lasten. Dat is ook winst.” Einde quote. Dat is zoiets als een 
auto aanschaffen en beginnen over korting en dan als antwoord krijgen. “Meneer, waarom vraagt u om 
korting? Heeft u het bordje niet gelezen? Op deze auto hebben we vandaag de superspeciale aanbieding, 
die alleen vandaag geldig is: een korting van 0%. Maar dan moet u wel vandaag beslissen. U hebt echt 
geluk dat u net vandaag binnenstapt, precies op de dag dat wij de prijzen niet verhoogd hebben.” Om met 
de woorden van de wethouder te spreken: het is maar hoe je het uitlegt. 
Rest mij een woord van dank aan alle ambtenaren, de griffie, de accountants en het college, die hebben 
bijgedragen aan dit lijvige, maar heldere en leesbare jaarverslag.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja dank u wel, voorzitter. Vanavond op de Vismarkt Muziekfeest op het 
plein. Misschien krijgen wij daar vanavond hier ook nog een staartje van mee. Maar op 8 juni 1937 was 
de wereldpremière van de opera Carmina Burana van Orff. Wie kent hem niet? Deze compositie werd 
voorafgegaan en besloten door een hymne aan Fortuna, de godin van het lot. Orff beeldt het leven uit als 
een soort Rad van Fortuin. Het motto van het stuk is: soms heb je geluk, maar de dag daarna kun je weer 
helemaal in de put zitten. Laten we hopen dat wij met de definitieve uitkomst van de accountantscontrole 
niet in de put komen te zitten. Op dat punt kunnen wij helaas het college nog niet complimenteren, wat 
we natuurlijk graag gedaan hadden. Dat de goedkeuring er niet ligt is natuurlijk verklaarbaar.
De voorspelbaarheid van het rekeningresultaat is nog steeds onvoldoende, dat beaamde de wethouder in 
de commissie F en V gelukkig zelf ook. Een punt waar raad en college al langere tijd aandacht voor 
hebben, maar het moet echt nog steeds beter. Dat geldt ook voor de voorspellingen in de 
voortgangsrapportage. De wethouder vroeg zich in de commissie af of de voortgangsrapportages wel op 
het juiste moment komen en of ze ook niet beter kunnen. Welnu, dat is een vraag die wij absoluut delen. 
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Wellicht is het ook wel een idee om de voortgangsrapportage dan nu weer wat vaker te doen, zodat we 
eerder zicht krijgen op de grote afwijkingen. Graag een reactie van de wethouder.
Ook positief zijn we over de opvatting van het college om het automatisme van bestemmingsvoorstellen 
uit nalatigheid te serveren, zoals dat nu gebeurt, uit te willen bannen. Dat zal in onze ogen leiden tot meer 
scherpte en verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn we ook positief over de ontwikkelingen van het 
weerstandsvermogen. De ambitie die het college hiervoor heeft kan nog steeds op onze positieve steun 
rekenen, maar de heer Bolle van het CDA herhaalde eigenlijk de winstwaarschuwing van de wethouder 
en die is zeker nodig.
Ja, dan de overschotten op het zorgbudget door ruimer begroten. Die zijn op zich niet erg, in onze ogen. 
Voor de Stadspartij staat namelijk voorop dat mensen die zorg nodig hebben ook die zorg ontvangen. 
Daarbij mag niemand tussen wal en schip raken. Dat is onze zorg en dat is de zorg van de politiek. 
Daarom liever te ruim begroot binnen de zorgtermijn dan geld tekort hebben en in de toekomst 
bezuinigen of zorg niet meer kunnen verlenen die wel nodig is.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, hiermee ontkent de Stadspartij toch dat er in ieder geval 
duizend Stadjers zijn die sinds 1 januari vorig jaar, of in de loop van 2015, minder uren zorg krijgen dan 
daarvoor. Hoe kunt u vol blijven houden dat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, terwijl 
mensen dus uren hebben moeten inleveren?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat heb ik niet ontkend. Het Rijk heeft natuurlijk met de 
decentralisaties de boel bij de gemeente over de schutting gegooid voor veel minder budget. Ik vond uw 
tomaten trouwens wel heel erg zuur in uw betoog, maar niet alles is op orde. Het moet inderdaad beter. Ik 
heb het gevoel dat wij als raad erbovenop zitten, maar het kan inderdaad beter. Dat ontken ik niet en dat 
hebt u mij ook niet horen ontkennen. Maar voor ons staat, nogmaals, voorop: zorg leveren die nodig is en 
als die zorg niet geleverd wordt, dan zullen we andere maatregelen moeten nemen. Wat ook speelt, en dat 
heeft de wethouder ook in de commissie aangegeven, is dat er nog een aantal zaken op ons afkomt, 
waarvan we nu nog niet kunnen overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Wat dat betreft is het niet erg dat 
we nog geld op de plank hebben om die problemen die nog gaan komen te kunnen tackelen.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja voorzitter, maar u zei net ook zoiets als “Ik heb liever dat we nu 
bezuinigen en volgend jaar geld over hebben, want er komen allerlei ontwikkelingen aan”. Dus u steunt 
de aanpak van mensen korten op hun zorg, want dan houden we geld over, want wie weet wat er in de 
toekomst aankomt. Ja, dat is hetzelfde als dat de wethouder in de commissie elke vraag beantwoordde 
met zoiets als: “Leest u de voorjaarsnota maar”.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, ik heb niet gezegd dat wij liever bezuinigen op zorg. We moeten 
de zorg leveren die nodig is en het kan inderdaad beter. Maar zeker verder bezuinigen op zorg is wat ons 
betreft niet aan de orde.
Waar wij wel al langere tijd de nadruk op vestigen is de provincie bij schuldhulp. Het actief aanbieden 
van een budgetteringscursus bij de intake voor een uitkering zou daar een middel voor kunnen zijn.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik heb uw fractiegenote mevrouw Riemersma in de 
commissie gevraagd of dat een verplichtend karakter zou moeten hebben. Mensen krijgen nu al 
informatiefolders mee met de regelingen die de gemeente heeft, maar ook cursussen. Is dat niet 
voldoende? En als het antwoord is dat dit niet voldoende is, gaat u dan een motie indienen om voortaan 
iedere bijstandsgerechtigde verplicht op cursus te sturen?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, ik weet ook wat er in de commissie gezegd is. Ik weet ook wat wij er 
in het verleden over hebben gezegd. Volgens mij hebben wij ‘verplichten’ nooit genoemd. Lichte dwang 
wel. Je kunt er wel meer focus op leggen bij een intake. Het is niet dat het moet, misschien zijn we dan in 
die zin een beetje op onze schreden teruggekeerd, naar aanleiding ook van de antwoorden van de 
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wethouder, maar bied het gewoon wat actiever aan en geef mensen een steuntje in de rug die het nodig 
hebben. Het gaat ook vaak nog wel mis.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja voorzitter, wat is lichte dwang? Als je niet meewerkt 5% korting op 
je uitkering? En zware dwang is 25% korting op je uitkering?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, gewoon het actief aanbieden van die cursus. Meld het in een 
gesprek. Mensen kunnen daar sneller gebruik van maken, denken wij en er zijn genoeg mensen die het 
best kunnen gebruiken.
In navolging van Den Haag en Arnhem zouden wij graag zien dat er een fonds wordt gesticht voor 
jongeren met zware schulden. Een tegenprestatie kan dan zijn investeren in de toekomst, door naar school 
te gaan of door te gaan werken. De succesvolle samenwerking met het Nibud willen we voortzetten. Van 
de uitgave van de Geldkrant zouden we graag zien dat deze een periodiek karakter krijgt. Wij dienen daar 
nu geen motie over in, maar we hopen dat het college dit wel meeneemt bij de uitwerkingen van de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie, dat onderzoek dat is uitgevoerd naar het armoedebeleid.
Waar wij ons in de commissie ook zorgen over maakten, is het lage aantal mantelzorgwoningen dat van 
de grond komt. De wethouder heeft hier in de commissie een uitleg over gegeven. Die is misschien 
plausibel, maar toch zien wij graag dat het college verder onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden en oplossingen in kaart gaat brengen. Graag een reactie van de wethouder op dat punt.
De druk op de sociale woningmarkt neemt steeds verder toe, dat is vanmiddag al vaker gezegd. Mensen 
met een middeninkomen verdienen te veel voor een huis via de sociale woningbouw, maar kunnen een 
huis in de vrije sector niet huren of nauwelijks betalen. Daarnaast is het door strengere hypotheekregels 
lastig geworden om een huis te kopen. Er is al een aantal toezeggingen gedaan door de wethouder om 
daaraan te gaan trekken, maar toch zien wij ook graag dat het college aan Den Haag blijft trekken en 
betere regels bepleit, want die regels leiden niet tot een betere doorstroming binnen de sociale 
woningmarkt.
Leefbaarheid in wijken is voor de Stadspartij een belangrijk punt. Dit komt, waar het gaat om beheer en 
onderhoud, tastbaar tot uiting. Zo is er bijvoorbeeld het borgniveau. Daar komen wij met het college 
verder niet nader tot elkaar, maar wat ons betreft moet dat niveau echt omhoog. Meer afvalbakken is daar 
een voorbeeld van, dat hebben wij al vaker bepleit. Wat we wel een mooie suggestie vonden van de 
PvdA, ging ook over de verstening van tuinen, maar daar komen we bij de voorjaarsnota nog samen op 
terug. Althans, als ik er met de heer Loopstra uit ga komen. En dan hebben we nog de bewonersapp. Dat 
is een punt waar wij vorig jaar bij het voorjaarsdebat al een aantal vragen over hebben gesteld. We 
hebben er een motie over ingediend. GroenLinks deed dat al sinds medio 2011, heb ik toen begrepen. En 
de wethouder antwoordde toen dat de app rond de zomer gereed zou zijn. Nu was het antwoord van de 
wethouder opnieuw dat hij rond de zomer gereed zou zijn. Nou, dat werd na al die jaren ook wel eens tijd. 
Dus ik ga ervan uit dat de wethouder die toezegging in stand houdt.
De sportnota, daar is ook al het een en ander over gezegd. Daar zijn we heel blij mee, om hoe die tot stand 
gekomen is. Een nota die eindelijk samen met de sportwereld is gemaakt en mede dankzij de prominente 
en sportieve rol van de sportkoepel. En natuurlijk ook een interventie van de raad op dit punt vorig jaar.
Waar wij als Stadspartij nog te vaak tegenaan lopen, zijn de problemen rondom inspraak. Ik heb die in de 
commissie ook al een beetje benoemd. Dan gaat het vooral om het moment waarop bewoners betrokken 
worden. Hoe eerder bewoners in een proces betrokken worden, hoe meer invloed en mogelijkheden er 
zijn om plannen beter te maken. Dat is op zich logisch. Alleen, dan krijg je het moment dat de plannen in 
de wijk zichtbaar en tastbaar worden. Het fietspad in Selwerd is daar een voorbeeld van. De plannen 
worden concreet. Voor bewoners worden ze tastbaar en zichtbaar: wat gaat er nu eigenlijk in mijn 
omgeving gebeuren? En dan doemt het probleem op: eigenlijk zijn de plannen dan al in zo’n fase dat de 
invloed van bewoners een stuk beperkter is dan je eigenlijk zou willen. Ja, dat is een punt waar wij als 
raad goed op moeten blijven letten. Hoe gaan we dat anders vormgeven? Wat dat betreft zijn we wel 
positief gestemd over het wijkgericht werken. Daar zijn we mondjesmaat mee begonnen. Het zal snel naar 
een hoger punt moeten worden getild, maar onze hoop is wel dat dit zal gaan leiden tot een doe-
democratie, waarin we de belangen van de bewoners echt voorop gaan stellen.
Maar als we dan kijken naar het openbaar vervoer, dan zien we wel een achteruitgang. Het verdwijnen 
van de bussen uit de binnenstad draagt wat ons betreft niet bij aan een optimale bereikbaarheid en de 
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aantrekkelijkheid van een leefbare stad. Was het nu toevallig dat Gordon Price vorige week donderdag 
daar ook iets over zei, tijdens het Nationale Fietscongres? Natuurlijk blij dat wij dat fietscongres hebben 
mogen organiseren, maar Gordon Price zei daarover dat de bereikbaarheid van de binnenstad niet of/of 
moeten zijn, maar en/en, door je niet te keren tegen een bepaald vervoermiddel, waardoor aan mensen 
zelf de keuze wordt gelaten hoe ze naar de stad willen komen. Nou, dat was op zich wel een bijzondere 
uitspraak van iemand die daar heel erg veel verstand van heeft en het ondersteunt onze opvatting over het 
verdwijnen van de bussen uit de binnenstad.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter, ik wil daar graag een vraag over stellen. U zegt: “De bussen uit de 
binnenstad is beter voor een bereikbare en leefbare binnenstad”. Ik snap uw visie over bereikbaar, maar 
leefbaar niet. Het is toch juist veel leefbaarder als er geen bussen in de binnenstad zijn?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat is maar hoe je daar tegenaan kijkt. Als je in de binnenstad woont en 
wat ouder bent en wat beperkter bent en je moet een heel eind gaan lopen om die bus te bereiken, draagt 
dat niet bij de leefbaarheid.

De heer KELDER (PvdD): Dat is de bereikbaarheid.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, maar voor hoe je leefbaarheid ervaart in een stad, in de binnenstad, 
draagt het niet bij aan de leefbaarheid.

De VOORZITTER: De heer Van der Meide.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Voorzitter, dank u wel. Nog even een vraag aan de heer Sijbolts. Ik 
meen dat het college ook een voorstel heeft gedaan om de bereikbaarheid van de binnenstad wel te 
garanderen, door niet te grote bussen, maar in ieder geval wel een soort openbaar vervoer te realiseren. 
Hebt u dat ook gelezen in die stukken?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, ik heb gelezen dat het college een aantal suggesties heeft gedaan 
om te komen tot andere vervoersmiddelen naar de binnenstad toe. Maar er ligt nog geen voorstel voor en 
ik houd mijn hart vast voor wat de uitkomst daarvan gaat zijn.
De Stadspartij wil graag nogmaals complimenten maken voor de medewerkers van Stadstoezicht, die met 
minimale middelen toch wel heel veel werk en steeds meer werk moeten gaan uitvoeren.
En voorzitter, tot slot nog een punt: 2015 was ook het jaar van de aardbevingen. We streden met stad en 
ommeland voor de belangen en de veiligheid van de Groningers en dat kwam vooral tot uiting in de 
gezamenlijke reactie van niet alleen dit college, maar alle colleges en Gedeputeerde Staten op het voorstel 
van het winningsbesluit van de minister. Daarvoor echt complimenten, want wij moeten als stad en 
ommeland echt daaraan blijven trekken en blijven strijden voor de veiligheid van Groningen.
Tot slot nog dank aan de medewerkers die hard hebben gewerkt om deze dikke pil, de jaarrekening 2015 
op tijd gereed te krijgen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja voorzitter, dank u wel. De heer Sijbolts zei het zojuist al: over 
een paar uur barst hier een paarhonderd meter vandaan het Sterren op het plein muziekfeest los. En 
hoewel het een wat minder zwoele zomeravond lijkt te worden dan de afgelopen dagen, staat de Vismarkt 
straks ongetwijfeld propvol met mensen die onder meer naar René Froger komen kijken en luisteren. De 
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het niet helemaal mijn muzieksmaak is, maar fan of niet, ik denk dat 
iedereen de tekst van “Alles kan een mens gelukkig maken” kent en ook wel eens heeft meegezongen.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): “Een eigen huis, een plek onder de zon.”

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Al realiseer ik me, mevrouw Van Gijlswijk, tegelijk ook dat de 
eerste keer dat ik dat meezong, toen dit nummer uitkwam, een aantal raadsleden hier nog niet geboren 
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was. Maar voorzitter, mevrouw Van Gijlswijk begon al, we weten ook dat een eigen huis niet voor 
iedereen in deze stad weggelegd is, maar dat een groot aantal Stadjers al blij is met een vers kopje thee. 
We kennen allemaal de armoedecijfers en alle zorgen die daarmee gepaard gaan. Desalniettemin bleek 
onlangs uit onderzoek dat, na Rotterdam, Groningen de gelukkigste inwoners van Nederland heeft en 
daarmee maar liefst Europees een veertiende plek scoort. En op wat voor manier het college zijn bijdrage 
daaraan levert, blijkt uit de rekening van, zo begreep ik van mevrouw Koebrugge, 657 pagina’s, ik heb ze 
niet meer nageteld, waar door alle ruim 2750 ambtenaren direct of indirect hard voor en aan gewerkt is, 
waarvoor dank. Dan hebben we het over een jaarrekening met een omvang van circa 1 miljard euro, met 
een positief resultaat van maar liefst 24 miljoen euro. En passant wordt het weerstandsvermogen 
opgehoogd naar 0,95. En ja, daaraan ten grondslag ligt een heel aantal projecten dat in de 
aanbiedingsbrief mooi is opgesomd, die goed gegaan zijn. En inderdaad gaat er gelukkig ook veel goed. 
Gelukkig wel. Op macro-economisch gebied zit het tij natuurlijk ook mee, maar dat wil niet zeggen dat 
alles voor de wind gaat. We houden ook onze zorgen. Zo zien we een overschot op het zorgbudget van 
bijna 3,5 miljoen euro. De wethouder heeft in de commissie terecht aangegeven dat dit nog hard nodig 
kan zijn voor alles wat er nog komen gaat, dus dat we ons niet rijk moeten rekenen en dat er in die zin 
niet te weinig geld aan de zorg uitgegeven is. Maar aan de andere kant zien we ook de ontwikkeling van 
de WIJ-teams. We zitten weliswaar nog midden in het ontwikkelproces ervan en we zijn als raad ook nog 
zoekende hoe we er grip op kunnen krijgen en houden. We gaan binnenkort de kadernota bespreken, maar 
als er nu al 600.000 euro extra maar managementondersteuning moet, baart ons dit toch wel zorgen. Wij 
wilden juist een platte structuur, maar het lijkt er nu op dat er elf nieuwe gemeentetjes als kerstbomen 
worden opgetuigd, met een hele organisatie an sich. De wethouder heeft in de commissie weliswaar 
gezegd dat de output voorop staat, maar wij willen toch meer inzicht in de overheadkosten. Daarom 
hebben we hier ook samen met de SP een motie over ingediend.
Rond de BUIG-gelden lijkt het elk jaar weer een verrassing te zijn wat er uit Den Haag op ons afkomt. 
Een jaar een tekort, het andere jaar een forse meevaller, het is schier onmogelijk om daar een begroting 
op te baseren. Er loopt nog een bezwaarprocedure en de wethouder heeft in de commissie ook al 
aangegeven dat alle gemeenten hier uiteraard mee worstelen, maar ik vraag me wel hardop af of we als 
stad op de een of andere manier het Rijk nog kunnen bewegen om hiervoor met een structurele oplossing 
te komen, zodat deze gelden voorspelbaarder worden.
Zorgen blijven er uiteraard ook rond de aardbevingen, de schades en de afhandeling ervan door de NAM. 
Als stad hebben we op basis van de toen geldende NPR een goede deal kunnen sluiten voor wat betreft 
het Forum, maar we weten dat hier vanuit particulieren met een schuin oog naar gekeken wordt, die zich 
afvragen waarom zij een jarenlange strijd moeten voeren om de schade verhaald te krijgen. Daarnaast 
houden we zorgen op internationaal gebied.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, even terug naar uw opmerking over het Forum en die NPR-norm. 
Daar hebben we 68 miljoen euro voor binnengeharkt. Vindt u dat, met de kennis van nu, ook nog wel zo 
positief?

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): U zegt het zelf: “met de kennis van nu”. We hebben de heer 
Alders onlangs horen zeggen dat, met de kennis van nu, 68 miljoen euro ruim is geweest. Alleen hebben 
we een deal gesloten met de NAM op basis van de toen geldende NPR en dat was op dat moment de 
juiste keuze.
Voorzitter, daarnaast houden we ook zorgen op internationaal gebied, als het gaat om de vluchtelingen. 
Het optreden van het college, vorig jaar rond de bed-, bad en brooddiscussie verdient nogmaals alle lof. 
Over de ontwikkelingen en de discussie rond de noodopvang en later de AZC’s mogen we denk ik ook 
trots zijn, maar we houden zorgen over de huisvesting van de statushouders. Ook gezien de druk die er al 
is vanuit de sociale woningbouw. Als we ons hier beperken tot het meer financiële gedeelte van de 
rekening en kijken naar het weerstandsvermogen, zien we een stijging naar een ratio van, ik noemde het 
al, 0,95, nog afgezien van de winstwaarschuwing, waar ook de heer Bolle van het CDA al aan refereerde. 
Maar het is bijna 1 en we moeten ons ook wel blijven realiseren dat dit alleen voldoende is als het 
onderliggende integrale risicomanagement op orde is. Laten we ons daarom ook niet blind staren op het 
percentage, maar oog blijven houden voor de risico’s. Het grootste risico heet overigens nog steeds 
Meerstad, dat als een soort molensteen om het weerstandsvermogen blijft hangen. Iets waaraan we nu niet 
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heel veel meer kunnen doen, behalve in het verleden veel afboeken en hopen dat de stijgende trend in de 
woningmarkt blijft doorzetten. Daarnaast hebben we gezien dat de voorspelbaarheid van de rekening erg 
te wensen overlaat. We hebben daarover in de commissie al onze zorgen geuit en de wethouder heeft ook 
aangegeven die zorg te delen en ook aangegeven hoe die voorspelbaarheid verbeterd gaat worden. We 
zullen die ontwikkelingen scherp blijven volgen.
Voorzitter, ik sluit af. Ik zei het al: zo meteen Sterren op het plein en de Vismarkt staat zo meteen 
ongetwijfeld propvol, nu al hoor ik, wat ook weer mooie beelden van onze stad oplevert, zoals we die ons 
nog van de Passion van twee jaar geleden kunnen herinneren. De rest van Nederland mag weer zien wat 
voor mooie stad we hebben en daar mogen we ook wel een beetje trots op zijn. Ik dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik krijg de motie nog? De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja voorzitter, dank u wel. 2015 is een jaar waarin we als Groningen 
mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt, op meerdere domeinen. De rekening is overwegend positief 
en dat zijn wij grotendeels ook. Niet in de laatste plaats omdat we nu met meer dan 17.000 likes de op een 
na grootste gemeentelijke Facebookpagina hebben.
De woningmarkt is verder hersteld en het aantal verkopen zit in de lift. Goed nieuws, ook voor de 
nieuwbouwprojecten in onze stad, bijvoorbeeld Meerstad. Hier blijft het risico wel onverminderd groot, 
dus een aantrekkende huizenmarkt is een goede ontwikkeling. Waar een grote uitdaging ligt, is de sociale 
huurwoningenmarkt, omdat er minder woningen zijn gerealiseerd in deze sector, maar ook door het 
toenemende aantal statushouders. Iedereen is zich bewust van de druk die dit met zich meebrengt en het is 
duidelijk dat er een oplossing moet komen. Wat hier opvalt is de slagingskans van jongeren op een 
sociale huurwoning. Het beoogde percentage hiervan is 40%, maar het is uitgevallen op 20%. Een enorm 
verschil en er zal ook zeker wat moeten veranderen in 2016. Wij betreuren het dat in 2015 van de 
beoogde 800 wooneenheden voor jongeren slechts 661 zijn gerealiseerd. Uit onderzoek van Kences bleek 
dat er het afgelopen jaar 2300 studenten niet naar Groningen zijn gekomen vanwege het niet kunnen 
vinden van geschikte huisvesting. Naast de bekende kwalitatieve vraag speelt er dus ook wel een vorm 
van kwantitatieve vraag. Om op die kwalitatieve vraag van jongeren in te spelen wordt er veel gebouwd; 
daar zijn wij erg blij mee. Er worden kwalitatief goede wooneenheden gerealiseerd en er wordt goed 
samengewerkt met marktpartijen voor de projectfinanciering. We hopen dat dit door zal zetten. Met de 
vastgestelde woonvisie is er een strengere regelgeving gekomen rondom jongerenhuisvesting. Het is 
bekend dat wij uitsluiting niet als de oplossing zien, maar juist het in gesprek gaan met elkaar. Het 
platform ‘Leven in stad’ is wat ons betreft dan ook een zeer waardevol concept, omdat het initiatieven 
ondersteunt waarin deze verbinding tot stand komt. In 2015 zijn hier slechts zes subsidies voor toegekend. 
Er zijn nauwelijks subsidies geweigerd en het beschikbare budget is niet opgemaakt. Wat ons betreft is 
dat ontzettend zonde en zouden we hier wat meer op in moeten zetten. Hiertoe dienen wij dan ook zo 
meteen een motie in, als support voor dit concept, maar vooral ook met het verzoek om de bekendheid 
hiervan te vergroten.
Wat voor ons een punt van kritiek blijft, is het fietsparkeren. We stimuleren nu het gebruik, dus moeten 
de parkeergelegenheden ook goed zijn. Er wordt nu veel ingezet op de stallingen en deze moeten groot 
genoeg zijn en van goede kwaliteit. Maar fietsers willen natuurlijk hun fiets kwijt op een bestemming. Er 
zijn in de wijken dit jaar meer dan tweemaal zoveel fietsklemmen gerealiseerd als beoogd en dat vinden 
wij een heel mooie ontwikkeling. Maar de weinig succesvolle stimulans, tot dusverre, van de 
fietsenstalling, wijst er ook op dat wij de binnenstad niet moeten vergeten. Volgens de fietsvisie is die 
fietsenstalling iets voor de langere termijn. De wethouder zet in op gedragsverandering van een fietser om 
toch de fiets in de stalling te krijgen, maar wij betwijfelen toch of dit werkt. De fietser wil gewoon de 
fiets op de bestemming kunnen neerzetten, zeker als het om een kort bezoek gaat.
Wat betreft de economie zijn er goede ontwikkelingen. Deze trekken wij aan. De werkgelegenheid is 
gegroeid en voor veel mensen is de afstand tot de arbeidsmarkt verminderd. We moeten ons ook blijven 
inzetten voor het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor hoger opgeleiden om de kenniseconomie 
van Groningen meer tot bloei te laten komen. Nog steeds vertrekken zeven op de tien afgestudeerden naar 
de Randstad en dat is zonde. Een van de plekken waar afgestudeerden terecht zouden kunnen is het 
gemeentelijk apparaat. Maar onder andere het generatiepact dat zich hierop richt, komt nog niet met de 
gewenste resultaten. Het pact heeft maar voor zes jongeren een baan opgeleverd binnen een organisatie, 
waarin de gemiddelde leeftijd boven de 50 jaar ligt. De uitwerking van de motie ‘Stip op de horizon’, die 
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we met D66 vorig jaar hebben ingediend, is nu bezig en we hopen dat we hiermee eindelijk een doorbraak 
kunnen forceren, zodat we een duurzame gemeentelijke organisatie krijgen.
Om Groningen aantrekkelijk te houden is cultuur ook van groot belang. We zijn in de cultuurindex helaas 
een plaats gezakt. 2015 was ook een jaar waarin in de samenwerking met de culturele instellingen hard is 
gewerkt om de nodige knelpunten aan te pakken. Hierdoor is in ieder geval ons brede, gevarieerde 
cultuuraanbod in stand gebleven en daar zijn wij tevreden over.
Tot slot, voorzitter. We zijn gematigd positief over het feit dat voor deze rekening ons 
weerstandsvermogen is uitgekomen op 0,95. Het college geeft in de rekening aan dat het in 2016 zijn 
ambitie met betrekking tot het weerstandsvermogen wil actualiseren en dat is wat ons betreft dan ook een 
goede zet. Dank u wel.

Motie 2: Platform van iedereen (Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 8 juni 2016, besprekende de 
Gemeenterekening 2015,

constaterende dat:
- er in 201 vanuit het Platform ‘Leven in Stad’ slechts zes subsidies zijn verleend;
- het beschikbare budget hiermee nog lang niet op is en er nauwelijks aanvragen zijn geweigerd;
- de bekendheid van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij ‘Leven in Stad, erg laag is:

overwegende dat:
- met meer bekendheid van deze subsidiemogelijkheid Stadjers en studenten sneller een aanvraag 

zullen doen;
- de activiteiten waarvoor een subsidie wordt verleend bijdragen aan een beter onderling contact in 

buurten;
- het onderlinge contact op zijn beurt weer bijdraagt aan meer begrip voor elkaar en dus een betere 

leefomgeving;
verzoekt het college:

- zich in te zetten voor de vergroting van de bekendheid van de subsidiemogelijkheid en het 
gebruik hiervan van het Platform ‘Leven in Stad’.

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Ik dank u. Het woord is aan de heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Er is door een aantal partijen al goede zaken genoemd, 
zoals de aardgasproblematiek, vluchtelingen, kindermishandeling en bomenkap. Ik kan daarbij aansluiten 
en ga om te beginnen aanvullend wat over dierenwelzijn zeggen.
De gemeenterekening laat, net als vorig jaar, zien dat dit iets is waar rekening mee gehouden dient te 
worden. Het college geeft aan zich te willen inzetten om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en 
dieronvriendelijke activiteiten in Groningen te voorkomen. Dat klinkt mooi en nobel. En is het niet dat we 
ongeveer deze zelfde tekst ook vorig jaar lazen? Daarnaast lezen we dat het college diervriendelijk 
handelen stimuleert. Oké, ook dat klinkt goed. Maar is het ook daadwerkelijk gedaan? Als je het bekijkt 
vanuit onze visie, kan er natuurlijk wel wat meer gedaan worden. Je zou verwachten dat met een 
instelling als die hier door het college besproken wordt, bijvoorbeeld het vlees uit de kantines van de 
gemeente gaat en dat er aandacht is voor alle andere gangbare fauna in onze mooie stad. Qua 
dierenopvang kiest het college ervoor zijn wettelijke taak uit te voeren. Dit houdt in dat werk uitbesteed 
wordt aan Dierenbescherming en Dierenambulance. Dat is goed, hier ligt namelijk de kennis over het 
veld. Ook is er gewerkt om het aantal zwerfdieren terug te dringen en wordt er aandacht besteed aan de 
ganzenpopulatie. Dat is allemaal prima. Maar wat stuit ons nu tegen de borst? Het college meent met het 
uitvoeren van zijn wettelijke taken in de opvang van dieren en de preventieve maatregelen om het aantal 
zwerfdieren te beperken, de doelen in dit beleidsveld te hebben bereikt. Maar hiermee is de kous 
natuurlijk niet af. Zet je je op deze manier werkelijk in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en 
dieronvriendelijke activiteiten in Groningen te voorkomen? Voor een heel klein deel wettelijk gezien 
wellicht, maar blijft er niet nog een overload aan activiteiten in onze mooie stad bestaan die juist het 
dierenleed en dieronvriendelijk handelen stimuleert? Te denken valt aan het bestaan van het slachthuis, 
het uitvoeren van dierproeven door onze universiteit, het fokken van rashonden of überhaupt het eten van 
vlees. Dat strookt mijns inziens niet met een college dat aangeeft diervriendelijk handelen te stimuleren. 
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Geld geven aan twee instanties voor met name opvang van dieren, is mijns inziens niet genoeg om te 
kunnen zeggen dat diervriendelijk handelen gestimuleerd wordt.
Voorzitter, kinderen zijn de toekomst, van onze stad en van onszelf. Maar om deze toekomst een beetje te 
verzekeren is het prettig als deze kinderen gezond opgroeien. Een van de doelen die het college zichzelf 
stelde was de gezondheid van kinderen en jongeren verbeteren. En dit is met name te doen door te 
focussen op voeding, lezen we. Het college stelde dit als een van de pijlers. Erg goed. Het is inmiddels 
gemeengoed geworden dat je bij een gezond voedingspatroon niet om een meer plantaardig 
voedingspatroon heen kunt. De grote gezondheidsnadelen van het eten en consumeren van vlees en zuivel 
zijn inmiddels bekend en hebben het afgelopen jaar ook wederom meerdere keren het nieuws gehaald. 
Dus naar ons idee moet dit ook in het plan komen en blijven om onze Groningse jeugd gezond op te laten 
groeien.
En als we even doorgaan over de toekomst op zich, dan is duurzaamheid natuurlijk iets wat als 
vanzelfsprekend omhoog komt. 2035 energieneutraal, het lijkt nog ver weg en er zullen nog flinke 
stappen moeten worden gezet om dit te behalen. Ondanks alle goede initiatieven die zich ontvouwen, 
denken wij ook dat het in dit tempo misschien niet gaat lukken. Op het gebied van duurzaamheid kunnen 
we snellere stappen maken om in 2035 energieneutraal te worden. Bijvoorbeeld door in de berekeningen 
de consumptie van dierlijke eiwitten mee te nemen. Na technische navraag bleek dat dit lastig is, maar 
desondanks denken wij dat de gemeente op het punt van voeding en duurzaamheid nog een grote slag kan 
maken. Het tekenen van de Green Deal zagen wij als een begin. Plantaardig eten is hip and happening en 
er is een toenemende belangstelling van Stadjers voor duurzaam voedsel, dus daar ligt het niet aan. Er zijn 
ook goede resultaten behaald, vorig jaar. Qua bewoning en bouw zijn goede stappen gezet. Een voorbeeld 
hiervan was de subsidie van groene daken. Er zijn wel iets minder daken gerealiseerd, dat is jammer, 
maar het totaal aan oppervlakte was groter dan bedacht. Goed dat er voor het komende jaar ook op 
ingezet wordt en dat de communicatie wat betreft de voordelen wordt vergroot. Het totale budget voor 
duurzaamheid en energie is vanaf 2015 verhoogd naar 2 miljoen euro. Mooi dat dit een structureel budget 
is, maar het kan natuurlijk altijd beter. 2035 lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat sneller dan je denkt. We 
hopen ook dat de klimaatmonitor waarover gesproken wordt snel in gebruik genomen wordt, zodat er 
stappen gezet kunnen worden indien het niet zo gaat als het zou moeten. Energiebesparing kreeg in 2015 
vorm via ‘Groningen woont SLIM’ en door nieuwe prestatieafspraken voor huurwoningen. Het klinkt 
heel logisch: energie niet verspillen blijft een van de beste manieren om energieneutraal te worden. Ten 
slotte juichen wij de duurzame ontwikkelingen van het Suikerunieterrein toe en vinden we het een goede 
ontwikkeling dat het aantal zonnepanelen in 2015 bijna verdubbeld is.
Bij duurzaamheid hoort natuurlijk een gezond en schoon milieu. En op het gebied van onderhoud zijn we 
blij te constateren dat de acties Lentekriebels en Winterkriebels, de vijftig buurt-zwerfafvalteams en de 
vele kleinere bewonersacties positief zijn uitgevoerd. De buurt op die manier betrekken is wat ons betreft 
een positieve bijdrage leveren aan bewustwording van de omgeving en leidt in de meeste gevallen tot een 
mooiere en betere leefomgeving. Een schoon milieu is een milieu waarbij geen hondenpoep op straat ligt. 
Hondeneigenaren ruimen deze poep doorgaans goed op, dus dat is goed. Er is daarnaast meer 
hondenbelasting opgehaald dan begroot. Misschien kan deze belasting dan volgend jaar omlaag of het 
overschot worden teruggeven of gebruikt worden extra afvalbakken te plaatsen. Uit eerdere schriftelijke 
vragen weten we dat inningskosten van deze belasting vrij hoog zijn. Wat jammer is, is dat we deze 
kosten niet in de rekening terugzien zodat er doelen opgesteld kunnen worden om de efficiëntie van het 
innen te verbeteren. Wij als partij zijn hard bezig met een initiatiefvoorstel, waarbij we een nieuwe vorm 
van hondenbelasting willen voorstellen. Wij komen daar in ieder geval nog op terug.
Voorzitter, in de commissievergadering van twee weken geleden hebben wij bij de meeste onderwerpen 
opmerkingen geplaatst en ik heb het gevoel dat we nu niet moeten gaan herhalen wat daar gezegd is, dus 
ik laat het hierbij. Dank u wel.

De VOORZITTER: Ik dank u wel. Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, dank u wel. Ons college van B en W is in het 
voorjaar van 2014 aangetreden en dat betekent dat we met een beoordeling van de gemeenterekening ook 
het functioneren van het college tegen het licht kunnen houden. Dit jaar is nu immers het eerste jaar dat 
zowel de begroting als de gemeenterekening onder de verantwoordelijkheid van dit college vallen. De 
verkiezingen van 2014 waren met name voor D66 een verrassing in positieve zin: het was een landelijke 
trend dat D66 een goed resultaat boekte en Groningen vormde daarop zeker geen uitzondering. D66 werd 
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op afstand de grootste. D66 leeft in de geschiedenis als de partij die bestuurlijke vernieuwing nastreeft, 
dus dat hield een belofte in. Aan de naam van het coalitieakkoord kon het niet liggen: Voor de 
verandering. Daarin stonden de ambities beschreven, die de zo gewenste verandering op gang moesten 
brengen. Veranderen is natuurlijk geen doel op zichzelf, veranderen is een proces dat tot verbetering moet 
leiden en daarbij zijn ambities altijd leidend. Wat waren de ambities? En in hoeverre heeft het proces van 
verandering ervoor gezorgd dat er stappen in de goede richting zijn gezet? In de aanbiedingsbrief met 
deze rekening is het college daar zelf nogal positief over. Dat begrijpen we natuurlijk, want het is toch 
een beetje: “Wij van wc-eend adviseren wc-eend”. Maar ja, aangezien ik niet van wc-eend ben, kijk ik 
daar toch wat anders tegenaan. Laat ik beginnen met vast te stellen dat ik een deel van de positieve kijk 
van het college op zichzelf wel kan onderschrijven. Een stad besturen is voor een deel het managen van 
bestaande processen. Het huisvuil moet worden opgehaald en verwerkt, de riolering moet werken, de stad 
moet er netjes bij liggen. Het moet veilig zijn op straat en in het verkeer, dat soort zaken bedoel ik.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, wat heeft het functioneren van de riolering met besturen te 
maken? Volgens mij hebben we gewoon medewerkers in deze stad die het huisvuil ophalen en die 
verdienen daar een compliment voor, toch? En niet de wethouder die huisvuil in zijn portefeuille heeft.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, ik ben de laatste die geen compliment durft uit te delen. 
Dus als u wilt dat ik een complimentje uitdeel aan alle ambtenaren die hun werk doen, geen enkel 
probleem.
Natuurlijk is er op deze deelgebieden kritiek te leveren, maar in het algemeen gaat dit gewoon hartstikke 
goed. Groningen als een van de prettigste steden van Nederland om in te wonen, is toch iets om best wel 
trots op te zijn. Toch verschijnen er ook krasjes in dit positieve beeld. Laten wij eens kijken naar de 
resultaten van de detailhandelsmonitor van 2015. Daar komt eigenlijk uit naar voren dat bezoekers het 
winkelaanbod, de winkelkwaliteit en de sfeer in de stad als ruim voldoende tot goed beoordelen. Waar ze 
minder over te spreken zijn, zijn de bereikbaarheid van de binnenstad en de parkeermogelijkheden. 
Krappe voldoendes. En vooral de parkeertarieven: een dikke onvoldoende, een 4,9. Toch bijzonder om te 
constateren dat de zaken die als ruim voldoende beoordeeld worden op het conto van de ondernemers 
geschreven kunnen worden, waar de als minder beoordeelde zaken op het conto van het college 
geschreven kunnen worden, met de parkeertarieven als negatieve uitschieter. Wat die tarieven betreft doet 
het college een opmerkelijke uitspraak. Gevraagd naar de reden waarom de parkeertarieven nog verder 
zullen stijgen, meldt de wethouder dat wij hiermee niet uit de pas lopen. Nou, dat klinkt toch ontzettend 
ambitieloos, niet uit de pas willen lopen? Laten we vooral vooroplopen en tegemoet komen aan een van 
de grootste bezwaren die mensen tegen onze stad hebben die ze bezoeken, namelijk de hoge 
parkeertarieven. De bereikbaarheid van de stad wordt op dit moment met een ruime voldoende 
beoordeeld. Als we echter de plannen van het college voor het busvervoer in en naar de binnenstad tegen 
het licht houden, vrezen we dat in de toekomst die beoordeling een stuk minder positief zal zijn. Niet elke 
verandering is een verbetering. Je ambitie zou moeten zijn dat de bereikbaarheid verbeterd wordt.
En dan de fietsvlakken. Of -vakken? Rommelig, slecht voor de uitstraling, niet te handhaven. En liggen 
ontzettend veel fietsen op de grond. Dat nodigt maar uit tot vandalisme. Goed, er is een probleem, want 
het aantal fietsen is toegenomen. Maar wat ons betreft bieden die fietsvakken geen oplossing voor wat 
dan ook. Experiment wat ons betreft mislukt. Niet meer doen, zet maar in op ondergrondse oplossingen.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Voorzitter, ik ben toch wel benieuwd, want die fietsklemmen, daar 
zetten wij ook op in, maar die zijn er op dit moment niet en dan moet je toch zorgen dat er een beetje 
structuur inkomt. Nou, dan bieden fietsvakken zeker voor tijdelijk een goede oplossing. Dan zegt u: “Er 
ligt een fiets op de grond en dan werkt dat zelfs vandalisme in de hand”. Kunt u dat even uitleggen?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ik kan het wel uitleggen, maar ga vooral eens even 
rondkijken. Ik nodig u uit om nu even uit het stadhuis te lopen.
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De heer BANACH (Student en Stad): Zie ik dan mensen die met elkaar op de vuist gaan omdat er een 
fiets op de grond ligt?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nee, ik snap wel wat u bedoelt, meneer Banach, maar 
vandalisme is er natuurlijk in allerlei soorten en maten. Maar het komt erop neer dat we op dit moment 
het beleid zoals wij het nu zien, gewoon niet goed vinden. Wij zeggen: het experiment is wat ons betreft 
mislukt; ga naar andere oplossingen kijken.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, waar ik nou heel benieuwd naar ben, is welke oplossingen 
mevrouw Woldhuis heeft voor al die problemen. Er worden allerlei problemen geconstateerd en er wordt 
opgeroepen om met oplossingen te komen, maar wat wil mevrouw Woldhuis nou zelf? Wat heeft zij nou 
opgehaald vanuit de stad aan oplossingen voor alle problemen die er zijn?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, dat moet u ongetwijfeld weten, want uw eigen college 
kwam al met oplossingen, namelijk de ondergrondse fietsenstallingen. Wat ons betreft mag dat wel extra 
versneld worden.
Mensen die een uitkering aanvragen moeten erop kunnen rekenen dat dit binnen acht weken geregeld is. 
Het percentage waarbij dit het geval was, is van 94% gedaald naar 89%. De wethouder heeft daar in de 
commissie al een aantal oorzaken voor genoemd. In onze ogen was dit te voorzien geweest. Het is niet 
voor de eerste keer dat deze organisatie reorganiseert immers. De wethouder belooft ons beterschap en 
wij adviseren dan ook de vinger het komende jaar wel stevig aan de pols te houden. Ik kom zo nog op een 
aantal wettelijke termijnen terug.
Dan het onderwerp wonen. Een van de grootste vraagstukken voor de komende tijd is het wonen. Op dat 
gebied wordt de kloof tussen de twee gezichten van Groningen, die genoemd wordt in het eerder 
aangehaalde coalitieakkoord, alleen nog maar groter. Verschillende onderzoeken wijzen uit, en ook als je 
in Groningen goed om je heen kijkt, hoef je echt geen expert te zijn om te zien dat de stad verandert. De 
hippe koffietentjes en de speltbroodbakkers zijn symbool voor die verandering. Huurwoningen worden 
nog steeds meer verkocht dan dat er bij de woningcorporaties bijgebouwd worden. Daardoor zijn er elk 
jaar minder betaalbare woningen te vinden. Dat heeft tot gevolg dat groepen met een laag inkomen niets 
anders kunnen doen dan vertrekken. In Amsterdam is het al een gekte, maar laten wij alsjeblieft 
voorkomen dat er in Groningen straks alleen nog maar meer rijken kunnen wonen. Voorzitter, wij als 
bestuur hebben daar wel degelijk grip op. Het lijkt nu alsof het ons overkomt. Het is fijn dat er zoveel 
meer woningen verkocht worden, maar de huizenzeepbel zorgt ervoor dat een van de grootste kloven in 
de Nederlandse samenleving, die tussen kopers en huurders, eerder groter dan kleiner aan het worden is. 
Waar huizenbezitters dankzij de aantrekkingskracht van de huizenmarkt automatisch rijker worden, zien 
huurders hun woonlasten al jaren achtereen stijgen. Tel daarbij op de opgave om de hoeveelheid 
statushouders een plek te geven en de toekomst ziet er niet zo rooskleurig uit. Dat moet topprioriteit 
hebben.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja voorzitter, ik ben wel benieuwd waar mevrouw Woldhuis het 
vandaan haalt dat huizenbezitters alleen maar rijker worden, automatisch.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, ik wil u wel een les financiën geven. Als je ziet dat 
iedere maand je woning 2% of 3% meer waard wordt, dan word je automatisch rijker. Zo werkt dat, op 
papier.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Is mevrouw Woldhuis het ermee eens dat die woning eerst gekocht 
moet worden en dat er vaak nog een hypotheek op zit, omdat mensen het geld niet op de plank hebben 
liggen? Dat dit geld kost, dat erop afgelost moet worden, dat daar rente over betaald moet worden, dat er 
een heleboel belastingen zijn die komen kijken bij het bezitten van een huis? Of is dat mevrouw Woldhuis 
allemaal volledig ontgaan?



 

Verslag - 08.06.2016 Groningen raad

30

22

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dat lijkt me allemaal heel irrelevante informatie. Het is 
namelijk wel zo dat je woning iedere maand automatisch meer waard wordt en dat je dus op papier 
automatisch ook meer geld in bezit hebt. Voorzitter, ik ga verder.

De VOORZITTER: Een laatste interruptie van mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, ik ben heel benieuwd hoe die woningeigenaar straks bij de 
fractie Woldhuis terechtkomt en of hij vindt dat dit irrelevante informatie is of niet. Ik hoor dat graag nog 
een keer terug.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): De fractie van 100% Groningen, correctie. Dank je wel. Het 
lijkt me niet goed om het daar nu over te hebben.
Ik ga even verder over de zorg. Voorzitter, in 2015 zijn de grootste decentralisaties van de geschiedenis 
van kracht gegaan. Met een budget van 200 miljoen euro is dat een heel grote hap geld, die wij hier als 
gemeente uitgeven. Hoe waarschijnlijk is het dat zo’n megaverbouwing precies binnen het budget blijft? 
De gemeenterekening spreekt wat dat betreft boekdelen. Op bijna alle budgetten die over zorg gaan, is er 
geld overgehouden. De vraag is nu ook: hebben wij onze taken niet goed uitgevoerd of hebben wij te ruim 
begroot? Voorzitter, op basis van deze gegevens in de rekening, ik zeg expliciet ‘rekening’, is dat gewoon 
lastig om te zeggen. We hebben in ieder geval genoeg schrijnende gevallen gezien, mensen die ervoor 
hebben moeten knokken dat ze de zorg kregen die ze nodig hadden. De sociale teams voelen nu als het 
optuigen van bureaucratische teams en vooral: waar vind ik de cijfers over de uitvoering van de Wmo, 
jeugdzorg en participatie? Na heel goed zoeken in de collegebrieven lees ik dat wij onze wettelijke 
termijnen van zes tot acht weken maar voor 66% halen. Slechts 66%! Heeft er al een verschuiving 
plaatsgevonden van zwaardere zorg naar lichtere zorg? Om hoeveel kinderen gaat het die zorg nodig 
hebben? Zijn mensen tevreden? Kunnen professionals hun werk doen? Waarom komt dit niet in de 
gemeenterekening terug? “De gemeente kent haar inwoners beter dan het Rijk”, nou, dat voelt nu 
absoluut nog niet zo. De raad staat voor mijn gevoel aan de zijlijn. Inzicht heb ik in ieder geval nu niet 
over ons zorgbeleid en ik hoorde de VVD eerder over kindermishandeling: ik zou daar graag het sociale 
domein aan willen toevoegen voor de rekening van 2016. Ja, alle cijfers waardoor wij kunnen 
controleren.

De VOORZITTER: Ik ga u even wijzen op het feit dat u door uw tijd heen bent.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Oké. Dan ga ik nog drie zinnen zeggen, voorzitter. Tot slot: 
we kunnen ons vinden in de bestemming van het positieve resultaat van de gemeenterekening, met een 
aantekening. In de aanbiedingsbrief verwacht het college dat het weerstandsvermogen de komende jaren 
tot en met 2019 stabiel blijft, rond de 95%. Een paar weken later meldt ditzelfde college middels de 
voorjaarsnota dat we wellicht het weerstandsvermogen moeten aantasten, vanwege bezuinigingen. Dat 
baart ons wel zorgen. Dat omstandigheden kennelijk zo snel kunnen veranderen wat betreft het financieel 
perspectief. Graag een reactie van het college hierop.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dit was de bijdrage van de raad in de eerste termijn. Ik stel u voor dat 
wij een korte pauze houden en die komt in de plaats van de pauze die staat gepland na de eerste termijn 
van het college. Tien minuten. De vergadering is geschorst.

(Schorsing 16.33 uur – 16.47 uur)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Het woord is aan de wethouder van Financiën, de heer 
Schroor.

Wethouder SCHROOR: Ja dank u, voorzitter. Dank aan de raad voor de inbreng in de eerste termijn en 
dank natuurlijk ook namens de organisatie voor de complimenten van volgens mij iedereen voor de 
jaarrekening en voor het vele werk dat erin is gaan zitten. Ik zal dat zeker ook via deze route overbrengen 
aan onze mensen.
Een goed resultaat. 24 miljoen euro is het nettoresultaat, daar heb ik het meestal over na 
raadsbestemmingen, het nettoresultaat. En het weerstandsvermogen is verhoogd naar 95%. En inderdaad, 
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we gaan het er volgende week nog over hebben in hoeverre dat op lange termijn houdbaar is, maar op dit 
moment genieten we er even van, het is een gezond weerstandsvermogen. Natuurlijk hebben wij nog na-
ijleffecten van de crisis die we kunnen verwachten. Wij zijn als gemeente meestal wat later met de 
effecten van de crisis, als die optreedt. Dan komen ze altijd een jaar later in negativiteit terug. Maar ook 
de na-ijleffecten van het herstel van de economie duren bij ons altijd iets langer. We zien het nu wel 
voorzichtig aan gebeuren en er zijn zeker een paar heel mooie, positieve ontwikkelingen. We hebben 
vierhonderd nieuwe woningen bij Meerstad in ontwikkeling, dat is jaren heel anders geweest. Maar we 
zullen ongetwijfeld ook nog wat na-ijleffecten zien van het herstel van de economische crisis. Laat helder 
zijn: als de economie aantrekt, betekent dat niet per definitie dat de gemeentefinanciën daar beter op gaan 
worden. Het is namelijk vaak zo, als de economie aantrekt en het bedrijfsleven en de burger het 
overnemen, dat de overheid een stapje terug doet. Zodra de overheid een stapje terug doet in 
overheidsfinanciën landelijk, hebben wij daar direct een negatief effect van, want dan gaat ons 
gemeentefonds onderuit. Dus het is niet per definitie zo dat als het economisch beter gaat in het land, het 
met onze gemeentefinanciën daardoor ook beter gaat. Wat wel zo is, is dat het met onze stad beter gaat. 
Daar wil ik toch een aantal dingen namens het college opnoemen. Een aantal zaken is natuurlijk al 
genoemd. Natuurlijk, wij waren de Nationale Onderwijsstad 2014-2015. De WIJ-aanpak is bijna gereed, 
na de zomer de laatste WIJ-teams. De nota Fietsstad is tot stand gekomen, de kadernota Cultuur, de 
woonvisie, Bestemming Binnenstad, een groot plan dat binnenkort in uw raad ligt. Het Forum is herstart 
en de bouw is weer begonnen en zo meteen worden de eerste verdiepingen boven de grond zichtbaar. Het 
wijkwethouderschap is ingevoerd en de eerste projecten zijn losgekomen of in ieder geval in 2015 in de 
week gelegd. De Nationale Evenementenstad 2015, de startupscene bloeit, een van onze pareltjes in de 
stad. De ring Zuid, de stationsgebiedplannen, natuurlijk ook de outsourcing, de ICT, het Noorder 
Belastingkantoor, ook binnenkort bij u als stuk. Al met al harde investeringen, zowel in planvorming als 
in uitvoering ongeveer, heel grof, 2 miljard euro in die stad, binnen nu en een aantal jaren. Er zijn steden 
die daar echt ongelooflijk jaloers op zijn. Deze stad staat er ook qua investeringen, privaat en publiek, 
heel goed voor en daar zijn wij trots op. De basis is eigenlijk gelegd in de afgelopen jaren, maar zeker ook 
in 2015. Maar ook innovaties, we hebben dat woord vaak gebruikt: vernieuwing, goed Nederlands. 
Innovaties zoals in de zorg, de innovatie-ateliers, in het onderwijs, in maatschappelijke participatie, terug 
naar de wijk, invoeren in de wijkteams, de dagbesteding en ook het zoeken naar nieuwe vormen van werk 
vanuit de WIJ-teams. ‘Kansen in kaart’ om als voorbeeld te noemen, de veranderlabs. Goede Gieren is 
gestart, de duurzaamheid natuurlijk, waar vanavond nog een heel belangrijk besluit van u gevraagd wordt 
over geothermie, maar ook WarmteStad is gelanceerd. En als je kijkt naar de duurzaamheidsambities, 
denk ik dat dit college en deze portefeuillehouder daar juist de laatste anderhalf jaar een enorme stap in 
hebben gezet, vergeleken met de jaren daarvoor. We zijn wat later met onze ambities energieneutraal en 
ik denk dat we echt kunnen spreken van een inhaalslag. Maar het is natuurlijk ook afhankelijk van uw 
besluitvorming.
Op het gebied van sport: het complex Europapark, zowaar geen sinecure. Daar is heel vaak over 
gesproken. Het sportpark Corpus den Hoorn is opgeleverd, ook een groot project waar veel discussie over 
is geweest. En op het gebied van veiligheid. We zijn de veiligste grote gemeente van Nederland, als feit. 
Het nieuwe prostitutiebeleid is ingevoerd. Het A-kwartier is sinds 1 januari 2016 vrij van prostitutie en 
we hebben een heel stevige daling van het aantal inbraken kunnen constateren, van 1186 naar 860 
inbraken. Nog steeds natuurlijk 860 te veel, laten we helder zijn. Maar het is wel een enorme daling die is 
ingezet.
Tot slot de publieke dienstverlening. Een dikke 8 volgens onze gebruikers en dan doe ik het even 
gemiddeld. We hebben Facebook ingezet, we hebben een app ontwikkeld voor de stad, we hebben 
Twitteraccounts, onze telefoondienst is verbreed, 14050 is dieper aangesloten, ook op de sociale 
zekerheid en we hebben zaakgericht werk in ontwikkeling, waarbij we ook een goed cliëntvolgsysteem 
kunnen gaan introduceren, waarbij we weten dat als iemand meerdere keren met de gemeente zaken wil 
doen of wil bellen of een probleem heeft, we dat ook weten en dat we die persoon ook kennen en op die 
manier heel snel kunnen schakelen en heel snel tot een antwoord kunnen komen. Kortom, dit zijn de 
positieve punten waar dit college als midterm review trots op is. Ik ben blij dat een groot aantal partijen 
van u dat ook heeft genoemd in uw woordvoering.
Natuurlijk, en dat is de vraag die ons in de commissie ook een paar keer gesteld is, zijn er ook nog grote 
uitdagingen te gaan, zaken die nog niet op orde zijn. Veilig thuis was zo’n mooi voorbeeld in 2015 van 
wat niet goed ging. Een inspectierapport dat niet goed was. Ja, we hebben opgetreden en ja de boel is op 
dit moment op orde. Maar het is blijvende aandacht, we moeten zorgen dat het op orde blijft. We moeten 
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zorgen dat het niet terugvalt en we moeten zorgen dat wij niet, zoals nu in andere provincies het geval is, 
onder toezicht komen van een inspectie, omdat de boel niet op orde is. Het is essentieel voor onze 
veiligheid, bij zowel de jeugd als bij huiselijk geweld, dat we dit goed op orde hebben en dat we het 
casemanagement op orde hebben en dat we de verbinding met de achterliggende WIJ-teams op orde 
hebben. Er is nog een uitdaging: de forse inzet die wij nodig hebben bij de WIJ-teams vraagt ook heel 
veel van onze organisatie. We zullen ook, dat hebben we gedaan met een privacy officer, veel nadruk 
gaan leggen op privacy. Daar gaan we ook weer met u over in debat. Er komt binnenkort een brief naar u 
toe. Maar het is zeker een heel belangrijk onderdeel, dat we willen doorontwikkelen. We hebben ook de 
huishoudelijke hulpcrisis gehad. Het faillissement van TSN. Ja, het is opgelost, maar er is blijvende 
aandacht nodig, want we willen zorgen dat het niet weer op die manier naar ons toekomt. De BUIG is een 
blijvend zorgpunt. U krijgt binnenkort de voorjaarsbrief te bespreken en ik kan u alvast vertellen, dat is op 
dit moment in ieder geval de stand van zaken, vers van de pers, dat wij ons bezwaarschrift ongegrond 
hebben gekregen. Dat betekent dus dat we onze inhoudelijke bezwaren niet krijgen en dat betekent dat we 
voor de keuze staan als college: gaan we in beroep, omdat we inhoudelijk sterk staan, of niet? Maar de 
conclusie op dit moment is dat wij daar moeten rekenen op een flink tekort op het gebied van de BUIG. 
Daar zullen we straks in de voorjaarsbrief en bij de begroting uitgebreid met elkaar over gaan spreken. 
Een doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen; jarenlang toch goed op 
orde, maar wel heel veel achterstallig onderhoud, met name in de maatschappelijke opvang. Dat zeggen 
de partners zelf ook en ook daar zullen wij de komende tijd heel veel aandacht en energie in moeten 
stoppen. En wij lopen natuurlijk niet weg voor het feit dat wij op casuïstiek, dus op individueel niveau, 
altijd fouten hebben gemaakt. Dat is ook zo. Wij hebben niet alles goed gedaan, zeker niet op individueel 
niveau en zeker niet op casuïstiek. Daar zullen we alleen maar van kunnen leren.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik heb na mijn inbreng in het debat een beetje op mijn 
sodemieter gehad van mijn fractievoorzitter. Ik zei dat we wel voorbeelden bij de wethouder rondom zorg 
en huishoudelijke zorg hebben neergelegd, maar dat het dan maanden duurde voordat er een reactie 
kwam. Dat is niet het geval. Maar wat ik heb willen aangeven, is dat het in ieder geval niet zou moeten 
zijn dat burgers raadsfracties nodig hebben om problemen op het bordje van het college te krijgen en op 
die manier opgelost te zien worden.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, ik kom er zo nog even uitgebreider op terug, maar het is natuurlijk in 
de regel niet zo dat dit nodig moet zijn. De lijn hoort rechtstreeks naar ons toe te zijn en dan horen wij 
ook te zorgen voor een oplossing, dan wel voor een adequaat antwoord waarom die niet geboden wordt. 
Maar dat laat onverlet dat, als raadsfracties natuurlijk volksvertegenwoordigerszaken ophalen die ons op 
wat voor manier dan ook, niet bereiken, het natuurlijk ook altijd prima is dat deze dingen via raadsfracties 
bij ons komen. Dat sluit ik niet uit nu, maar ook niet in de toekomst.
Tot slot voorzitter, en dan ga ik heel kort naar de vragen van de fracties: de vluchtelingen. Ik denk dat wij 
daar ook in 2015 een enorme slag in hebben gemaakt. Bed, bad, brood is al aangehaald. Wij voorzien op 
dit moment voor 180 mensen deze voorziening, 110 in de stad en 70 in de buitengebieden. Dit is ook 
zeker een bron van aandacht, want dit is een onderwerp dat groeit. U hebt net goedgekeurd dat wij 
opnieuw budget beschikbaar stellen om de voorfinanciering te doen. De noodopvang asielzoekers is ook 
gerealiseerd. 500 mensen zitten daar ongeveer, gemiddeld. En ook met veel steun van de wijken en heel 
veel inzet van vrijwilligers. De acceptatie daarvan gaat hartstikke goed. Ook op scholen, er zitten heel 
veel kinderen daar op school, is het geluid positief. De integratie gaat goed en de opvang en het 
samenspel van leerlingen van deze doelgroep van de noodopvang met de kinderen die op school zitten is 
hartstikke goed. Ik denk dat we daar ook trots op mogen zijn. En natuurlijk de plannen voor de twee extra 
AZC-locaties: conform door de raad. We hebben het al eerder gedaan als college, maar het blijft een 
compliment waard, want we zien in Nederland ook hoe het niet moet. De totaalaanpak op het gebied van 
vluchtelingen, zowel op zorg als onderwijs en huisvesting, komt naar u toe. We zullen al die elementen 
samenvoegen in één overzicht, op basis waarvan wij kunnen handelen. Een voorbeeld daarvan kan ik u 
geven. We zijn op dit moment, afgelopen vrijdag is daar een bijeenkomst over geweest, een provinciale 
aanpak voor onderwijs voor vluchtelingen aan het maken. PO in de gemeente zelf, over het VO komt 
afstemming en binnenkort is er ook afstemming over mbo, hbo en wo, over hoe we op die manier daar 
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ook nog een extra impuls aan kunnen geven en een pakket klaarmaken, zodat elk kind en elke leerling en 
elke jongere onderwijs kan genieten waar hij recht op heeft.
Voorzitter, dan kort naar de vragen. Ik begin even in algemene zin, ook richting de Socialistische Partij. 
Wat het college raakt, is het beeld dat door de woordvoering met name wordt geschetst. Ik ken u beter en 
ik weet dat het soms wat genuanceerder ligt. Het beeld is namelijk dat het college over de ruggen van 
mensen heen, mensen de zorg ontneemt waar zij recht op hebben. Dat doet u op basis van een aantal 
statements van mensen die u benaderd hebben en die geen hulp zouden krijgen. Even naar de feiten, 
mevrouw Koebrugge vroeg daarnaar. Wij zijn vijf keer door u benaderd, zowel ikzelf als mijn ambtelijke 
organisatie. Dat is vijf keer op een aantal, dat wij benaderen, dan doe ik het maar even heel grof in de 
jeugdzorg en de Wmo, van tussen de 10.000 en de 15.000 mensen in de stad. Op die vijf keer, en 
inderdaad dank voor uw rectificatie, hebben wij volgens mij heel adequaat gehandeld. We hebben het niet 
altijd kunnen oplossen, maar heel vaak wel en dat hebben we heel snel teruggekoppeld. En dat is het 
beeld op basis waarvan u een beeld schetst dat dit college er een puinhoop van maakt. Althans, dat is het 
beeld dat het zou kunnen oproepen en dat is wat het college wel raakt, want het college is van mening dat 
iedereen die recht op heeft op zorg en zorg nodig heeft, die zorg ook heeft gekregen.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik ben blij dat het college is geraakt door de woordvoering 
van de SP, want dat betekent dat u scherp blijft. En dat verwachten we ook van u. U verengt het nu heel 
erg tot vijf individuele situaties die wij op uw bordje hebben gelegd. Maar nu wijs ik maar even op het 
jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman: er zijn vele bezwaarschriften ingediend vorig jaar. 
Volgende week bespreken we dit in de commissie, dus u vergeeft mij vast dat ik nu niet de exacte cijfers 
paraat heb, maar het zijn dus niet alleen vijf klachten die bij de SP-fractie zijn binnengekomen. Het zijn 
ook de klachten die bij de FNV zijn binnengekomen, bij de ombudsman, bij belangenorganisaties, op 
allerlei verschillende terreinen. En als u dat dan optelt en uw eigen woorden dat er duizend mensen in 
deze stad minder uren zorg hebben gekregen dan in het verleden, dan is het niet zo dat wij proberen van 
een mug een olifant te maken. Nee, u probeert van een olifant een mug te maken.

Wethouder SCHROOR: Ja voorzitter, we spreken inderdaad de ombudsman nog, maar het is natuurlijk 
wel zo dat de klachtenstroom is toegenomen. Dat is rijp en groen, overigens. Daarom is ook extra inzet 
nodig en dat heeft met name te maken met de decentralisatie. Maar ik doe niets af aan klachten, laat dat 
helder zijn. Wij hebben daar als college ook adequaat op gereageerd en wij hebben er ook voor gezorgd 
dat we mensen die via welke lijn dan ook bij ons terechtkwamen, die wij niet in beeld hadden of waar we 
nog een keer naar moesten kijken, ook gewoon geholpen hebben. Van klachten en problemen kun je 
leren. Maar dat laat onverlet dat het beeld dat u hebt opgeworpen, voorzitter, dat het in algemene zin, 
geëxtrapoleerd, heel erg slecht gaat, absoluut niet past bij de waarheid. En al die tienduizenden mensen 
die wij hier helpen in het sociale domein, een nieuwe taak, naar de gemeente overgekomen, dat gegeven 
vraagt toch wel enige nuancering. En dat is precies wat ik heb teruggegeven. Maar daarover mogen we 
natuurlijk van mening verschillen.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, de wethouder schetst hier een heel vreemd beeld. Ten 
eerste willen wij als raad heel graag dat iedereen die geen zorg ontvangt, juist bij de loketten komt waar 
men moet zijn. Dat ten eerste. Dus ik ben blij dat er heel wat mensen zijn die niet naar ons zijn gegaan. 
Maar uw eigen cijfers in de collegebrieven die niet in de gemeenterekening terugkomen, zeggen dat 66% 
van de aanvragen niet binnen de wettelijke termijnen afgehandeld wordt. Dat houdt dus in dat, even 
rekenen, 34% niet de zorg krijgt die de wettelijke termijnen eisen. En die wettelijke termijnen zijn er niet 
voor niets. Dat zijn nu eigen cijfers en daar gaat het hier om. En daar vragen wij aandacht voor.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, u vraagt aandacht en die aandacht is er. Dank voor uw bijdrage. Ik ga 
nu alleen niet in op de nuancering die achter die cijfers zit. Dat hebben we in de commissie wel gedaan en 
daar wil ik dan maar even naar verwijzen, want anders zijn we nog een kwartier bezig met elkaar.
Het leerlingenvervoer. De overschotten terugbrengen, dat was het doel. Wij hadden elk jaar een tekort op 
het leerlingenvervoer op de begrote post. We hebben een maatregel getroffen in overleg met u, namelijk 
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één dag in de week zelf het kind naar school brengen en de kilometers ietsje verruimd. We houden nu wat 
geld over. Ik kan u zeggen dat wij één klacht hebben ontvangen, van één persoon en die klacht hebben we 
opgelost. Het was namelijk echt een maatwerkdiscussie. Het was echt een uitzonderingssituatie en die 
hebben we opgelost. Voor de rest krijgen wij als college, we hebben er ook op getoetst, heel veel 
positieve reacties, van mensen die zeggen: “Wij vinden het eigenlijk wel fijn om zelf een beetje 
flexibiliteit te hebben. Wij zien ook dat ons kind, door dit ook een keer zelf te doen en zelf een keer met 
openbaar vervoer te gaan, in sommige gevallen die zelfstandigheid heeft teruggekregen die het kwijt 
was.” Dus wij krijgen heel veel positieve reacties. In die zin vinden wij dus ook dat, wat het financiële 
plaatje ook is, het doel bereikt is. Wij hebben op dit moment echt geen aanleiding om dit beleid bij te 
stellen, omdat de mensen er vooral tevreden over zijn.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik heb ook helemaal niet gevraagd om het beleid bij te 
stellen. Sterker nog, ik heb hier ook verteld dat wij destijds in 2003 hebben ingestemd, met enige pijn in 
ons hart. Maar is het dan een kwestie van dat u gewoon veel te behoedzaam heeft begroot? U hebt 
gewoon 414.000 euro over op niet zo’n heel groot budget, leerlingenvervoer. Met andere woorden: 
begroot u niet gewoon te ruim, waardoor we elders moeten bezuinigen en er elders, op andere terreinen 
geen geld is, waar het ook nodig is?

Wethouder SCHROOR: Nou voorzitter, natuurlijk kijken we wel scherp naar deze cijfers. Wij hebben een 
budget en daarvoor moet het gedaan worden. Als het beleid niet aangepast wordt, is dat dus ook de 
maatstaf. Als daar geld op overblijft en het heeft een structurele component, dan zullen we dat geld 
natuurlijk ook anders begroten. Dan zullen we dus ook het leerlingengeld anders begroten. We hebben nu 
een eerste jaar gedraaid daarmee en nu kunnen we ook daadwerkelijk vaststellen wat we nodig hebben 
voor dit beleid en dit doelgroepenvervoer. Maar we gaan binnenkort daar nog verder over in discussie, 
namelijk het hele doelgroepenvervoer in de regio. Misschien is dat een plek om dit nog terug te laten 
komen.

De VOORZITTER: Laatste opmerking nog.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Kijk, voorzitter, het leerlingenvervoer is natuurlijk slechts een 
voorbeeld. Maar twee weken geleden gaf u in de commissie eigenlijk toch wel toe dat u te behoedzaam 
hebt begroot. U bent te voorzichtig geweest. Dat betekent dat in de loop van 2015 bijvoorbeeld de raad 
een paar keer te horen heeft gekregen: “er is geen geld”, terwijl er nu gewoon 36 miljoen euro over is. 
Trekt u uw woorden van twee weken geleden: “Ja, er is te behoedzaam begroot”, nu terug?

Wethouder SCHROOR: Nou, volgens mij heb ik dat niet zo letterlijk zonder context gezegd. Wij hebben 
gewoon de meest realistische begroting gemaakt die we op dat moment konden maken. U weet ook dat er 
11 miljoen euro is overgebleven op beleid. We hebben die discussie gevoerd. U zei: “Als u dat nou 
volgend jaar weer overhoudt, is er iets mis met uw beleid” en ik ben dat nog met u eens ook. Het zou echt 
wel raar zijn als we structureel op 20 miljoen euro 11 miljoen euro over zouden houden. Ik heb ook 
gezegd: “Die discussie gaan we als college graag met u aan”, want als wij zien wat er nu allemaal in 
uitvoering is, dan verwacht ik absoluut dat dit cijfer enorm naar beneden gaat, volgend jaar en dat daar 
geen sprake meer van is, of in ieder geval veel minder. Dat was de context die daarbij hoorde. Als het 
gaat om het sociale domein, dat debat voeren we ook volgende week, zien we ook dat daar heel veel geld 
is overgebleven, met name gerelateerd aan het pgb. Pgb jeugd, pgb Wmo, dat zijn precies de bedragen en 
precies de middelen waar we op dit moment niet volledig zicht op hebben in hoeverre die zaken ook 
verzilverd gaan worden. Dat weten we in juli wel. Daar kunnen we in de begroting op terugkomen en dan 
weten we of we te behoedzaam zijn geweest of dat we ons overschot nog nodig hebben. Nou, die 
discussie gaan we nog voeren, dus die nuancering hoort daarbij. En wij zullen ook komend jaar weer een 
behoedzame, maar zeer zorgvuldige begroting opstellen en ik ga die discussie graag met u aan, namens 
het college.
Het CDA, voorzitter, anders kom ik er ook niet doorheen. De buffer in de grex van het Forum. Zoals u 
weet, dit is technisch, is de grex Forum vastgesteld na de begroting 2016. U vroeg: “Waarom zat die er 
toen niet in en wel bij de rekening?” Nou, dat heeft puur met die fase te maken. En het punt is bij de 
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herziening van de grex, na alle commotie en alle zaken rondom de NAM en de aardbevingsgelden en ook 
dat we weer een jaar verder zijn in deze grex-ontwikkeling, dat er ook gewoon een aantal risico’s niet 
meer optreedt, waardoor er dus een aantal risico’s is vrijgevallen in het weerstandsvermogen, wat ook een 
effect oplevert in het resultaat. En dat is de reden waarom hij nu zichtbaar is. Ja, en dan dat lastenverhaal 
over de burger. Je zou het ook anders kunnen formuleren dan u het deed. Je zou ook kunnen zeggen: “U 
komt bij mij een auto kopen. U krijgt geen korting, maar als je naar een andere gemeente gaat, is die auto 
duurder.” Kijk, zo kun je het ook benaderen en ook dan heb je nog een voordeel, zelfs met 0% korting.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, de wethouder is heel creatief in de benadering van het niet verhogen 
of verlagen. Maar waar het om gaat is dat er niet zoveel gemeentes zijn waar je naartoe kunt gaan waar 
het nog duurder is. We zijn gewoon een heel dure gemeente, qua woonlasten. Er zijn er nog negen of tien 
die duurder zijn. Dat is het punt. En laat die auto’s maar even staan.

Wethouder SCHROOR: Ja voorzitter, tegenwoordig zijn het er geloof ik dertien, die duurder zijn. Dus in 
die zin schiet het aardig op. We waren geloof ik nummer 2, ooit. Maar de discussie over wat de burger nu 
merkt van lastenverlichting: wij verhogen nu niet, dat is denk ik het punt. Maar een lastenverlichting kan 
natuurlijk wel, en dat is nog een discussie met u tijdens het voorjaarsdebat en tijdens de begroting straks, 
als wij efficiencyvoordelen, bijvoorbeeld die op onderhoud of afval of dat soort zaken, niet compenseren 
als gemeente, als inkomsten. Dan kan dit ook als voordeel terug naar de burger. Dat kun je geheel doen, 
dat kun je gedeeltelijk doen of je kunt het niet doen. En dat is precies de vraag die wij aan uw raad 
voorleggen. Dat is ook een rechtstreeks effect in de woonlasten, maar ook in het voordeel voor burgers. 
Die vraag gaan we nog met u beantwoorden, volgens mij moeten we hem daar ook maar parkeren.
Vaker een voortgangsrapportage, de Stadspartij vroeg dat aan ons. Het antwoord is: dat lijkt me geen 
goed idee. Een ander moment had ons beter geleken, maar daar was het presidium niet voor. Dus we laten 
het maar even zoals het is.
Dan de mantelzorg. U zei: “Er was misschien een plausibel antwoord van wethouder Van der Schaaf over 
de mantelzorg”. Dat zeggen wij vaker in het college overigens, dat hij misschien wel een plausibel 
antwoord geeft. En vaak heeft hij dan nog gelijk ook, dus dat is dan wel weer een nadeel. Maar het is wel 
het beste antwoord dat we hadden en ik heb daar eigenlijk niets aan toe te voegen. Ik kijk even naar 
collega Van der Schaaf of hij er nog iets aan toe wil voegen? Nee hè? Dus het was toch het meest 
plausibele antwoord dat wij hadden.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, dan vind ik dit antwoord minder plausibel. Het ging overigens om 
de mantelzorgwoningen. Ik heb gevraagd of het college bereid is om verder te onderzoeken hoe het nu 
kan dat mantelzorgwoningen niet meer van de grond komen en ook om daarbij in kaart brengen wat de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn, omdat wij ons toch grote zorgen maken op dat punt. Op die 
vraag hebt u nu geen antwoord gegeven.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, volgens mij heb ik daar in de commissie ook iets over gezegd. Ik 
hoop dat ik nu precies hetzelfde zeg. Het punt dat u aangeeft, onderkennen wij ook en wat ons betreft 
willen we dat ook op allerlei manieren mogelijk maken. Vaak is het ook een financiële afweging die op 
het niveau speelt van het huishouden zelf. Maar wat ik mij kan voorstellen, en volgens mij heb ik dat ook 
min of meer toegezegd, is dat wij bijvoorbeeld in het meerjarenprogramma woningbouw, waar we altijd 
even terugkijken en vooruitkijken, dit punt even specifiek aandacht geven.

De VOORZITTER: Hebt u het idee dat dit hetzelfde antwoord is?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, ik heb het idee dat dit wel een plausibel antwoord is.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, dan in de richting van de ChristenUnie: de WIJ-teams. Er zit 
inderdaad een bestemming in voor 600.000 euro extra. Dat is een extra bijdrage in de kosten van de WIJ-
teams. Die is nodig voor een deelbekostiging, want dat kost meer, van elf stafmedewerkers en zestien 



 

Verslag - 08.06.2016 Groningen raad

36

28

praktijkondersteuners. Dat was niet helemaal sluitend, dus daar moest extra geld bij. Vandaar deze 
bestemming. U noemt het dan “de kerstboom aan overheadkosten” en ik wil daar toch, dan pak ik gelijk 
die motie er maar even bij, een paar feitelijkheden en nuanceringen op aanbrengen. De feitelijkheden zijn 
dat u stelt dat het nergens te zien is, dat het verspreid is door de rekening heen. Dat klopt niet. Alle 
uitvoeringskosten die op dit domein betrekking hebben, staan in het deelprogramma 4.1 bij elkaar. Op 
pagina 36 staat er een toelichting op. Daaruit blijkt dat de in 2015 voor dit domein uitgegeven 
uitvoeringskosten passen en ook binnen de 3% blijven, die met u is afgesproken. Dus wij voldoen aan het 
kader dat de raad aan ons heeft meegegeven. In 2016 zullen wij in de jaarrekening opnieuw op dezelfde 
manier de overheadkosten van de WIJ-teams gaan rapporteren. Dus op die manier klopt de stelling dat wij 
dat niet zouden doen en het ook niet bij elkaar zouden doen niet.
Dan in algemene zin een punt. De annotatie die bij ‘overhead’ zit, vind ik een verkeerde. Het is namelijk 
een negatieve. We weten allemaal dat het meest efficiënte bedrijf of de meest efficiënte manager of 
zorgverlener is gebaat bij de meest efficiënte ondersteuning. Dat betekent gewoon iemand die ervoor 
zorgt dat de beschikkingen de deur uitgaan, erop gecontroleerd wordt, dat vragen beantwoord worden, dat 
de administratie op orde is, de agenda goed geregeld is, de afstemming met de gemeente en ga zo maar 
door. Dat betekent namelijk dat de zorgverlener in de wijk zoveel mogelijk tijd aan zorg kan besteden. 
Dus het is echt een illusie om te denken dat, als je de overhead maar zo klein mogelijk houdt, dan het 
aantal uren in de wijk toeneemt. Het tegendeel is waar. En natuurlijk streven wij ook naar een optimum, 
als het gaat om deze kosten. Natuurlijk willen wij die ook zo klein mogelijk houden en in het kader van 
de kadernota WIJ, die we binnenkort met u gaan bespreken in de raad, gaan we vooral hierover praten. En 
onze insteek als college is juist een model te kiezen, natuurlijk kunnen we alles met elkaar bediscussiëren 
in inhoud en rol van de gemeente, maar waar we zeker op gaan sturen is juist het verminderen van de 
overheadkosten waar ze vermeden kunnen worden. Dus waar dubbelingen gaan optreden. Daar is op dit 
moment geen sprake van. We hebben elf teams, dus zijn die kosten ook gewoon noodzakelijk en we 
verantwoorden ze netjes in de rekening. In die zin herkennen we de motie niet. We snappen wel wat u 
bedoelt en mijn voorstel zou zijn: laten wij dit bij de kadernota nog eens een keer met elkaar bespreken 
om op die manier te kijken hoe we hier tegenaan kijken. En die negatieve annotatie, ik weet dat u dat 
absoluut niet zo bedoelt, maar laten we het gewoon niet meer doen, want het is echt een essentieel 
onderdeel van het goed werken in de wijk en het goed leveren van zorg en hulp dat de overhead goed op 
orde is. Dus de motie raad ik af.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik ben het helemaal eens met de oproep van de wethouder. 
Ik spreek meestal ook over ‘medewerkers van de gemeente’ in plaats van over ‘ambtenaren’, want die 
roepen soms ook zo’n negatieve associatie op bij mensen. Maar u richt zich nu op de WIJ-teams, maar in 
de motie gaat het ook over de jeugdzorg. Als u nou ook nog even het paginanummer noemt waar het 
percentage uitvoeringskosten, laten we ze zo gaan noemen, voor de jeugdzorg staat, dan wil ik wel met 
mijn fractiegenoot overleggen of wij de motie misschien onder uw toezegging intrekken. Maar het staat 
nu behoorlijk verspreid en u richt zich nu alleen op die WIJ-teams, terwijl het sociale domein veel meer 
dan dat is.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, alle kosten die hiermee gemoeid zijn, staan in deelprogramma 4.1. 
Alle kosten. En ze worden op die manier ook toegelicht. Die hebben ook met jeugd te maken, ook vanuit 
de WIJ. Dus dat is inclusief. En daarmee blijven we binnen de kaders. Ik zou u echt willen aanraden: 
laten we deze discussie, met name over kosten die rond het primaire proces georganiseerd moeten 
worden, want daar gaat het ons om, die willen wij echt ook zo klein mogelijk houden, gewoon met elkaar 
voeren bij de kadernota. Ik denk dat hij daar beter op zijn plaats is. Ik denk dat dit nu echt een brug te ver 
is en ook niet noodzakelijk om dat inzicht aan u te verschaffen, want wij voldoen gewoon aan wat u ons 
hebt meegegeven. Dat is de stelling van ons college, in ieder geval. Ik laat het aan u over of u de motie 
wel of niet handhaaft.
Dan voorzitter, en dan ben ik er ook bijna doorheen, de gemiddelde leeftijd in deze gemeentelijke 
organisatie is niet boven de 50. Ik weet ook niet precies wat het is, misschien weet de gemeentesecretaris 
dat? 49,5? Nee toch? Nou, het is niet boven de 50, dat kan ik u in ieder geval aangeven. Maar laat helder 
zijn dat wij uw oproep serieus hebben genomen. U hebt gezien dat wij traineeships willen stimuleren en 
daar 500.000 euro voor beschikbaar stellen en dat wij ook de NoorderBaanBattle en vouchers gaan 
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introduceren. Dat is allemaal gericht op jongere medewerkers introduceren in het gemeentelijk apparaat. 
Alleen, en dat is ook iets wat erbij hoort, wordt er veel te gemakkelijk gesproken over dat verjonging en 
vernieuwing voor een gezonde organisatie zorgen. Ik vind, en dat balletje wil ik maar eens even 
opgooien, dat wij ook onze medewerkers die wat ouder zijn moeten koesteren en dat wij ook 
medewerkers die wellicht wat ouder zijn en opnieuw willen solliciteren een kans moeten geven, net zoals 
jongeren. Wij hebben een maatschappij die steeds ouder wordt, maar ook steeds gezonder ouder wordt en 
heel lang heel goed kan werken. Dat is niet alleen maar voorbehouden aan jongere medewerkers, laten we 
dat dan maar even als pleidooi neerzetten. Het zwart-witte, dat bedoelt u vast niet zo, maar als u het wel 
bedoelt hoor ik het ook graag, van ‘jong is beter dan oud’, daar moeten we denk ik met zijn allen echt 
vanaf.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, wat de wethouder hier schetst, daar ben ik het ook mee eens. 
Ook oude medewerkers zouden een kans moeten verdienen. Het enige waar we mee zitten is dat we over 
een aantal jaren een situatie krijgen waarin heel veel denkvermogen weggaat uit de organisatie en we 
moeten er natuurlijk voor zorgen dat we daar nu mee bezig gaan. Maar volgens mij hebben wij daar 
dezelfde visie op.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, dan zijn we het eens.
Tot slot, voorzitter, had de Partij voor de Dieren het nog over gezonde scholen en gezonde kinderen. Nou, 
ik denk dat wij er in de uitvoering iets anders inzitten. Maar een van de pilots die u hebt goedgekeurd, 
Innovatie Onderwijs, gaat over de gezonde school, waarbij we in Groningen een veel groter aantal 
scholen willen stimuleren om het certificaat Gezonde School te halen. Dat is niet alleen maar sport, dat 
gaan ook over voeding. Het gaat ook over hoe je met elkaar omgaat, pestgedrag en dat soort zaken. Het 
gaat ook om hoe je met je wijk omgaat. Dus het is een veel breder programma. En we hopen dat veel 
meer scholen het predicaat Gezonde School kunnen krijgen. Maar voeding zit daar zeker bij, dus ik denk 
dat u in ieder geval deels op dat punt bediend wordt door dit programma. En u krijgt er uiteraard ook 
verslag van hoe het is gegaan en wat het nu heeft opgeleverd.
Voorzitter, nog een motie om van advies te voorzien. Dat is de motie van Student en Stad. Die laten we 
over aan het oordeel van de raad, dat vinden wij prima.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan heb ik het idee dat wij al door de hele materie zijn gegaan. Ik zit mij 
af te vragen of u behoefte hebt aan een tweede termijn. Ik zie mevrouw Van Gijlswijk, die laat weten dat 
zij behoefte heeft om even te overleggen. Misschien kunnen wij even een paar minuten schorsen? En ik 
heb de indruk dat wij dan ook tot stemming kunnen overgaan, eigenlijk. Akkoord? Dan schors ik een paar 
minuten.

(Schorsing 17.19 uur – 17.25 uur)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Eerst krijgt mevrouw Van Gijlswijk even het woord om 
aan te geven hoe zij de schorsing heeft benut.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Nou, door te overleggen over de motie. Wilt u daar het resultaat ook 
van weten?

De VOORZITTER: Ja, uiteraard.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, onder de toezegging van de wethouder dat er binnenkort 
nog eens een goede discussie gevoerd wordt over wat acceptabel is aan uitvoeringskosten, aan overhead, 
wat versta je daaronder en kan daar nog wat scherper op gestuurd worden, trekken wij de motie nu in.

De VOORZITTER: Dan geef ik de wethouder zo meteen de gelegenheid om daar nog even op in te gaan. 
Mevrouw Woldhuis, begrijp ik, had nog geen antwoord op een vraag van haar gekregen.
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Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja voorzitter, u was heel snel, vandaar. Ik had nog geen 
antwoord op de vraag over het weerstandsvermogen. Daar had ik een specifieke vraag over gesteld. Ik zal 
hem nog even herhalen, want ik zie vraagtekens. In de aanbiedingsbrief verwacht het college dat het 
weerstandsvermogen de komende jaren, tot 2019, stabiel blijft rond de 95%. En een paar weken later 
meldt het college middels de voorjaarsbrief dat we wellicht het weerstandsvermogen moeten aantasten. 
Of de wethouder daar even op in wil gaan.

De VOORZITTER: Zijn er anderen die toch nog even een korte opmerking willen maken? De heer 
Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had daarnet niet op de wethouder 
gereageerd, uitgaande van een tweede termijn. Dank in ieder geval voor de reactie, aan de wethouder. 
Spijtig te horen dat het bezwaar op BUIG ongegrond verklaard is. We zijn benieuwd naar het vervolg, 
hoger beroep of een ander vervolg.
Mevrouw Van Gijlswijk heeft al aangegeven waarom we de motie hebben ingetrokken. Ook de 
600.000 euro uit het bestemmingsvoorstel, elf staf, zestien praktijkondersteuners, komt op mij over als 
niet behorend bij het primaire proces, om daar ook de negatieve annotatie te vermijden. Maar ik ben blij 
om te horen dat de wethouder voor het primaire proces gaat en ik zie uit naar het gesprek dat we daarover 
gaan voeren tijdens de behandeling van de kadernota. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Verder geen opmerkingen?

Wethouder SCHROOR: Ja voorzitter, dank u wel. Als het gaat om de motie begrijpen we elkaar volgens 
mij wel. Dat gaan we sowieso doen, kaderstellend, ook bij de kadernota. Hoe zorgen we er nu voor dat we 
onnodige overhead, want die kun je ook hebben, vermijden? Wat is daar dan de beste oplossing voor en 
wat geeft het college daarin mee? Dus die discussie gaan we op structuurniveau voeren.
Ik kan me ook voorstellen, wij rapporteren gewoon weer in de rekening 2016, dat als u aangeeft: “Ik zou 
dit of dit nog even specifiek willen weten”, dat we dat gewoon even met elkaar gaan bespreken, de 
komende tijd. Dan zorgen wij ervoor dat we in de verslaglegging bij de rekening 2016 het gewoon nog 
iets scherper doen, want het is ook van belang dat u daar het goede gevoel bij blijft houden. Dus als wij 
dat als afspraak kunnen vastzetten, denk ik dat wij daar wel uitkomen.
Dan het weerstandsvermogen. Ja voorzitter, daar gaan we het nog over hebben bij de voorjaarsbrief. Ik 
zou niet voorstellen om die twee met elkaar te vermengen. Daar hebben we het over twee weken over. En 
ja, daar zitten keuzes onder waar we nog met de raad over willen praten. Daar zit een kadernota 
weerstandsvermogen onder waar we nog met de raad over willen praten en input voor willen hebben. 
Alles bepaalt dat weerstandsvermogen en we zullen de komende maanden nog resultaten moeten zien op 
het zorgdomein en er is een aantal zaken dat we nog niet weten, die ook weer bepalend zijn voor wat we 
wel en niet moeten doen naar de begroting toe. Dus ik zie dat debat over drie weken graag tegemoet met 
u. Wij beschouwen het als input en als een brede discussie. Dan kunnen we alles ontvangen en dan stel ik 
voor dat we hier wat nader met elkaar over van gedachten wisselen.

De VOORZITTER: Motie 1 is ingetrokken. Dan gaan we over tot besluitvorming. Ik breng in stemming 
motie 2, getiteld ‘Platform voor iedereen’. U ziet mevrouw Woldhuis nog met de verkeerde aanduiding 
staan op het scherm, maar dat komt de volgende keer. Gaat uw gang. De stemming is open. Pardon, nog 
even.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, nog even een stemverklaring.

De VOORZITTER: Ja, ja, ik vergeet dat. Dat is mijn fout, maar men is wel bezig. Dus als we het nu even 
zo doen dat we de stemming afmaken, dan krijgt u daarna de gelegenheid.
34 voor, 5 tegen. De motie is aanvaard. Het woord is aan mevrouw Kuik.

Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, we vinden het goed dat van dit platform ‘Leven in stad’ gebruik 
wordt gemaakt, maar een campagne gaat ons wat te ver.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.
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Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja voorzitter, wij hebben er wel wat centjes voor over om dit wat 
bekender te maken en zeker nu we weten dat het niet ten koste gaat van andere activiteiten binnen 
hetzelfde budget.

De VOORZITTER: De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, het gaat om het organiseren van straatbarbecues, buurtfeesten 
en dergelijke om de buurt wat hechter te maken, ook bedoeld om contact tussen studenten en burgers te 
vergroten. Dus wij vinden het een erg goed initiatief en jammer dat er nu zo weinig gebruik van wordt 
gemaakt. Vandaar dat wij de motie hebben gesteund.

De VOORZITTER: Dank u wel. Gaat uw gang.

Mevrouw WOUDSTRA (D66): Ja voorzitter, ik heb nog even een praktische opmerking voor het verslag. 
De heer Koen Castelein heeft geen stem uitgebracht, maar de heer Tom Rustebiel wel.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van 
het CDA.

De VOORZITTER: Dit loopt helemaal uit de hand, die stemverklaringen achteraf. De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Wij steunen deze motie ook, maar roepen tevens de achterban van Student 
en Stad en onze eigen achterban, ook van andere partijen, op om hier wat meer aandacht voor te vragen.

De VOORZITTER: Wij gaan stemmen over het voorstel zelf. Wie wil er nog iets over zeggen? Mevrouw 
Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, de jaarrekening is natuurlijk gecontroleerd door de 
accountant en cijfermatig zal het allemaal wel kloppen. Wij hebben destijds tegen de rekening van 2015 
gestemd, met name gezien de maatregelen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen. Maar omdat de 
rekening verder klopt en onder verwijzing naar onze kritische woordvoering, zullen we toch wel 
instemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? Niet? Dan gaan we stemmen.
39 voor, 0 tegen. Het voorstel is aanvaard.

4. Mondelinge vragen en interpellaties

5. Initiatiefvoorstellen

6. Ingekomen stukken

6.a: Lijst van ingekomen collegebrieven
+ bekrachtiging geheimhouding:
* collegebrief Rapportage Grondbedrijf
* bijlage collegebrief Jaarverslag Parkeerbedrijf 2015, ex artikel 25 Gemeentewet

De VOORZITTER: Dan gaan wij verder met 6a. U ziet erin ook staan de bekrachtiging van de 
geheimhouding ex artikel 25. Ik stel voor dat wij conform besluiten.
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6.b: Lijst van overige ingekomen stukken
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7. Conformstukken

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de conformstukken en daar moet ik even een opmerking bij 
maken. Ik had al gezegd dat 7f eruit wordt gehaald en naar de volgende vergadering gaat. Voor het stuk 
7l, Verordening gemeentelijke ombudsman, heeft zich een inspreker gemeld, die waarschijnlijk rekent op 
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vanavond. Ik stel u voor dat wij dit stuk nu even niet behandelen en dan kijken we even hoe de 
vergadering verder verloopt. Mocht het nou vanavond ook niet lukken, dan schuift het door naar de 
volgende keer. Akkoord? Mag ik in één keer uw stemverklaringen hebben, voor zover van toepassing, 
over alle conformstukken? Geen stemverklaringen bij de conformstukken? Dan zal ik ze met u 
doornemen. Het gaat om de volgende stukken:

7.a: Aanpassing procedure inschrijving Gulden boek (raadsvoorstel 24 maart 2016, 5604928)
7.b: Herziene exploitatiebegroting Helpermaar 2016 (raadsvoorstel 21 april 2016, 5656427)
7.c: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Binnenstad (raadsvoorstel 22 april 2016, 5659031)
7.d: Vaststellen bestemmingsplan Facetherziening parkeren (raadsvoorstel 28 april 2016, 5673476)
7.e: Financiële jaarstukken PG&Z (raadsvoorstel 28 april 2016, 5673161)
7.f: (gaat naar de volgende vergadering)
7.g: Ontwerpbesluit tot het erkennen van de waterbodemkwaliteitskaart (raadsvoorstel 14 april 2016, 
5644096)
7.h: Kredietaanvraag maatregelen auto Netwerkanalyse Groningen-Assen (raadsvoorstel 21 april 2016, 
5658231)
7.i: Plankosten Verkenning Westelijke Ringweg (raadsvoorstel 21 april 2016, 5658078)
7.j: Meerjarenprogramma Sport en bewegen 2016-2020 (raadsvoorstel 14 april 2016, 5644219)
7.k: Garantstelling leningen breedtesport (raadsvoorstel 21 april 2016, 5656874)
7.l: (gaat naar de volgende vergadering)
7.m: Verordening werkgeverscommissie, delegatiebesluit raad ten aanzien van de gemeentelijke 
Ombudsman (raadsvoorstel 18 mei, 5734714)
7.n: Geheimhoudingsprotocol (raadsvoorstel 18 mei, 5734588)
7.o: Kredietaanvraag huisvesting WIJ-team De Wijert (raadsvoorstel 21 april 2016, 5656873)

De VOORZITTER: Ik stel u voor om in één keer hierover te besluiten.

8. 1-minuut interventies

8.a: Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat (raadsvoorstel 21 april 2016, 5657252)

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de 1-minuut interventies. Mevrouw Jongman.
Mag ik nog even een nagekomen dingetje noemen, want ik hoor mevrouw Van Gijlswijk iets zeggen. En 
dat klopt inderdaad, want de 1-minuutinterventie is inmiddels geplaatst onder 7o. Dat gaat over de 
Kredietaanvraag huisvesting WIJ-team De Wijert en dat is ook een hamerstuk. Ik stel u voor om daar ook 
conform over te besluiten. Bij dezen. Dank u wel. Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we het gehad 
over het bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat. Daar was nog een klein punt bij 
overgebleven en dat spitste zich vooral toe op de afwijkingsbevoegdheid bij wat er mogelijk is. Los van 
het feit dat wij natuurlijk heel erg blij zijn met dit bestemmingsplan, na alles wat er in dit gebied mogelijk 
wordt gemaakt om te veranderen ten goede, want het was een gebied waar een aantal Stadjers als het goed 
is niet al te vaak kwam. We gaan het helemaal opfrissen, opknappen, er zijn ook allerlei mooie dingen 
met omwonenden gaande. Maar waar het zich op toespitste was die afwijkingsbevoegdheid voor 
dakenlandschappen en bouwhoogten. Er is een mogelijkheid tot een individuele afwijking en daarbij 
weeg je twee zaken mee. Stel dat er gezinnen wonen, die zeggen: “Wij willen graag hier blijven, maar dat 
betekent wel dat er een laagje bovenop moet”, faciliteer je dat als gemeente? Want wij zien ook de andere 
kant van wat gaande is in deze stad. We zien optoppingen en bouwhoogten die naar onze mening wat 
minder fraai worden uitgevoerd. Om daar wat meer zicht op te hebben en wat strenger op te kunnen 
toezien, hebben wij een motie gemaakt die ik graag wil indienen. Die behelst het strenger handhaven op 
die afwijkingsbevoegdheid en die ga ik bij dezen graag indienen, om daarmee ook wat meer handvatten te 
hebben en aan het college te geven om daar scherper op toe te zien, zodat we gewenste ontwikkelingen 
zien en geen ongewenste ontwikkelingen in dit stadsdeel.
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Motie 3: Strenger handhaven (ChristenUnie, SP, Stadspartij 
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 8 juni 2016 besprekende het 
bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat,

constaterende dat:
- er diverse maatregelen getroffen worden om het woon- en leefklimaat in het A-kwartier te 

verbeteren, waaronder dit bestemmingsplan;
- het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een afwijkingsbevoegdheid voor 

dakenlandschappen en bouwhoogten;
overwegende dat:

- de raad mogelijkheden wil bieden voor de afweging tot een individuele afwijking tot uitbreiding 
voor het toevoegen van woonkwaliteit, maar alleen met de voorwaarde dat er met respect voor 
omgeving wordt gebouwd;

- het A-kwartier het verdient om zoveel als mogelijk beschermd te worden tegen ongewenste en 
slecht uitgevoerde uitbreidingen;

- het college in de raadscommissie van 11 mei jl. heeft aangegeven in het bestemmingsplan 
voldoende beheersmaatregelen hiervoor te hebben;

- er binnen de raad zorgen leven over de handhaving op uitgevoerde bouwprojecten betreffende 
dakenlandschappen en bouwhoogten elders in de stad;

verzoekt het college:
- streng toe te zien op de handhaving (bij de uitvoering en de definitieve uitwerking) van 

individueel verleende afwijkingsbevoegdheden en alle ter beschikking staande juridische 
hulpmiddelen in te zetten indien er afwijkingen op de afwijkingsbevoegdheid worden 
geconstateerd om daarmee ongewenste ontwikkelingen in het A-kwartier tegen te gaan;

- om in het algemeen op handhaving op welstandsaspecten bij uitvoering van bouwprojecten stevig 
in te zetten;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik hierover verder het woord geven? Ja, mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Ja voorzitter, dank u wel. Ik wil eigenlijk even één ding uit het plan pikken. 
Er is namelijk een bepaling die het mogelijk maakt om de bouwhoogte van 7 m met 3,5 m te 
overschrijden. Op een zienswijze over de afwijkingsbevoegdheid antwoordt het college dat hoger dan het 
maximum van 7 m mag worden gebouwd, indien de persoon die het pand wil verbouwen kan aantonen 
dat zijn bouwplan anders niet economisch uitvoerbaar is. Ik moet zeggen dat, toen ik dit las, een alarmbel 
bij mij ging rinkelen. Ik vat dit op als een manier om de aanwezige bezwaren tegen een bouwplan te 
kunnen overrulen. Hoe makkelijk kan het zijn? Je maakt een plan dat economisch niet haalbaar is als niet 
wordt verhoogd en je beroept je op deze bepaling. Zoals u weet zijn wij voor het beschermen van 
bijvoorbeeld schipperswoningen en hebben wij geen zin in vele koop- en sloopconstructies. Voorzitter, ik 
heb meerdere malen gehoord dat er allerlei waarborgen in het bestemmingsplan ingebouwd zijn, 
waardoor de woningen beschermd worden. Maar toch blijft er bezorgdheid bij ons bestaan en daarom wil 
ik hier graag een reactie op van de wethouder. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Ja, de heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie heeft ons verrast met een mooie 
motie. Aanvankelijk waren we een beetje op het verkeerde been gezet, want we dachten dat er een motie 
aankwam om het verschijnsel afwijkingsbevoegdheid ter discussie te stellen, of misschien wel in een 
kwaad daglicht te stellen. Wij denken dat de afwijkingsbevoegdheid an sich een mooi en subtiel 
instrument kan zijn, maar het staat en valt natuurlijk wel met een goede uitvoering en handhaving. En 
daar sluit deze motie erop aan, dus wij steunen deze motie van harte.

De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan naar de wethouder.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja dank u, voorzitter. Het bestemmingsplan Vishoek, Muurstraat, 
Hoekstraat, onderdeel van het A-kwartier, een project of een wijk waar we de afgelopen tijd met de buurt 
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buitengewoon intensief mee bezig zijn geweest. Het heeft een mooie visie opgeleverd en het 
bestemmingsplan is in ruimtelijke zin daar de vertaling van, al moeten er natuurlijk nog veel meer dingen 
gebeuren dan alleen maar het maken van een bestemmingsplan. Ik ben blij, vooral in de commissie 
gehoord, dat er brede steun is voor dit bestemmingsplan. Wel met een aantal aantekeningen die gemaakt 
zijn, aandachtspunten die ook hier nog even herhaald zijn. Ik ga er even kort op in.
Dan eindig ik bij de motie en ik begin even met punt van mevrouw Van Duin, de bezorgdheid over die 
afwijkingsbevoegdheid die erin zit. Leidt die toch niet tot ongewenste effecten, die we met het 
bestemmingsplan juist wilden voorkomen? Leidt het er niet toe dat je precies het verkeerd om doet? Nou, 
we hebben die afwijkingsbevoegdheid erin gebracht om twee redenen. De ene mogelijkheid was 
natuurlijk, wat ook in het bestemmingsplan, het oorspronkelijke voorstel stond, dat we juist wel die 
ruimte zouden geven en daarmee binnen het bestemmingsplan eigenlijk niet meer konden sturen. We 
hebben gezegd: “Nee, we maken het wat strenger voor een aantal woningen. We gaan juist wat lager 
zitten.” Maar dan willen we wel de mogelijkheid houden als college, dus het is geen verplichting, voor 
alle duidelijkheid, om die afwijkingsbevoegdheid toe te staan, wanneer er goede argumenten zijn. Dus 
wanneer het de woonkwaliteit, de uitstraling ten goede komt. Daar kan ook economische uitvoerbaarheid 
een rol bij spelen. Op het moment dat je eisen stelt aan de kwaliteit betekent dit wat voor de economische 
uitvoerbaarheid van een plan. We wilden de mogelijkheid houden om ervoor te zorgen dat je door middel 
van een afwijkingsbevoegdheid toch de kwaliteit realiseert die je nu hebt. Het is uitdrukkelijk niet 
bedoeld om bestaande kwaliteit te vernielen. Het is juist bedoeld om bestaande kwaliteit te versterken en 
ook op zo’n manier te stimuleren dat het nog een beetje rendabel kan. Er zitten inderdaad meer dan 
voldoende waarborgen in het plan van het college om dit soort ongewenste effecten te voorkomen. We 
zijn er namelijk zelf bij. Wij bepalen of de afwijkingsbevoegdheid wel of niet wordt verleend, dus op het 
moment dat het op de verkeerde gronden gebeurt, zullen we dat ook niet doen.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, begrijp ik goed dat die economische uitvoerbaarheid geen grond 
is om andere bezwaren, waardoor de afwijkingsbevoegdheid in eerste instantie niet verleend zou worden, 
te overrulen? Dat is mijn bezorgdheid namelijk.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Het is altijd, wanneer je de afwijking toestaat, een integrale afweging. 
Kijk, als je iets zou toestaan vanwege een economische uitvoerbaarheid, maar de kwaliteit van het plan 
dat er komt is heel slecht, dan doen we het absoluut niet. In die zin ga ik met u mee. Het is juist zo dat als 
je door het verbeteren van de kwaliteit, de economische uitvoerbaarheid ook dichterbij brengt, dan is het 
een manier om die twee dingen dezelfde kant op te laten werken. Dan zou je die afwijkingsbevoegdheid 
kunnen gebruiken. Maar het mag absoluut niet een soort achterdeurtje zijn om een ongewenst plan, dat 
ook nog eens te groot is, toe te staan. In die zin denk ik dat we elkaar daarin vinden.
Tot slot de motie van mevrouw Jongman van de ChristenUnie. We hebben in de commissie ook even een 
debatje gehad over diezelfde afwijkingsbevoegdheid. Daar heb ik ook, net zoals ik aan mevrouw Van 
Duin aangaf, gezegd dat het college er zelf bij is, dat we juist deze mogelijkheid hebben gemaakt, zoals 
de heer Ruddijs mooi zei “een subtiel instrument” om toch wat te kunnen sturen op de gewenste 
kwalitatieve uitstraling. Waar ik het mee eens ben, en deze motie is naar aanleiding van het A-kwartier 
maar volgens mij heeft ze een bredere betekenis, is wat de afgelopen jaren in de praktijk natuurlijk wel 
voorgekomen is, wanneer een bouwvergunning verleend is met daarbij een welstandstoets, dat bouwers 
het op een andere manier uitvoeren dan op basis waarvan de bouwvergunning had moeten worden 
verleend. Qua bouwhoogte speelde dat over het algemeen niet, maar het speelde wel vaak op de 
verschijning of de welstandsaspecten. Het is ook waar dat het de afgelopen jaren over het algemeen 
binnen ons handhavingskader niet de hoogste prioriteit had. We hebben er in de praktijk niet heel veel op 
gehandhaafd. Intussen zijn we daar ook veel meer mee bezig. Er loopt ook een aantal kwesties waar we 
stevig gaan handhaven op welstandsaspecten. Dus in die zin vatten wij de motie op als een steun in de rug 
om hier steviger op te handhaven en daar ook meer prioriteit aan te geven. In die zin kunnen wij het 
oordeel laten aan de raad.

De VOORZITTER: Mevrouw Kuik.
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Mevrouw KUIK (CDA): Voorzitter, even voor mijn helderheid. Deze motie zegt “strenger toe te zien”. 
Zegt de wethouder nu: “Dat gebeurt in de praktijk al” of: “Dit is een steuntje in de rug om het nog 
strenger te gaan doen”?

Wethouder VAN DER SCHAAF: Nou, wat betekent het woord streng? In principe is het zo: als er 
afgeweken wordt, mag dat niet. Dat is volstrekt helder. Waar het om gaat is dat, als we binnen de 
hoeveelheid uren capaciteit inzetten die wij aan handhaving beschikbaar hebben, het bij het aspect 
welstand wel uitgevoerd is conform wat wij met elkaar hebben afgesproken op basis waarvan de 
vergunning verleend is, maar het tot nu toe niet de hoogste prioriteit had. Er zijn gewoon voorbeelden, en 
iedereen die er een beetje verstand van heeft kan die aanwijzen, waarbij het gewoon anders gebouwd is 
qua uiterlijk en niet qua bouwhoogte, dan in de vergunning staat. Wat wij nu al doen en wat wij de 
komende tijd meer zullen doen is dat we daarop handhavingstrajecten zullen starten. En ook eerder, en 
dat is in die zin strenger, tijdens de bouw erop zullen toezien dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dus dat 
we eerder kunnen ingrijpen. En als het echt anders wordt uitgevoerd, zullen we ook handhavingstrajecten 
starten.

De VOORZITTER: De beraadslagingen zijn gesloten. We gaan over tot stemming. Ik breng als eerste in 
stemming de motie ‘Strenger handhaven’. Een stemverklaring?

De heer BENJAMINS (D66): Ja, mag dat?

De VOORZITTER: De heer Benjamins.

De heer BENJAMINS (D66): Dank u, voorzitter. Als wij het college een steuntje in de rug kunnen 
bieden, dan steunen wij gewoon deze motie.

De VOORZITTER: De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Ja, dank u wel. Wij vinden in het algemeen dat er streng moet worden toegezien 
op de uitvoering, ook in de afwijkingsbevoegdheid. Handhaving is daarbij ook noodzakelijk en dat geldt 
wat ons betreft voor de hele stad. Daarom zijn wij ook voor deze motie.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, dank u wel. Ik sluit me aan bij de woordvoering van de PvdA.

De VOORZITTER: Anderen nog? Niet? Dan gaan we stemmen. 39 voor, 0 tegen, de motie is aanvaard.
Dan brengen wij in stemming het bestemmingsplan zelf. Heeft iemand daarover nog een stemverklaring? 
De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. In het bestemmingsplan staat onder andere 
dat de minimale gebruiksoppervlakte 50 m² moet zijn; een absoluut verbod op kamerverhuur. Dus daar 
kunnen wij helaas niet mee instemmen.

De VOORZITTER: Anderen nog? Mevrouw Van Duin.

Mevrouw VAN DUIN (SP): Voorzitter, dank u wel. De wethouder heeft onze zorgen voldoende weg 
kunnen nemen, dus wij zullen instemmen met het bestemmingsplan, onder het voorbehoud dat wij 
natuurlijk de ontwikkelingen in de gaten houden. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u. We gaan stemmen. 37 voor, 2 tegen. Het voorstel is aanvaard.

8.b: (is 7.o geworden)

8.c: Definitief Ontwerp busknooppunt UMCG Noord (raadsvoorstel 28 april 2016, 5673482)
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De VOORZITTER: De heer Koks.
De heer KOKS (SP): Voorzitter, het busstation bij het UMCG wordt een van de drukste in de stad. Vier 
buslijnen raken elkaar. Dagelijks zullen er ruim vijfduizend mensen gebruikmaken van dit busstation, 
onder wie veel overstappers. Zes bushaltes komen er, verspreid over de Bloemsingel en over de 
Oostersingel. De grootste afstand tussen de bushaltes bedraagt 200 m. De bushaltes worden overdekt, 
maar de afstand Bloemsingel-Oosterstraat niet. In de openlucht lopen overstappers van de ene naar de 
andere halte. Geen punt, bewegen is gezond, maar bij slecht weer, regen, is dat toch andere koek. 200 m 
lopen met de nodige voetgangersoversteken neemt aardig wat tijd in beslag. Voor mensen die slecht ter 
been zijn, moeders met kinderen in de buggy of slechtzienden is die tijd in de regen forse hinder of zelfs 
een reden om af te zien van het busgebruik. Voorzitter, de wethouder gaf in de raadscommissie aan dat 
ruimtelijk al rekening wordt gehouden met de aanleg van een eventuele overkapping. De SP ziet geen 
reden om deze noodzakelijke voorziening niet gelijk al te treffen.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik probeer even te begrijpen wat de heer Koks zegt. Is het 
zo dat als we een busstation hebben, waarbij tussen een aantal bushaltes geen overkapping is, dat voor 
hen reden is voor mensen om niet met de bus te gaan, terwijl ze van hun huis naar de bushalte ook niet 
zo’n zelfde overkapping hebben? Ik probeer even de logica te vinden waarom, als we geen volledige 
overkapping hebben bij een busstation, dan mensen afzien van het gebruik van openbaar vervoer.

De heer KOKS (SP): Als het slecht weer is, over die situatie gaat het. Als je weet dat je 200 m moet lopen 
om een overstap te maken, met de nodige wegoversteken, dan kan het dus een reden zijn voor mensen die 
met die handicaps te maken hebben, dat ze er op dat moment van afzien van het busvervoer gebruik te 
maken.
Om even mijn verhaal af te maken: de kwaliteit van openbaar vervoer staat voor mensen met een 
beperking toch al onder druk, naar ons idee, door ingrepen elders in de stad. Vandaar dat wij een motie 
indienen die het college oproept om in de verdere uitwerking van het ontwerp een overkapping op te 
nemen.

De VOORZITTER: De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, geldt dit nu ook voor alle andere plekken waar een lange weg af te 
leggen is om van de ene bus naar de andere te komen?

De heer KOKS (SP): Nou, dat lijkt me een goed idee.

De heer BLOM (VVD): Ik heb u nooit gehoord over het huidige busstation aan de voorkant van het 
station, waar ook heel veel oversteken zijn.

De heer KOKS (SP): Absoluut. Maar gelukkig is het zo dat, als het busstation aan de achterkant 
gerealiseerd wordt, dit overkapte bushaltes zijn en daar speelt het probleem dus niet. Maar ik vind het een 
prima idee om in toekomstige situaties een vergelijkbare voorziening te treffen.

De VOORZITTER: De heer Ruddijs.

De heer RUDDIJS (PvdA): Ja, dank u, voorzitter. Mijn vraag aan de heer Koks is: hebt u het ook al een 
beetje gevisualiseerd? Ik ken u uit een eerdere discussie, waar u zorgen had over een grote mega-kap in 
een historische context. De afstanden tussen deze bushaltes zijn, zoals u zelf al aangaf, verschrikkelijk 
groot. Er moet zelfs een kruising worden overgestoken, als je soms van de ene bushalte naar de andere 
bushalte gaat. Hoe ziet u dit plan voor zich?

De heer KOKS (SP): Voorzitter, ik heb vele kwaliteiten, maar tekenkwaliteiten horen daar niet bij. 
Gelukkig heeft dit gemeentelijk apparaat voldoende kennis in huis om daar eens een mooie visualisatie 
van te maken. Ieder zijn eigen deskundigheid en dat lijkt mij de juiste gang van zaken.
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De VOORZITTER: Nog aanvullende vragen of opmerkingen vanuit de raad?

Motie 4: Droog over (SP)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 8 juni 2016, besprekende het raadsvoorstel 
Definitief Ontwerp busknooppunt UMCG Noord,

constaterende dat:
- het voorgestelde busknooppunt een groot aantal stadse en regionale buslijnen met elkaar verbindt 

door middel van overstap mogelijkheden;
- het college voorstelt het knooppunt te realiseren door vier bushaltes aan de Bloemsingel en twee 

aan de Oostersingel, waardoor de grootste loopafstand tussen de haltes 200 m bedraagt (zie: 
afstandmeten.nl) waarbij straat oversteken extra tijd in beslag neemt;

overwegende dat:
- dagelijks vijfduizend in- en overstappers gebruik zullen maken van het knooppunt;
- een van de uitgangspunten van het knooppunt is "Goede bus-op-bus overstap mogelijkheden";
- in het collegevoorstel een neerslagvrije overbrugging tussen de bushaltes ontbreekt, hoewel het 

college aangeeft dat de inrichting een overkapping mogelijk maakt; voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking het afleggen van 200 m enige tijd in beslag neemt, hetgeen bij slecht weer 
tot onnodige hinder of afzien van het gebruik van OV leidt;

verzoekt het college:
- in de verdere uitwerking van het ontwerp een halte-verbindende overkapping op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Het woord is aan de wethouder.

Wethouder DE ROOK: Voorzitter, dank u wel. Er ligt hier een voorstel voor het derde busstation van de 
stad Groningen. We hebben er een bij het hoofdstation, een bij station Europapark en dit wordt eigenlijk 
het derde in het busknopenmodel van de stad Groningen en ook een belangrijke voorwaarde voor het 
goed laten functioneren van ons OV-systeem. Dus daar waar we het in de binnenstad hebben over de 
toekomst van het OV, is het natuurlijk belangrijk om hier te signaleren dat ook die ontwikkeling gewoon 
doorgaat en dat daar in deze stad ook gewoon in geïnvesteerd wordt. De heer Koks adresseert hier de 
vraag: kan dat dan niet nog wat beter door zo’n kap daar te maken? Hij zegt daarbij dat ik zou hebben 
aangegeven dat daar ruimtelijk rekening mee is gehouden Dat is niet het geval. Ik heb alleen gezegd dat 
het voorstel het niet onmogelijk maakt om dat later nog eens een keer in te passen. Dat heb ik gezegd, 
maar dat betekent niet dat er in het bestemmingsplan rekening is gehouden met een overkapping. Even los 
van of je dat ruimtelijk een goed idee vindt, zit daar natuurlijk ook een financieel kaartje aan, waar ik de 
heer Koks in zijn woordvoering niet over heb gehoord. We hebben dat eens even een beetje over de duim 
uitgerekend. Als je dat ongeveer projecteert vanuit de kap die er nu komt en dan 200 m lang, dan heb je 
het over ongeveer 2 miljoen euro, die daarvoor nodig is. Ik wil het best voor u verder uitwerken, maar, 
zeg ik tegen de raad, alleen als u serieus overweegt om er 2 miljoen euro voor uit te trekken om die kap 
daar te laten plaatsen. Anders zou ik die motie willen ontraden. En anders kan ik wellicht voor de heer 
Koks nog een andere manier verzinnen, hoe wij als college op een meer kleinschalige, flexibeler, 
innovatieve manier proberen mensen goed door de regen te krijgen. Ik zeg innovatief, maar het is er al 
een tijdje. Het heet namelijk een paraplu.

De VOORZITTER: Oké. De heer Koks wil graag reageren op wat u zegt.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, over dat kostenaspect, dat de wethouder nu uit zijn mouw rammelt: de 
essentie van het voorstel is natuurlijk om serieus te kijken of een overkapping ook in financiële zin tot de 
mogelijkheden behoort. En als de wethouder het op deze manier wil afserveren, het zij dan zo, maar dat 
vind ik geen serieuze manier om ernaar te kijken.

De VOORZITTER: Ik kijk even of er nog anderen zijn die nog een opmerking willen maken. U brengt 
het overigens als een motie, maar het is eigenlijk een amendement. U voegt het toe aan de 
besluitvorming. Het is gewoon een besluitvormingspunt dat u extra toevoegt. Maakt verder niet uit voor 
de inhoud. Zijn er stemverklaringen? Ja, de heer Ruddijs.
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De heer RUDDIJS (PvdA): Ik wilde eigenlijk naar aanleiding van dit verhaal nog een vraag stellen aan de 
wethouder. Het kan zijn dat er nu ook een misverstand in het spel is. Alsof er nu alleen maar kale 
bushaltes komen. Maar ik neem toch aan, hopelijk kan de wethouder daar een antwoord op geven, dat er 
wel iets van een abri of bushokje op de traditionele wijze wordt gerealiseerd?

Wethouder DE ROOK: Jazeker, in reactie op de heer Ruddijs, op verschillende manieren wordt er al een 
kap en ook een verblijfsruimte daar gerealiseerd, waar je op de perrons gewoon overdekt kan staan. Dus 
volgens mij is er in dit voorstel afdoende rekening gehouden met het comfort voor de reiziger op dat punt.

De VOORZITTER: Anderen nog een stemverklaring? Niet? Dan gaan we stemmen. Eerst over de motie. 
Herstel: het amendement. 6 voor, 33 tegen. Het amendement is verworpen.
Dan het voorstel zelf. 39 voor, 0 tegen. Het voorstel is aanvaard.

9. Discussiestukken

9.a: Investering geothermie en warmtenet Noordwest (raadsvoorstel 29 april 2016)

De VOORZITTER: Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Koks heeft het woord.

De heer KOKS (SP): Nou, dan kan ik wel even over mijn vakantie in Spanje vertellen. Voorzitter, in de 
aanloop naar dit raadsvoorstel heeft ook de SP-fractie zich gedurende twee jaar een mening gevormd over 
de voordelen en risico’s van de aardwarmte. Ons oordeel is gebaseerd op informatie uit werkbezoeken, 
informatieavonden met bewoners, voorlichting door externe deskundigen en rechtstreekse vragen aan 
WarmteStad. De brief van het college hecht voor ons op de valreep nog een paar losse eindjes aan elkaar. 
De eerste kwestie voor de SP-fractie was of door boorputten in de grond risico van bodemvervuiling en 
het ontstaan van aardbevingsrisico’s zouden optreden. De putten zijn een gesloten systeem en het 
Slochterenveld staat los van de ondergrond van Zernike. Aardwarmte haalt niets uit de grond. De kans op 
bodemvervuiling en aardbevingen is nauwelijks aanwezig. Dan is voor de SP van groot belang de 
bescherming van de huurders, die deels gedwongen, worden aangesloten op Warmtenet. Er zijn garanties 
vastgelegd dat deze huurders op lange termijn financieel voordeel hebben bij de aansluiting op het 
warmtenet. Op de derde plaats speelt de financiële haalbaarheid van de BV Warmtenet een rol. Voor de 
SP-fractie staat de energieneutrale doelstelling voor 2035 buiten kijf. Het is onze gemeentelijke bijdrage 
om onze planeet leefbaar te houden. Het gebruik vaan aardwarmte levert een forse bijdrage aan het 
bereiken van die doelstelling. Enig financieel risico is daarom voor de SP-fractie acceptabel, hoewel dit 
niet ten koste mag gaan van sociale kwesties, zoals volkshuisvesting en armoedebestrijding. Het 
bedrijfsplan van Warmtenet BV heeft voor de SP-fractie de kritische beoordeling van een extern 
onderzoek doorstaan. De slechtst denkbare varianten blijken het bedrijfsplan niet onderuit te halen, op 
eentje na. Stel dat de prijs van fossiele energie door elke realistische bodem zakt, dan heeft de BV een 
financieel probleem. Maar dat niet alleen: ook de andere CO2-verlagingsdoelstellingen worden dan 
bedreigd. Mensen kiezen dan toch voor fossiele brandstoffen, in plaats van voor duurzame. We roepen 
partijen op in de aanloop van de verkiezingen voor maart volgend jaar een standpunt in te nemen. Hoe 
kan voorkomen worden dat dalende prijzen voor fossielen brandstoffen een bedreiging vormen voor onze 
duurzame doelstellingen?
Kortom, voorzitter, bewoners in de betreffende wijken, de stad en onze raad zijn goed in staat gesteld zich 
een mening te vormen over de aardwarmte. Wij steunen het voorstel des te meer omdat het warmtenet een 
nutsbedrijf wordt, grotendeels van de stad en van de Stadjers. Energievoorziening is voor de SP, net zoals 
onderwijs, zorg of volkshuisvesting niet voor de markt. Keer op keer bewijst de markt vooral 
geïnteresseerd te zijn in de vraag: wat schuift het? Ook bij het benutten van aardwarmte gaan de kosten 
voor de baten uit. Het duurt een tijd voordat er wat te schuiven valt. De eerste jaren zijn voor de markt 
niet interessant. De belastingbetaler mag de risico’s dragen en de markt wacht af wat er te verdienen valt. 
Daarom, voorzitter, is de SP blij dat tot in de verre toekomst de gemeenteraad van Groningen gaat over 
het nutsbedrijf Warmtenet. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.
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Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, ik hoor de heer Koks helemaal niets zeggen over 
dat die ondergrens niet is gehaald. Wat vindt u daarvan?

De heer KOKS (SP): Ja, die ondergrens, waar de collegebrief van gisteren over rept. Dat scheelt 
driehonderd woningequivalenten, zoals dat zo mooi heet. Het college schetst reële kansen dat, voordat de 
eerste boor de grond in gaat, ook die driehonderd gerealiseerd zijn. En wij verwachten dat, mocht dit niet 
het geval zijn onverhoopt, het college dan hier in deze raad terugkomt, het probleem schetst en er een 
oplossing bij doet.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja voorzitter, ho even hè? Stel je voor: we verdelen hier 
zetels. We verdelen hier 39 zetels en ik haal straks 1200 stemmen en 1400 is een voldoende. Nou, dan 
krijg je ook geen zetel. Het is een ondergrens, mijnheer Koks! Als de ondergrens nog niet eens is gehaald, 
wat zegt dit dan over de financiële risico’s? U gaat daar veel te snel aan voorbij.

De heer KOKS (SP): In het bedrijfsplan zoals Warmtenet opgesteld heeft, zit een aantal buffers, en het 
college geeft een reëel perspectief wat ons betreft, om die driehonderd binnen te halen, om dat eventueel 
voor een tijdje op te vangen.

De VOORZITTER: U krijgt nog een termijn zo meteen, dus u kunt al uw opmerkingen over dit punt 
kwijt. Wie? Ja, de heer Schimmel.

De heer SCHIMMEL (D66): Ja dank u wel, voorzitter. Aangezien we toch ruim de tijd hebben, ga ik ook 
maar even hier staan, dat is wel zo leuk. Het is natuurlijk toch wel een beetje een historische dag, als dit 
project uiteindelijk blijkt te lukken.
Sinds 2006 bestaat in deze gemeente de ambitie om in de toekomst energieneutraal te worden. Volgens 
mij wilden we dat in 2006 nog in 2025 gerealiseerd zien. Sinds 2011 hebben we die datum uiteindelijk 
gezet op 2035. Het is een ambitie die ook door de gehele raad gedeeld wordt en dat is meerdere malen 
aangegeven in commissies, op momenten dat wij spreken over duurzaamheid. Dit project is niet zomaar 
een project op het gebied van duurzaamheid, het is een tamelijk grote klap die we hiermee zouden kunnen 
maken. Dit project voorziet in de warmtebehoefte van ongeveer 10.000 woningequivalenten, inderdaad 
een zeer mooi woord, mijnheer Koks. Het is daarmee meteen een kwart van onze doelstelling op het 
gebied van warmte en als we het over onze totale energiebehoefte hebben, hebben we het over zo’n 4%, 
die dit project in een keer voor ons zou kunnen realiseren. Dus, wat dat betreft een project dat een enorme 
bijdrage kan leveren aan onze duurzaamheidsambitie, die inderdaad zeer belangrijk is, daar heeft de heer 
Koks zonet ook alweer aan gerefereerd. Maar ook wij onderkennen dat dit project niet zonder risico’s is. 
Wij hebben ook, net zoals de heer Koks, de afgelopen maanden, misschien wel de afgelopen jaren, tal van 
bijeenkomsten gehad, tal van expertmeetings en tal van second opinions op dit project, waaruit blijkt dat 
die risico’s, in elk geval naar de mening van mijn fractie, zeer adequaat zijn afgedekt.
Op hoofdlijnen, ik ga ze maar even kort langs, zijn er drie grote risico’s die je voorziet bij een project als 
dit. Het eerste is het risico op seismiciteit, waar we hier helaas de nodige ervaring mee hebben. Op basis 
van de expertmeeting die we vorige week nog hebben gehad, denk ik dat we allemaal kunnen concluderen 
dat het risico op seismiciteit bij dit project eigenlijk totaal niet aanwezig is en voor zover er nog een risico 
is, we dat op een zodanige manier kunnen monitoren, dat het geen reële impact zal hebben op de 
veiligheid van de huizen voor onze Stadjers. Het tweede grote risico is de boring. Tot we die boring 
hebben uitgevoerd, blijft dat waarschijnlijk het grootste risico in dit project. Levert de bron die we 
aanboren werkelijk het vermogen op dat we ervan verwachten? Voor zover we het hebben kunnen 
onderzoeken, en dat hebben we ook gedaan, zijn ook op dat punt de verwachtingen nog steeds positief. 
Mocht het toch zo zijn dat die boring tegenvalt, dan is er altijd nog een Europese subsidie achter de hand, 
die 85% van de kosten daarvoor dekt. Het laatste risico zit hem in de afzetmarkt. Gaan we er uiteindelijk 
in slagen om genoeg woningequivalenten op de bron aan te sluiten om dit project rendabel te maken? 
Daar hebben we inderdaad gisteren een kleine tegenvaller in gehad, omdat we, in plaats van de 3500 die 
we op dit moment graag hadden willen hebben, er nu nog maar 3100 hebben. Maar is dat een reden om 
nu te concluderen dat die afzetmarkt in de toekomst niet gegarandeerd is? Wat mijn fractie betreft niet. 
Wij hebben er nog steeds het volste vertrouwen in dat we er in de toekomst in gaan slagen om afdoende 
woningequivalenten aan te sluiten op warmtenet.
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De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja bedankt, voorzitter. Ik hoor de heer Schimmel zeggen dat hij er nu 
voldoende vertrouwen in heeft. Maar in de commissie hebt u toch duidelijk gezegd dat als de 3500 niet 
zouden worden gehaald, u een heel andere afweging zou maken en we hier een heel andere discussie 
zouden voeren. Nou, nu hoor ik helemaal geen heel andere afweging. U maakt gewoon dezelfde 
afweging, maar dan met 400 minder.

De heer SCHIMMEL (D66): Nee, u mag beste weten dat ik niet geamuseerd was, toen die brief gisteren 
binnenkwam en dat ik toch wel dacht: hoe kan dit? Maar als je kijkt hoe dit kan, is aan de orde dat de 
Rijksuniversiteit Groningen voor ruim vijfhonderd woningequivalenten, dus als ze die wel hadden 
getekend, zaten we er ruim boven, nu heeft besloten om besluitvorming uit te stellen. Het is nog steeds 
niet zo dat we die er op lange termijn ook niet opnieuw bij krijgen. Het is niet zo dat we een hele partner 
zijn kwijtgeraakt. Het is een specifieke situatie, waar de Rijksuniversiteit Groningen mee kwam, dat zij 
eventueel nieuwbouw van het Rekencentrum overwegen, dat ervoor zorgt dat we nu helaas die arbitraire 
ondergrens, die wij onszelf hebben gesteld, op dit moment niet gehaald hebben. Maar dat zegt niets over 
de toekomstperspectieven, want er zit, de heer Koks refereerde daar ook al aan, nog heel veel potentie in 
de pijplijn. En ik heb er nog steeds vertrouwen in dat wij uiteindelijk makkelijk naar die vijfduizend gaan 
die wij nodig hebben om in dit project quitte te spelen en dat we ook die tienduizend uiteindelijk op lange 
termijn prima kunnen halen.

De heer UBBENS (CDA): Ja, ik hoor u nu zeggen dat die grens ineens arbitrair is, terwijl het de vorige 
keer een grens was waarbij, als die niet gehaald was, u een heel andere afweging zou maken. En die 
andere afweging maakt u nu niet. Want u beweert nu ineens: “Ja, we halen het bijna, we gaan het in de 
toekomst wel halen” en dan had u net zo goed die opmerking twee weken geleden niet kunnen maken.

De heer SCHIMMEL (D66): Ik heb die opmerking gemaakt, waarom we die grens hebben gesteld en ja, 
hij is arbitrair. We kunnen er een discussie over voeren, maar hij is arbitrair. We hebben dat onszelf zo 
gesteld. Wat we nodig hebben om quitte te spelen is 5000, dat is niet die 3500. Het gaat erom of je er op 
dit moment vertrouwen in hebt dat, voor er überhaupt geboord is, voor er ook nog maar een schep de 
grond in is gegaan, of een grote boor, want scheppen wordt misschien een beetje veel moeite, wij nu al 
3100 contracten hebben liggen. Dat geeft mij voldoende vertrouwen om ervan uit te kunnen gaan dat we 
dit project in de toekomst op een rendabele manier kunnen uitvoeren. En nogmaals, dat is een kwestie van 
vertrouwen, want dit project is niet zonder risico’s. Maar gezien de ernst van de klimaatproblematiek 
waar wij mee kampen, gezien het feit dat wij met z’n allen de ambitie hebben gesteld om in 2035 
energieneutraal te zijn en dat keer op keer, als we het over duurzaamheid hebben, alle partijen in de raad 
zeggen: “Ja, dat moeten we doen, we willen dat realiseren”, dan moet je op een gegeven moment risico’s 
gaan nemen. En in dit project zijn er natuurlijk nog risico’s, maar die risico’s zijn dermate adequaat 
afgedekt, dat als je serieus werk wilt maken van die ambitie om energieneutraal te zijn in 2035, we dit 
niet kunnen laten liggen. Daarom zal mijn fractie hier ook mee instemmen.

De VOORZITTER: Laatste opmerking hierover, de heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja graag. Ik stel vast dat een van de manieren om de risico’s te beperken juist 
is om vooraf met gegarandeerde contracten te werken. Dat is de reden dat die ondergrens is vastgesteld. 
En als je dan zegt: “Dat maakt mij niet zoveel uit, want het is een arbitrair getal en het kan ook best lager 
zijn”, dan neem je de risico’s dus niet serieus.

De heer SCHIMMEL (D66): Nou ja, we hebben alsnog 3100 contracten binnengekregen en er lopen nog 
gesprekken met andere partijen om meer van die contracten binnen te krijgen. Dus wat mij betreft is het 
vertrouwen er nog steeds. Ja, het risico is hiermee ietsje groter geworden, maar dat is niet de schuld van 
de gemeente. Tot vorige week vrijdag, tot maandag leek het erop dat we het allemaal nog prima hadden 
gehaald. Dit is voor mij geen reden om nu te zeggen dat we er niet mee moeten doorgaan. We moeten 
hier wel mee doorgaan en wij zullen instemmen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Koks nog.
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De heer KOKS (SP): Voorzitter, er is nog een risico en ik ben wel benieuwd naar wat de heer Schimmel 
daarvan vindt. Ik heb het zelf niet genoemd. Er bestaat het risico dat bij de boring gas wordt aangetroffen 
in een bepaalde hoeveelheid in het water. Dan staat vervolgens de volgende dag de NAM op de stoep en 
zegt: “Heel mooi, gas, dat hoort bij ons”. En dan zijn we het kwijt. Wat vindt u van dat risico?

De heer SCHIMMEL (D66): Nou, ik vind dat een heel klein risico, op basis van de expertmeetings die 
wij hebben gehad. Het is zeer, zeer onwaarschijnlijk dat de hoeveelheid gas die we daarin zouden vinden 
zo substantieel is dat de NAM daar een probleem over gaat maken.

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

De heer UBBENS (CDA): Ja, ik ben na de eerste twee sprekers niet het enige raadslid dat hier uiteen gaat 
zetten dat geothermie een grote bijdrage kan leveren aan onze doelstelling om Groningen energieneutraal 
te maken. En na mij zullen er vast nog velen volgen. En dat we met dit project ook een stap kunnen zetten 
om onze afhankelijkheid van aardgas af te bouwen en daarmee een bijdrage leveren aan het aanpakken 
van de aardbevingsproblematiek in onze provincie. Het is alleen wel erg gemakkelijk om te zeggen: “We 
willen energieneutraal zijn, we willen van aardgas af en daaraan draagt dit project bij, dus laten we het 
maar doen”. We moeten kijken naar de kosten in verhouding tot de duurzaamheidswinst en de risico’s die 
dit project oplevert voor de gemeente, zowel financieel als ook de risico’s voor de stad. De CDA-fractie is 
kritisch op de financiën van de gemeente en wij vinden dat er minder makkelijk geld uitgegeven zou 
moeten worden. Ook in dit geval kun je je afvragen of met 60 miljoen euro niet meer duurzaamheid 
bereikt kan worden. We zeggen wel dat dit project een grote bijdrage levert aan een energieneutrale stad, 
maar de heer Schimmel refereerde er net ook al aan: het gaat hierbij hooguit om een aantal procenten, 
4%, dat wil ik wel geloven. Een andere vraag die wij ons gesteld hebben, is of het verstandig is om als 
gemeente zover je nek uit te steken, terwijl er geen private partij te vinden is die met eigen geld risicovol 
wil deelnemen aan dit project. Al deze vragen hebben wij ons gesteld. We zijn kritisch geweest op dit 
project. We moeten constateren dat er een gedegen second opinion is uitgevoerd en dat er volgens ons 
voldoende behoudende inschattingen zijn gemaakt om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen in dit 
project. Aan de andere kant blijft het zo dat met dit project risico’s genomen worden. Er blijft altijd een 
mogelijkheid dat de boring mislukt of, zo hoorden we vorige week, dat de druk in de ondergrond te laag 
blijkt te zijn. Wil de wethouder nogmaals bevestigen dat bij een drukdaling van meer dan 100 bar gestopt 
gaat worden met het project, althans het boorgedeelte, omdat er dan wel risico’s op aardbevingen 
ontstaan? En bij een verlenging daarvan: waarom gaat de wethouder niet nogmaals met het ministerie om 
tafel zitten om te kijken of we dit risico niet ook onderdeel kunnen laten zijn van de regeling die gebruikt 
kan worden voor een mislukte boring?
Uiteindelijk komt het voor de CDA-fractie erop neer dat wij in dit geval wel bereid zijn om onze nek uit 
te steken. Er worden hier risico’s genomen, maar deze zijn verantwoord onderbouwd door diverse 
onderzoeken, waarin er voldoende vertrouwen hebben. Met dit project geeft de gemeente het goede 
voorbeeld. Al decennialang praten we over de energietransitie en over duurzame energie. En ja, met 
nieuwbouw zien we dat nul-op-de-meter-woningen al bijna de standaard zijn geworden, maar daar 
moeten we niet in blijven hangen. Want hoeveel duurzame nieuwbouw we ook kunnen bouwen in de 
stad, een groot deel van onze stad bestaat uit bestaande gebouwen. En dit project is juist zo belangrijk, 
omdat het bestaande gebouwen duurzaam kan verwarmen. Hier had ik het graag bij gelaten. Ik had graag 
gezegd: “We gaan voor dit voorstel stemmen”. Helaas kwam er gisteren een brief, waardoor we toch weer 
verontrust zijn. Er zouden, voor de raadsvergadering, als ondergrens minimaal 3500 getekende contracten 
liggen voor 3500 woningequivalenten. Dat was de ondergrens. Nu blijkt dat er een krappe 3200 
woningequivalenten is gecontracteerd. Waarom wordt hier zo gemakkelijk overheen gestapt? Het grootste 
risico van dit project is dat er onvoldoende contracten kunnen worden afgesloten. Dat is ook een van de 
conclusies van de second opinion. Daarom is het minimum van 3500 woningequivalenten vastgesteld. Nu 
halen we dat niet en wordt er overheen gestapt. Dat geeft ons weinig vertrouwen in de manier waarop er 
met dit soort problemen in dit project wordt omgegaan. Oogkleppen op en doorlopen maar.

De VOORZITTER: De heer Loopstra.
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De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, ik had begrepen uit het hele verhaal, dat als we in totaal straks 
vijfduizend woningequivalenten hebben, we dan al op break even zitten. Dus waarom maakt u zich druk 
om driehonderd woningequivalenten?

De heer UBBENS (CDA): Dan kunnen we net zo goed de discussie voeren waarom we dat hebben 
ingevoerd. Dan kun je zeggen: “Ja, die vijfduizend, het kan ook wel iets minder dan vijfduizend”. 
Volgens mij hebben we dat als risicobeheersing ingevoerd. Als we ons daar helemaal niets aan gelegen 
laten liggen en zeggen: “Ja, nou ja, het kan ook wel veel minder”, dan heb ik het idee dat de 
risicobeheersing in dit project nog onvoldoende is.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Maar u hebt toch ook de reden vernomen, gisteren in de brief, waarom het 
nu even driehonderd minder is? En dat er nog genoeg alternatieven zijn?

De heer UBBENS (CDA): Ja, omdat er contractpartijen afvallen, die het toch niet willen of om een 
andere reden nu geen contract kunnen tekenen. Maar dat kan net zo goed straks voor alle andere 
contracten ook gelden. Bovendien ga ik ervan uit dat op dit moment de contracten worden getekend van 
de partijen die het gemakkelijkst te contracteren zijn. Straks komen de partijen waarbij misschien grotere 
hobbels genomen moeten worden. Dan wordt het misschien alleen nog maar moeilijker.

De VOORZITTER: Eerst de heer Van der Glas, daarna de heer Schimmel en dan mevrouw Koebrugge.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Ja dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van het CDA willen 
horen: is een tegenvaller van driehonderd woningequivalenten in dit stadium van het geothermieproject 
voor het CDA aanleiding om dit project te stoppen?

De heer UBBENS (CDA): Nou, in eerste instantie wel, want het was de ondergrens. En als je die 
ondergrens niet haalt, zou je in principe moeten zeggen: stoppen. Tenzij je kunt aantonen dat er verder 
heel goede risicobeheersmaatregelen genomen kunnen worden of dat op korte termijn het contract nog 
wordt getekend. Maar daar heb ik nog niets over gehoord.

De VOORZITTER: De heer Schimmel.

De heer SCHIMMEL (D66): Voorzitter, het lijkt er toch op dat het CDA die ondergrens opeens heilig aan 
het verklaren is, terwijl, dat heb ik u net ook al aangegeven, die ondergrens was bedoeld om te kijken of 
wij er op dit moment voldoende vertrouwen in hebben dat we in de toekomst met alle andere partijen die 
er nog bij komen, voldoende afzetmarkt kunnen creëren voor dit project. Hebt u nu op basis van het feit 
dat de RUG, die nog steeds voor volgens mij 341 woonequivalenten wel getekend heeft, maar voor één 
specifiek pand, omdat ze daar nieuwbouw overwegen, heeft gezegd: “Wij stellen die beslissing uit”, geen 
vertrouwen meer in de toekomst van het project?

De heer UBBENS (CDA): Natuurlijk is het vertrouwen daardoor minder. Een stuk minder. Kijk, vorige 
week nog is er gezegd: “Het zou wel eens op 3900 kunnen uitkomen”. Als je dan een week later moet 
constateren dat je nog niet eens de 3500 haalt, snap ik niet dat de meeste partijen daar niet van schrikken 
of denken: laat de wethouder het nog eens uitleggen, maar nu al bij voorbaat steun betuigen aan dit 
voorstel.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, ik hoor de heer Ubbens het steeds over de ondergrens 
hebben, maar ook over “op dit moment”. Ik denk ook wel dat daar de crux zit. De RUG had ook morgen 
kunnen zeggen dat zij toch die rekenkamer iets anders zou doen en dan had u misschien wel ingestemd. 
Gaande dit project zullen zich meer van dit soort situaties voor kunnen doen. Alleen, aan de andere kant 
komen er ook weer bij. Is inderdaad niet, ook volgens het CDA, het moment waarop die vijfduizend 
gehaald moeten worden, als we echt de eerste boring gaan doen en het grootste risico van de hele 
investering gaan lopen, het moment dat we echt moeten kijken of we die afzetmarkt wel halen of niet?
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De VOORZITTER: Oké, de heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, u zegt: “Het laaghangende fruit is nu geplukt” en het wordt in de 
toekomst alleen maar somberder om de klantenkring verder te verbreden. Maar denkt u juist niet dat er in 
de landelijke politiek een rol ligt om ervoor te zorgen dat fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk 
worden dan bijvoorbeeld die duurzame energie? En dat we daar ook via de landelijke kanalen invloed op 
moeten uitoefenen?

De heer UBBENS (CDA): Ja, dat zou best kunnen, maar dat is buiten ons bereik. Wij kunnen dit hier 
beïnvloeden. Als wij dit als ondergrens hebben gesteld, dan kunnen we ons daaraan houden of we kunnen 
het gewoon negeren en zeggen: “Laten we maar doorgaan”.
Daarnaast is de vraag, en dan kan ik afsluiten, waarom wij er nu pas achter komen. Vorige week is nog 
gezegd: “3900 woningequivalenten worden gecontracteerd”. Hoe kan het nou zijn dat de organisatie 
verrast is door het standpunt van de RUG? Vorige week was nog het idee dat ze zou gaan tekenen en nu 
niet. Wat zegt dit eigenlijk over de andere verwachtingen van de nog te tekenen partijen?
Uiteindelijk heeft deze gang van zaken ons vertrouwen in dit project wel beschadigd. We zijn benieuwd 
naar de reactie van de wethouder.

De VOORZITTER: De heer Van der Glas.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Voorzitter, met geothermie zetten wij in deze gemeente een 
stap in de richting van een energieneutrale stad en die stap is niet zonder risico’s. De presentaties die we 
recentelijk hebben gezien van IF Technology en QCOM hebben ons het vertrouwen gegeven dat de 
risico’s erg klein zijn. En dan praat ik over risico’s op aardbevingen. En dat, indien nodig, bijtijds aan de 
handrem getrokken kan worden. Ook hebben wij vertrouwen dat het aantal afnemers van warmte zal 
groeien van 3500, naar 5000, uiteindelijk naar 10.000 woningequivalenten. De fractie van GroenLinks 
kan ermee instemmen om vanuit de gemeente Groningen 7 miljoen euro te investeren in dit project, al 
was het maar omdat wij het risico van niets doen nog veel risicovoller vinden. Het klimaat is aan het 
veranderen en ook Groningen moet zijn steentje bijdragen om dit om te keren. Zonder geothermie heb ik 
grote twijfels of we deze energietransitie kunnen bewerkstelligen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, een spannend moment vandaag, want de raad beslist 
vandaag over een gigantische investering. Een investering die kan leiden tot een enorme boost voor de 
energietransitie, maar ook het risico in zich heeft om een grote teleurstelling te worden. We hebben nog 
niet zo lang geleden gezien wat voor gevolgen een project kan hebben, waar enthousiast mee ingestemd 
wordt, maar dat uiteindelijk niet geworden is wat we met elkaar beoogd hadden: het Infoversum. U mag 
best weten dat ik dit zelf ook een spannende beslissing vind, en de woordvoering en in de 
commissievergadering en vandaag gehoord hebbende, ben ik duidelijk niet de enige. De risico’s die 
geothermie met zich meebrengt, heb ik tijdens de commissievergadering al genoemd. Het college kan 
deze risico’s weerleggen en als raad moeten we daarop kunnen vertrouwen. Er zijn ook diverse 
onderzoeken gedaan en we zijn het afgelopen jaar uitvoerig geïnformeerd. Dank daarvoor aan het college 
en aan de heer Ubbens, die een groot deel van de organisatie van de expertmeeting in januari op zich 
heeft genomen. Nu moeten we een beslissing nemen. Dat het een riskant project is, is duidelijk. Dat zal 
ook een belangrijke reden zijn waarom private partijen deze uitdaging niet, of nog niet aandurven. Als wij 
op de energietransitie in willen zetten, om onafhankelijker van gaswinning te worden, moeten uitdagingen 
als deze wel aangegaan worden. De VVD maakt daarom de keus om nu wel te kiezen voor deze 
investering. Dit neemt echter niet weg dat de VVD-fractie vindt dat tijdens het project steeds beoordeeld 
moet worden of het nog verstandig is om door te gaan. Een vraag aan het college daarom, hoe het college 
de raad zal blijven betrekken bij deze besluiten, wanneer het alleen nog aandeelhouder is binnen 
WarmteStad BV. Daarnaast is de VVD van mening dat, wanneer de boring slaagt, en er gebruikgemaakt 
kan worden van de geothermische bron, er optimaal de ruimte is om te experimenteren met deze vorm 
van energie. Niet alleen door warmtenet, maar ook door andere, misschien ook wel commerciële partijen. 
Er wordt immers een behoorlijke subsidie vanuit de overheid verstrekt. Dan wil je ook alle ruimte hebben 
om de energietransitie vorm te geven. Hoe wil het college deze ruimte voor experimenten bevorderen?
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Tot slot. We hebben gisteren een brief ontvangen, waaruit naast een paar positieve ontwikkelingen, ook 
een negatieve ontwikkeling blijkt, waar ook de VVD van geschrokken is. Het college geeft in de brief al 
aan dat het nog steeds vertrouwen heeft in het organiseren van een afzetmarkt die voldoet aan de eisen 
van de businesscase. De RUG heeft wel vertrouwen in het project, maar heeft het contract maar deels 
getekend. Waarom is er opeens onduidelijkheid ontstaan over of het wenselijk is om het rekencentrum via 
geothermie van energie te voorzien? Is er een kans dat de RUG alsnog tekent of kunnen we beter inzetten 
op andere gebruikers? De VVD heeft nog een aantal vragen en verwacht dat er ook in de toekomst vragen 
zullen blijven komen, gezien de risico’s van dit project. We verwachten daarom ook van het college dat 
het de raad zeer actief zal blijven informeren, we zijn ook al uitvoerig geïnformeerd, over de 
ontwikkelingen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja dank u wel, voorzitter. Dat we wereldwijd moeten overstappen op 
alternatieve energiebronnen is duidelijk. Het moment is slechts een kwestie van tijd en misschien zetten 
we hier in Groningen een volgende stap in. Fossiele brandstoffen raken uitgeput en de gevaarlijke en 
nadelige gevolgen van de aardgaswinning zijn in de regio Groningen meer dan duidelijk. De noodzaak 
om andere vormen aan te boren is ook duidelijk. De vraag die nu voorligt is of de risico’s voldoende in 
kaart zijn gebracht en of de investering op dit moment verantwoord is. En we moeten ons daarbij niet 
laten leiden door eventuele subsidies, want geld is een slechte raadgever. Er is veel aandacht, uitleg, 
informatie en onderzoek gedaan naar risico’s, zoals aardbevingen. We hebben twee geothermieprojecten 
in Nederland bezocht en op initiatief van de heer Ubbens heeft er een uitgebreide expertmeeting 
plaatsgevonden.

De VOORZITTER: En de heer Ubbens wil ook een interruptie plaatsen.

De heer UBBENS (CDA): Ja bedankt, voorzitter. Hoor ik de heer Sijbolts zeggen dat we dit project 
zonder subsidies moeten gaan uitvoeren?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, ik heb gezegd dat het verleidelijk kan zijn om vanwege subsidies 
sneller in te stemmen met plannen, maar dat dit niet de hoofdreden moet zijn waarom we projecten 
ontwikkelen.
Ten aanzien van de aardbevingen vinden wij de argumenten om deze risico’s te weerleggen voldoende 
onderbouwd. Dat geldt ook voor voordelen voor bewoners die worden aangesloten op een warmtenet. De 
boringen blijven een risico, maar de noodzaak om alternatieve energiebronnen aan te boren is groot. De 
eis voor de warmte-afzet fase 1 is 3500 woningequivalenten. Deze eis is ook vastgelegd in de kadernota 
Plankrediet Geothermie en Warmtenet Noord West. Het is tot op de dag van vandaag echter niet gelukt 
om dit aantal te halen, of te contracteren, misschien een beter woord. Want doordat de RUG slechts deels 
heeft getekend, blijft de teller steken op 3189 woningequivalenten, bleek uit de brief van het college van 
gisteren. De Stadspartij heeft daarom nog een aantal vragen aan het college. Kan het college aangeven 
wanneer de RUG besluit over de toekomst van het Rekencentrum van de RUG? En wat als de RUG 
negatief besluit? Welke zekerheden kan het college geven dat de gestelde woningequivalenten worden 
behaald? Welke argumenten heeft het college om nu af te wijken van het vastgestelde aantal 
woningequivalenten? En is het het college al bekend welke concrete bijdrage de Gasunie gaat leveren aan 
het warmtenetproject? Wij zijn benieuwd naar de antwoorden.

De VOORZITTER: Voordat ik de volgende spreker vanuit de raad het woord geef, zou ik even iets 
huishoudelijks met u willen bespreken. Dit is het laatste agendapunt. Het is 18.25 uur. We kunnen twee 
dingen doen. We kunnen proberen het af te maken, maar dan komen wij straks niet meer bij ons 
restaurant, omdat de Vismarkt vol staat. Het lijkt mij dat we dit ook niet onder druk van de tijd moeten 
zetten door het nu snel af te rafelen, dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat we de eerste termijn vanuit 
de raad afmaken, dat we daarna gaan eten en daarna de eerste termijn van de beantwoording van het 
college doen. Zo zijn er nog meer varianten mogelijk. Wat is uw beeld?

De heer DIJK (SP): Voorzitter, komen we echt niet meer het restaurant binnen? Het is een beetje lullig als 
wij ze hebben gevraagd om open te blijven en we komen niet.
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De VOORZITTER: Ik schat in dat wij toch nog wel even flink met elkaar in gesprek blijven en dat dit 
toch nog wel een uurtje zal vergen. Dat denk ik. Als u denkt dat dit niet zo is en we het rond 19.00 uur 
kunnen afronden, zou ik me kunnen voorstellen dat we het afmaken. Is dat niet zo, dan is het misschien 
toch verstandig om even te gaan eten.
Akkoord. We maken de eerste termijn van de raad af en daarna gaan we eten. Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja dank u wel, voorzitter. Vinden wij dat wij onze 
energievoorziening moeten verduurzamen? Ja, volmondig, absoluut. En zijn wij van mening dat wij juist 
in Groningen, waar we te maken hebben met de aardbevingsproblematiek vanwege de gaswinning, 
risico’s moeten nemen met nieuwe manieren van energieopwekking? Een aarzelend nee is het antwoord. 
Nee, omdat Groningen veel te lang de speelbal is geweest van de gasmaffia, met alle risico’s van dien en 
aarzelend, omdat vooruitgang soms het nemen van risico’s inhoudt. Die moet je niet per definitie 
uitsluiten, maar dat mag je ook niet als excuus gebruiken om elke vernieuwing maar als verbetering te 
omarmen. En hiermee waren we dus aan het worstelen toen we de laatste informatie van het college 
kregen. De ondergrens van 3500 woningequivalenten wordt niet gehaald, maar: “Dit is geen enkel 
probleem, het gaat allemaal wel goed komen”. Het gaat allemaal wel goed komen? Dat is nu net de 
trigger die we nodig hadden om de knoop door te hakken. Voor ons was het al een grensgeval en als het 
college vervolgens grenzeloos wil handelen is voor ons de grens bereikt. Dan krijg je wat ons betreft wel 
het nadeel van de twijfel. Een ondergrens is dus al een ondergrens en deze financiële losse eindjes van het 
college zijn voor ons de reden om hun stokpaardje uit te stellen. Het lijkt ook wat dat betreft een patroon 
te worden. Zie diftar, zie MartiniPlaza, zie topsportzorgcentrum. We moeten vertrouwen hebben en nu ja 
zeggen, maar meestal betekent het dat je gewoon niet terug kan en dat er geld verspild gaat worden.

De VOORZITTER: De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, ik hoor mevrouw Woldhuis praten over diftar. U bent dus tegen 
diftar?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nee voorzitter, dat hebt u mij niet horen zeggen. Wat ik 
probeer te benadrukken is dat wij elke keer een voorstel voor de kiezen krijgen en we maar moeten 
vertrouwen op de blauwe ogen van de wethouder, die zegt dat het allemaal wel goed komt. Maar we 
hebben een aantal voorbeelden gezien, volgende week gaan we het ook uitgebreid over het 
topsportzorgcentrum hebben en dat soort dingen, die niet het vertrouwen geven die ze eigenlijk zouden 
moeten krijgen. Dat is mijn punt.

De VOORZITTER: De heer Schimmel.

De heer SCHIMMEL (D66): Voorzitter, mevrouw Woldhuis zegt dat zij de wethouder op zijn blauwe 
ogen moet vertrouwen. Of groen, wat voor kleur ogen hij ook mag hebben. Toch blauw? Nou oké, dat 
doet er verder niet zoveel toe.

De VOORZITTER: Het enige wat hier van belang is, is de kleur van de ogen van het voltallige college.

De heer SCHIMMEL (D66): Volgens mij moet u de wethouder niet op de kleur van zijn ogen 
vertrouwen, wat die kleur ook moge zijn, maar moet u kijken naar de businesscase die voorligt en alle 
data die wij hebben verzameld, alle expertmeetings die wij al hebben gehad over dit project en moet u op 
basis daarvan de afweging maken: hebt u er voldoende vertrouwen in dat wij in de toekomst naar dat 
absolute minimum dat nodig is van vijfduizend woningequivalenten kunnen komen? Dan vind ik het toch 
raar dat nu, omdat er een klein kinkje in de kabel zit, namelijk dat de RUG niet voor het hele pakket heeft 
getekend, wat ze eigenlijk zou doen, dat vertrouwen ineens compleet weg zou vallen.

De VOORZITTER: U bent een interruptie aan het plegen. Ik dacht dat u dat even uit het oog verloren 
was. Gaat uw gang, mevrouw Woldhuis.
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Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, ik vind het wel bizar. Het grootste risico is dat we te 
weinig contracten krijgen. En u stapt daar zo overheen en zegt: “Ja, maar ik heb wel vertrouwen dat het 
goed komt”. Ik vind het gewoon bizar.

De VOORZITTER: De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, onderzoek heeft uitgewezen, en daar hebben we ook steeds 
second opinions over gehad, dat het bij vijfduizend woningequivalenten al break even is. Dus hoe kunt u 
zeggen dat dit het grootste risico is? Ik heb begrepen dat boren het grote risico was.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ik heb het over de financiële risico’s, waar wij het nu over 
hebben en waar ik mijn twijfels bij heb, waarom we niet met dit voorstel in gaan stemmen. Het kan toch 
niet zo zijn dat, als ik naar een bank ga en ik vraag om een hypotheek, en de bank zegt tegen mij: “Ja 
mevrouw Woldhuis, u moet minimaal zoveel verdienen en anders krijgt u die hypotheek niet”, dat ik dan 
gewoon zeg: “Ja maar goed, nou, ik kan daar niet helemaal aan voldoen, maar mag ik toch wel even die 
hypotheek krijgen?” Er is geen bank die dan tegen mij zegt: “Nou ja, omdat u van die mooie bruine of 
blauwe ogen hebt, krijg u toch gewoon het geld”. Dat is het punt waar ik het over heb. Die ondergrens. 
We hebben een ondergrens met elkaar bepaald en we zeggen gewoon met elkaar: “We stappen hier 
overheen, want we vertrouwen er wel op dat het goed komt”. Nou, ik heb dat vertrouwen niet en daarom 
zullen wij tegenstemmen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Schimmel.

De heer SCHIMMEL (D66): Ja, als je naar de businesscase kijkt, is het idee van dit plan dat we 
uiteindelijk warmte gaan leveren tegen een tarief dat op 85% zit van de huidige gasprijs. Acht u het 
waarschijnlijk dat, als wij aan mensen een lagere prijs gaan bieden voor hun warmte, wij dan niet in staat 
zullen zijn om mensen te vinden die denken: oh, dat is goedkoper en dan ben ik ook meteen van het gas 
af, van de “gasmaffia”, dan heb ik daar niet meer mee te maken. Vindt u het dan echt zo onwaarschijnlijk 
dat wij die extra tweeduizend woningequivalenten gaan halen?

De VOORZITTER: Ik stel voor dat wij dit onderwerp nu afsluiten. Volgens mij is het helder wat ieders 
positie is. Nog een laatste opmerking van uw kant?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja. Daar gaat het niet om, of ik daar vertrouwen in heb. We 
hebben met deze cijfers te maken en op basis van feiten en cijfers stemmen wij tegen.

De VOORZITTER: Oké. Wie mag ik het woord geven? Ja, de heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Wij als gemeente verbruiken relatief veel energie, als 
het gaat om warmte. Wanneer wij als gemeente de ambitie hebben om in 2035 energieneutraal te worden, 
blijkt dit een blok aan het been. Het gebruik van warmte zal dus ingekort moeten worden en/of er dienen 
andere vormen van energie gewaarborgd te worden. Geothermie is er een van en de Partij voor de Dieren 
is een enthousiast voorstander van geothermie. Onze huidige energiebronnen lopen, zoals wij allen weten, 
leeg en dit geeft de nodige schade aan milieu, mens en dier. Dat moet anders. Met het inzetten van de 
geothermie lijkt de gemeente Groningen een goede weg in te slaan. Natuurlijk naast zonne-energie, 
isolatie en windenergie. Groningen legt zichzelf hoge ambities op als het gaat om energiezaken en ook 
wij zijn van mening dat het onderdeel geothermie er prima tussen te scharen is. Het is een grootschalig 
project dat hier besproken wordt, dat voor een langere periode veel huishoudens in de stad kan voorzien 
van energie. Tot zover niets dan goeds. Echter, er dient wel een afzetmarkt te zijn voor deze mooie en 
duurzame vorm van energie. En zoals het lijkt was deze inmiddels goed gevonden en werd naar 
verwachting voldaan aan in ieder geval de minimale afzet in de eerste fase. We ontvingen deze week 
natuurlijk de brief met de mededeling dat toch niet alle contracten zijn ondertekend. Dat lijkt een beetje 
een domper. De vraag is eigenlijk: is er een redelijke verwachting over de besluitvorming van de RUG? 
Mocht de RUG zich wat dat betreft terugtrekken, zijn er dan al andere opties om alsnog de minimale 
afzeteis te kunnen halen? Hoe verzekeren wij ons ervan dat de huidige contracten ook daadwerkelijk 
getekend gaan worden, dat niet op het laatst ineens nog meer twijfel ontstaat, zoals nu bij de RUG het 
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geval is? Ik wil graag een reactie van de wethouder hierop. Ondanks dit punt blijven wij wel enthousiast 
over de geothermie an sich en over het algemeen zijn wij erg te spreken over de communicatie rondom dit 
onderwerp, zowel naar de raad als aan omwonenden en andere betrokkenen. Deze was veelzijdig en 
toegankelijk. Hierdoor lijkt het mogelijk een weloverwogen besluit te kunnen nemen over dit onderwerp. 
Bepaalde onzekerheden, zoals het gevaar voor aardbevingen, zijn zo goed als mogelijk weggenomen, 
waardoor wij concluderend zeker positief zijn over het voorstel. Waarschijnlijk zullen we instemmen met 
de verstrekking van het besproken budget, dat hiervoor vrijgemaakt dient te worden. Dank u wel.

De VOORZITTER: Eerst mevrouw Jongman en dan de heer Lammers.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij aangegeven 
dat we eerst best heel enthousiast waren over het project, maar dat er toch wel een soort moment van ‘go 
of no go’ aangekomen is. En dat je dan een afweging moet maken tussen kansen en risico’s, want het is 
een investering van 7 miljoen euro, waar we het over hebben. Maar niet alleen van ons, we vragen het 
ook van meerdere partners en we doen het niet in ons eentje, maar met een compleet opgezette NV. Waar 
we het over eens zijn met zijn allen, ook in deze raad, is dat we in het kader van duurzaamheid ook 
keuzes moeten maken voor de toekomst. Er zijn op dit moment meerdere sporen aan de gang: wind, zon 
en ook geothermie. Wij hadden in de commissie een aantal kritische vragen. Hoe zit het met de 
businesscase, wat betekent de komst van nieuwe energievormen voor de toekomst en wat betekent het 
voor de prijs die de mensen in de huishoudens gaan betalen? En ik moet zeggen dat de extra ambtelijke 
informatie en ook heel technische informatie ons toch ook nog wel veel betere inzichten heeft opgeleverd 
dan we eerder hadden in de commissie zelf. Want onze zorg voor bijvoorbeeld een energiedump, met heel 
lage prijzen, wordt dan weerlegd door de koppeling die gemaakt wordt tussen de gasprijs en de index op 
de SDE-subsidie. Dus in die zin gaan we ons met geothermie, als je puur naar de prijs kijkt, niet uit de 
markt prijzen. Een tweede vergelijking die we gemaakt hebben in de commissie is: is de investering in 
geothermie het wel waard, als je het vergelijkt met een spoor op windenergie of een spoor dat we willen 
uitzetten via zon? Wat dan ook heel duidelijk naar voren kwam, is dat het voordeel van geothermie is dat 
het een heel effectief gebruik van de bron is. Warmte komt boven en gebruik je meteen, ook in de huizen. 
Veel CO2 wordt bespaard. Met een windmolen heb je, ter vergelijking, wel elektriciteit, maar daar moet 
je nog weer warmte van maken. Dus dat is ook een aspect dat je in het geheel moet meewegen. En wat we 
ook nog meekregen uit die sessie is veel betere informatie over de bron, want waar eerst over vijftig jaar 
werd gesproken, staan nu cijfers van minimaal tachtig jaar. Weliswaar een investering in een put die dan 
weer veertig jaar meegaat, maar waar ook weer technologische verbeteringen in te verwachten zijn.
Al met al een hele berg informatie om weer na de commissie tot nu te verwerken. Tot gisteravond. Oh ja, 
ik wil nog even de aardbevingsrisico’s benoemen. Wat ons betreft zijn die duidelijk en voldoende 
beantwoord. Ik heb daar nog wel een vraag over. Het college zegt: “Een adequaat werkend TLS geeft ons 
dan voldoende zekerheid en pas op dat moment gaan we gunnen”. Hoe ziet het college dat voor zich? Op 
het moment dat u een goed werkend TLS hebt, gaat u gunnen. Is het die manier waarop u gaat werken of 
gaat u al gunnen en ondertussen wachten totdat er een goede TLS is? Ik hoor graag het definitieve 
antwoord daarop.
Het twee punt is wat al mijn collega’s ook benoemd hebben, dat de ondergrens niet behaald is. De vraag 
aan het college is: dan hebt u hem niet gehaald, maar wat is uw verwachting voor de toekomst, op basis 
van het feit dat wij nu op 3189 zitten? Stel dat u verder helemaal niets haalt, wat betekent dat voor de 
businesscase? Die informatie staat niet in de brief die wij gisteravond gehad hebben. Dus graag ook daar 
nog een duidelijk antwoord op. En dan als laatste punt die SDE-beschikking. Dat is natuurlijk wel weer 
positief nieuws van gisteren. Dus de plussen en de minnen blijven elkaar hierop volgen. Maar we willen 
dit nog graag meewegen in ons definitieve ja of nee voor geothermie. Dus ik hoor het graag, dank u.

De VOORZITTER: Dank u. De heer Lammers.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Ja dank u, voorzitter. Ik denk dat ik hier de voordelen van 
geothermie niet uiteen hoef te zetten. In de afgelopen commissievergadering waren we al positief. Dat 
blijven we. Specifiek wil ik het traffic light system, dat TLS, dat mevrouw Jongman al aanhaalde, nog 
even noemen, want met de ingebruikname van zo’n systeem hebben wij het idee dat de veiligheid van alle 
inwoners van Groningen koste wat kost gewaarborgd wordt, wat toch wel een van de belangrijkste 
risico’s is geweest. De overige risico’s zijn denk ik goed uiteengezet door zowel de SP als D66. Wij 
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sluiten ons aan bij hun analyse van die risico’s en wij delen dan ook de mening dat de risico’s voldoende 
zijn afgedekt en we kunnen dan ook onze steun betuigen voor dit voorstel. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Dank u, voorzitter. Zonne-energie, windenergie, biomassaprojecten, wat 
een moeilijke woorden allemaal, en aardwarmte: allemaal instrumenten om ons doel om in 2035 
energieneutraal te zijn een stap dichterbij te brengen. Wij zijn dan ook verheugd dat het college met het 
definitieve raadsvoorstel ‘Investering in geothermie en warmtenet Noordwest’ is gekomen. Wij zijn onder 
de indruk van de zorgvuldigheid waarmee het project geothermie wordt opgezet.
Hierna hebben we te maken met WarmteStad en dan gaat het anders. Daar wordt aan gerefereerd in de 
brief die we gisteren hebben ontvangen.

De VOORZITTER: Ik ga eerst even de heer Koks de gelegenheid geven.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, ik merk dat de heer Loopstra ook moeite heeft met het woord 
‘geothermie’. Bent u er geen voorstander van om de term ‘aardwarmte’ te gebruiken?

De heer LOOPSTRA (PvdA): Dat vind ik een heel goede suggestie, voorzitter. Dan gaat het vanaf nu 
hopelijk goed.
Wij hebben in de commissie de toezegging gekregen van het college op het gebied van werk, van 
scholing en ook hebben we het gehad over de financiering van potten en pannen, waarbij het college ook 
beloofde daar bij de corporaties aan te werken. We hebben er inmiddels ook met warmte overleg over 
gehad, dus dat zit allemaal goed.
Wij schrokken wel even van die brief van gisteren, dat laatste stukje over besluitvorming naar 8 juni. Wat 
betreft de informatievoorziening zitten we op de lijn van de VVD. We willen wel graag op de hoogte 
blijven van dit project en niet alleen als het misgaat. We willen gewoon geïnformeerd worden over de 
voortgang. Maar, wat wel een beetje zo is, en die brief ademt dat uit: ja, zo meteen gaat het anders. Dan 
heb je de WarmteStad BV. In de commissie heb ik ook gezegd: “Het college blijft bij dit belangrijke 
project altijd verantwoordelijk”. Wij willen straks niet hebben dat als ik vraag: “Nou, hoe zit het met de 
social return on investment bij dit project?”, dat het college zegt: “Ja, daar kan ik niets over zeggen, want 
daar gaat de WarmteStad BV over”. Ik vind dat met de toezegging die het college aan ons heeft gedaan, 
dat het ook in de toekomst de vinger aan de pols zal houden, en ook op termijn andere zaken, het college 
altijd aanspreekbaar is op dit traject. Daar wou ik het vooralsnog bij laten, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het nu 18.40 uur en wij schorsen de vergadering tot 19.40 uur en 
dan gaan we door. De vergadering is geschorst.

(Schorsing 18.40 uur - 19.50 uur)

De VOORZITTER: Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaatsen in te nemen? Misschien nog 
even een klein puntje, voordat de wethouder het woord krijgt. Ik heb u nog in onzekerheid gelaten over 
agendapunt 7l. Daar hebt u zich natuurlijk grote zorgen over gemaakt, begrijp ik. Dit gaat definitief naar 
de volgende vergadering. Het woord is aan de wethouder.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, dank u wel. Dank aan de raad voor de bijdragen. Ik wilde maar 
even beginnen, voor ik naar de inhoud overga, om ook dank te zeggen voor de complimenten die zijn 
uitgedeeld voor de informatievoorziening en voor de manier waarop het proces begeleid is. Daar hebben 
we ons best voor gedaan en ik denk ook echt dat de mensen van WarmteStad en onze organisatie daar 
complimenten voor verdienen. Want los van de inhoudelijke uitkomst, is het in elk geval zo merk ik, dat 
mensen het gevoel hebben dat ze op basis van de goede informatie een besluit kunnen nemen. En dat is 
van heel groot belang. Dus dat vooraf.
Velen van u hebben het aangegeven: de beslissing die vandaag voorligt, daar moet ik toch in algemene 
zin ook iets over zeggen, voordat ik naar uw vragen ga, is van grote omvang. Als het gaat om de 
energietransitie die we met elkaar door te maken hebben en de ambitie van energieneutrale stad, dan 
hebben we een heleboel projecten in deze stad. En dan is het ook nog wel zo dat we misschien tegen 
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elkaar zeggen: “Goh, het zijn allemaal wel kleine stapjes naar een heel groot doel”, want de opgave is 
heel erg groot, maar deze transitie, dit project van die geothermie waarmee je tienduizend woningen op 
die manier van duurzame warmte kunt voorzien, is echt ten opzichte van andere projecten een enorme 
bijdrage. Ik hoor dat het wel wordt gerelativeerd, maar ten opzichte van andere projecten is het echt een 
forse opgave. Daar komt bij dat we het niet alleen maar doen vanwege duurzaamheidsperspectieven, maar 
ook, en een aantal van u heeft dat ook genoemd, vanwege een aantal andere heel belangrijke voordelen 
die aan dit project verbonden zijn. Een van de belangrijkste is ook door de SP aangegeven, die gaat over 
de sociale opgave die we ook hebben. De winst die we hebben door ervoor te zorgen dat mensen 
betaalbaar kunnen wonen. Op deze manier kunnen we ook een bijdrage leveren aan betaalbare 
energielasten voor de korte en voor de lange termijn. En dat bij corporatiewoningen, waar dat ook geen 
overbodige luxe is.
Dan hebben we ook nog het thema van deze stad en zijn kennisinstellingen en de energiesector, die in 
deze stad zo goed draait en waar we ook zoveel werkgelegenheid door creëren. Ook daarvoor biedt het 
project natuurlijk een prachtige kans om ook op het Zerniketerrein met de kennisinstellingen zo’n project 
te kunnen draaien, dat te laten zien en er verdere kennis over te ontwikkelen, zeg ik alvast tegen mevrouw 
Koebrugge. Want natuurlijk is het zo dat wij met dit project ervoor zorg willen dragen dat we 
bijvoorbeeld op EnTranCe ook samen met marktpartijen willen kijken hoe we die techniek verder kunnen 
brengen. Hoe kunnen we nou leren van dit project, ook voor de toekomst? We zijn ook in gesprek met 
marktpartijen om te kijken of wij met die restwarmte bijvoorbeeld nog weer andere toepassingen kunnen 
laten plaatsvinden. Dus het is ook echt een project dat bijdraagt aan Groningen Kennisstad. En de vierde, 
heel belangrijke is de bevingsproblematiek, waarbij natuurlijk hoort dat we zeggen: “Laten we nu alles op 
alles zetten om de onafhankelijkheid van het gas te verwezenlijken”. Dus echt een paar heel grote 
bewegingen, grote doelen die hiermee dichterbij komen.
Dan voorzitter, mevrouw Jongman gaf het ook aan, de bijdrage van warmte in de hele energietransitie is 
van heel groot belang. We moeten niet alleen maar stroom hebben, maar ook warmte, want dat is 40% 
van het totale energieverbruik en bij woningen is dat 60%. Dus ook daar is het echt van belang om die 
beperkte mogelijkheden die er zijn om warmte duurzaam op te wekken, ook in te zetten.
Een groot project met veel voordelen. Maar er horen natuurlijk ook risico’s bij. Bij een groot project als 
dit horen risico’s. Die hebt u ook gezien en geïdentificeerd en daar hebben wij ook met Rebbl en met 
anderen over gesproken. Dat is op de eerste plaats de boring. Hebben we daadwerkelijk een ondergrond 
en een druk waarmee wij verder kunnen? En het tweede is de afzet. Als het gaat om het eerste risico, dat 
van de boring, hebben we het mooie gegeven dat wij voor 85% een verzekering hebben afgedekt via een 
EZ-subsidie, de zogenaamde RNES-subsidie. Dat betekent dat we zo’n 1,3 miljoen euro risico 
overhouden op dat deel en dat is ook precies het bedrag dat wij toevoegen aan het weerstandsvermogen.
Het tweede gaat over de afzet en dan komen we natuurlijk direct op het punt van de 3500 
woningequivalenten die ook door velen van u is genoemd. Ik hoef er geen geheim van te maken dat ik 
echt niet gelukkig was dat ik hier niet kon staan met ondertekende contracten die samen 3500 
woningequivalenten vertegenwoordigen. Dat hebben we met elkaar afgesproken aan het begin van het 
traject en daar zijn we ook vol voor gegaan en tot heel kort geleden leek dat ook gewoon te lukken. 
Niettemin, dat is niet zo. We staan op ongeveer 3200 en dan is de terechte vraag: wat betekent dat nou 
eigenlijk en hoe moeten we dat zien in het perspectief van het hele traject? Wat zegt dat over het 
vertrouwen naar de toekomst? Dus we moeten even een stap terugzetten. Wat voor consequentie trekken 
we daaruit? Dan is het van belang om daar een aantal zaken bij aan te geven. In de eerste plaats is dat 
aantal van 3500 woningen echt bedoeld geweest, vanaf het kader al, om te laten zien: hebben wij met 
elkaar een kickstart voor dit project? Hebben we genoeg vertrouwen? Zijn er genoeg afnemende partijen 
die zeggen: “Wij willen meedoen aan het project en wij willen onze woningen er op aansluiten. Wij 
willen die sprong wagen”, zodat we ook verder kunnen richting 5000 en uiteindelijk naar 10.000 
woningequivalenten. Want dat is natuurlijk het doel van dit project. Niet om 3500 woningequivalenten te 
behalen, maar om 10.000 woningequivalenten te bereiken. Dan constateer ik dat wij alle partners die we 
wilden betrekken hebben betrokken. Dat de corporaties hebben getekend, dat de Hanzehogeschool heeft 
getekend, dat de Rijksuniversiteit heeft getekend, dat er vertrouwen is bij die partijen en dat de enige 
reden dat wij nu niet precies die 3500 hebben in één gebouw zit, waar gewoon om een praktische reden, 
ik kom daar wel even op terug, nu geen contract voor getekend kon worden. Daar komt bij dat we nog 
zo’n 1400 woningen in de pijplijn hebben zitten waarvan wij hopen in elk geval een deel te contracteren 
in de komende periode. Dus er zijn ook gesprekken voor een veel groter aantal dat nog op komst is en het 
uiteindelijke potentieel dat we hebben geïdentificeerd in het hele gebied is 20.000 woningequivalenten. 
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Iets meer zelfs; ruim 20.000 woningequivalenten. We hebben ons gericht, ook wat betreft het perspectief 
op die 10.000, op een deel daarvan, eigenlijk op de helft daarvan, waarvan we hebben gezegd: “Laten we 
ons nou op de eerste plaats daarop richten”, maar er is nog meer potentieel, ook nog voorbij die 10.000. 
En dan zegt het CDA: “Is dit nou eigenlijk niet de makkelijkste fase en wordt het niet steeds 
ingewikkelder om nu volgende partijen te contracteren?” Mijn stelling is dat dit niet het geval is. Dat 
heeft met twee voorname dingen te maken. In de eerste plaats is het nu juist een grote hobbel dat je in 
deze fase partners moet overtuigen van de haalbaarheid van het project, van de meerjarige zekerheid van 
afname van warmte, van een goede businesscase die er staat, waar je vertrouwen in moet hebben, terwijl 
we helemaal nog niets zien met elkaar. Er is nog geen put, er is nog geen netwerk en tegelijkertijd moet je 
een contract tekenen waarin je zegt: “Over twee jaar ben ik daarbij”. Dus dat is een enorme hobbel waar 
je met elkaar intensief over in contact bent. Is dit nu een project dat echt haalbaar is? Daarvan hebben de 
partijen gezegd: “Ja” en vervolgens is de vraag welke woningen, welke complexen je allemaal nog kunt 
aansluiten, de komende jaren, om die afzetmarkt nog groter te maken. En we hebben nu gekeken naar 
gebouwen, ook naar de toekomst toe, die het snelst aan te sluiten zijn op het netwerk dat we gaan 
aanleggen. Maar het is niet per se zo dat dit de makkelijkste gevallen zijn. Dus het is niet zo dat we nu het 
makkelijkste hebben gedaan en dat het moeilijkste nog moet komen.
Voorzitter, dus dat is een aantal zaken vooraf, waardoor wij die beweging naar meer woningequivalenten 
met alle vertrouwen tegemoet zien. Het feit dat wij nu een tijdsprobleem hebben, een faseprobleem 
hebben, waarin wij heel graag bij deze besluitvorming het al zover hadden gehad, wil niet zeggen dat het 
risico is toegenomen dat we uiteindelijk die equivalenten niet gaan halen. Het feit dat een gebouw er 
tussenuit valt wil niet zeggen dat je in één keer geen vertrouwen meer hebt in het behalen van die 
duizenden equivalenten die je nodig hebt. Zo zijn we natuurlijk voortdurend in gesprek over allerlei 
gebouwen die uiteindelijk wel of niet kunnen worden aangesloten.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja bedankt, voorzitter. Waarom is dan die ondergrens in eerste instantie 
vastgesteld? Ik bedoel: wat heb je dan aan een ondergrens als die vervolgens niet zo heel veel zegt?

Wethouder GIJSBERTSEN: Ja voorzitter, hij zegt wel iets. Wij hebben met elkaar een ondergrens 
vastgesteld, omdat wij willen zien dat wij zo meteen een bron gaan aanleggen waaraan ook partijen zich 
willen committeren en waarvan ze ook zeggen: “Wij hebben woningequivalenten die erop aangesloten 
willen worden en wij willen ook contracten tekenen om dat te gaan doen”. Je hebt een zekere basis nodig 
om daarmee te starten. 3500 had ook 3000 of 4000 kunnen zijn, maar het gaat erom of je voldoende 
vertrouwen hebt in de uiteindelijke ontwikkeling van het project. Dat hebben wij nu ook, juist omdat je 
die contracten al hebt en die partijen al hebt gebonden.

De heer UBBENS (CDA): Ja, dat zegt u, maar u zegt ook: “Je moet een ondergrens stellen om 
vertrouwen te wekken”. En die ondergrens is niet gehaald. En desondanks “hebben wij er vertrouwen in”.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, het is niet één plus één is twee. Het is een ingewikkeld project. 
Op het moment dat dit zich voordoet, we wilden die 3500 halen en daar zitten we een paar honderd onder, 
wat doe je dan? Er is niet een soort automatische uitkomst: dan houdt het op. Dan zet je een stap terug en 
dan vraag je: “Wat zegt dat nu, dat we er niet zijn, voor dat totale project?” Dan constateer ik dat we nog 
heel veel perspectief hebben op de toekomst van de woningequivalenten, dat we goede partners hebben 
die ook vertrouwen hebben in het project, dat er heel veel potentieel is in de stad voor aansluitingen en, 
dat vind ik belangrijk om toe te voegen, dat zelfs als wij met 3500 door zouden moeten, dan nog: een paar 
mensen hebben gesproken over quitte spelen op 5000, maar met 3500 spelen wij in die zin quitte, dat wij 
als aandeelhouder WarmteStad niet extra hoeven te subsidiëren, zal ik maar even zeggen, bovenop de 
beslissing die nu voorligt. Wat wij graag willen is dat wij naar die 5000 gaan, omdat we dan ook 
dividenden kunnen verwachten later, en dan op het rendement zitten van 6%, dat wij ook in dit kader 
hebben afgesproken. Dus zelfs in dat scenario, zeg ik ook in de richting van mevrouw Jongman, ben je 
nog niet gelijk in de situatie waarin je je leningen niet meer kunt afbetalen, als WarmteStad. Maar 
niettemin. Ik wil er niet te lang bij blijven hangen, want het doel is uiteindelijk 5000 en 10.000 en 
nogmaals, we hebben daar vertrouwen in.
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Voorzitter, u zegt eigenlijk: “Met die businesscase komen we met 
het aantal dat wij nu hebben, waar nu concreet voor getekend is, ook uit”. Dat zegt u?

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, er zit een marge in die businesscase van het niveau van het 
rendement dat we willen halen met die 5000 woningequivalenten en het rendement dat we moeten halen 
om aan onze betaalverplichtingen te kunnen voldoen. En dat laatste, daar is sprake van bij die 3500. Maar 
bij 5000 zit je op die 6% waar wij eigenlijk van uitgaan in de businesscase. Dus inderdaad, het is niet zo 
dat bij die 3500 er uiteindelijk automatisch een rekening komt naar de gemeente Groningen en naar het 
waterbedrijf om bij te betalen om de exploitatie van WarmteStad overeind te kunnen houden.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Maar ook niet bij 3189? Want dat is nu de basis waarop wij dit 
besluit gaan nemen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, dan wordt het heel precies op het aantal. U krijgt van mij de 
toezegging dat wij niet gaan gunnen als wij geen 3500 woningequivalenten hebben. We hebben nog twee 
jaar de tijd om sowieso tot die 5000 te komen. De uiteindelijke gunning is begin 2017. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij die 3500 dan hebben en als wij die niet hebben, dan kunnen wij niet gunnen.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, wat voor financieel risico hebben wij dan als wij 
die gunning niet doen?

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, dan gaan wij over op het scenario waarin wij biomassa gaan 
uitvoeren. Dat is weliswaar qua duurzaamheid en uiteindelijk ook qua businesscase uiteindelijk niet zo 
gunstig als het aardwarmtescenario, maar niet eentje dat onmiddellijk leidt tot hele problematiek, omdat 
we dan de boring nog niet hebben gedaan en die kost natuurlijk heel veel geld. Die is veel duurder dan de 
investeringen die we moeten doen bij een biomassaproject.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, ik hoor de wethouder ook zeggen dat er 20.000 mogelijke 
wooneenheden in dat gebied zitten, die aangesloten zouden kunnen worden op aardwarmte. Komt van die 
20.000 een groot deel uit de instellingen en bedrijven met wie we nu contracten hebben afgesloten?

Wethouder GIJSBERTSEN: Ja voorzitter, voor een groot deel wel. Het is complex. Er zitten ook 
particulieren bij, er zitten ook utiliteiten bij, maar er zit een groot deel bij van partners met wie we nu 
contracten hebben gesloten. Ja.

De VOORZITTER: Moment nog even. Mevrouw Koebrugge nog even en daarna kunt u vervolgen.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ik had nog een vraag over wat als we die 5000 
niet halen en dan niet gunnen, maar overgaan tot een biomassacentrale. Hoe ziet u het dan met de 
subsidies die specifiek voor de geothermie verstrekt worden? Komt het dan ook nog steeds gewoon uit of 
moet er dan wel geld bij, omdat die subsidies er niet meer zijn?

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, wat ik zojuist zei is juist: we hebben een businesscase waarmee 
we ook in het biomassascenario uit kunnen. En het feit dat we de investering voor de boring dan niet 
hoeven te doen, compenseert het feit dat er andere kosten achter vandaan komen. Dus dat leidt niet tot een 
onmiddellijk financieel vraagstuk.
Voorzitter, er is een aantal positieve ontwikkelingen die hier ook tegenover staan, die hier ook een rol bij 
kunnen spelen. Op de eerste plaats de nieuwe SDE. We hebben de werkelijke beschikking niet binnen, 
maar die gaat zeker komen, waarmee we de businesscase echt een stuk robuuster kunnen maken. U moet 
dan denken aan een rendement dat minstens zo’n 0,5% hoger zal uitvallen en daardoor hebben we ook 
minder vertragingsrisico. Want die oude SDE, daar liepen wij wat op in, omdat we eigenlijk iets te laat 
waren om die vanaf het begin te gaan gebruiken. Daar hebben we bij de nieuwe SDE geen problemen 
mee. We hebben onze financiers voor vreemd vermogen. Drie banken hebben aangegeven: “Wij kunnen 
hier ook vreemd vermogen in stoppen, onder bepaalde voorwaarden”. Het waterbedrijf is inmiddels ook, 
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sinds vanmiddag, definitief akkoord. De Provincie, GS, heeft ingestemd en legt het aan de PS voor via de 
wensen en bedenkingenroute, dus we zien een heel aantal positieve ontwikkelingen in het project. Wat 
denk ik ook goed is om te zeggen, in reactie op de Stadspartij, is dat de gesprekken met de Gasunie nog 
lopen en in een vergevorderd stadium verkeren. Ik heb nu geen aanleiding om te veronderstellen dat we 
daar niet uitkomen. Als dat lukt, heeft dat natuurlijk flink effect op de besluitvorming van vandaag in 
positieve zin, omdat we dan een extra publieke partner zouden hebben, die ook financieel bijdraagt aan 
dit project. Dus een aantal heel positieve ontwikkelingen. Ik vind het eerlijk gezegd echt een 
indrukwekkende prestatie, laat ik dat nog zeggen, voorzitter, dat wij in deze stad in staat zijn om met deze 
partners zo’n project letterlijk van de grond te trekken. Of in de grond, wat u wilt. Om met onze partners 
het project, zowel met de warmtebron als met warmtenet, tegelijkertijd op deze manier aan te pakken. 
Daar is ontzettend hard aan gewerkt en ik vind het echt een enorme prestatie. Als we kijken naar de 
risico’s die voorliggen, dan zijn die er. Ik neem die niet allemaal weg. U hebt ook de Rebbl-groep gezien. 
Maar dan is de mening van het college echt dat de businesscase zoals hij er nu ligt, zo robuust is en de 
perspectieven op de afzet zo groot zijn, dat wij dit voorstel echt met vol vertrouwen aan u kunnen 
voorleggen.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, nog even over die Gasunie. Als u overeenstemming bereikt met de 
Gasunie, hoe moet ik dat dan zien? Komt u dan weer terug hier, bij de raad? Komt u dan melden: “We 
hebben er een partner bij en zus en zo ziet de overeenkomst eruit” en wordt dit dan voorgelegd?

Wethouder GIJSBERTSEN: Ja voorzitter, dan kom ik bij u terug. Dat is misschien een mooi bruggetje 
naar de vragen die zijn gesteld over de betrokkenheid van uw raad. We hebben in de raadsbrief 
opgeschreven dat wij ook volgens de kadernota Verbonden partijen met u afspraken hebben gemaakt. Dus 
we leggen een aantal grote besluiten, waarvan een aantal in de brief is opgenomen, aan u voor via de 
wensen en bedenkingenroute. We hebben elk jaar in oktober inzicht in de jaarcijfers van WarmteStad en 
ik zeg uiteraard toe dat wij majeure beslissingen die we de komende tijd gaan nemen, ook met u zullen 
delen. Maar het is waar dat u in een controlerende rol zit. Maar niettemin denk ik dat het goed is dat we 
ook aan de voorkant al een aantal randvoorwaarden hebben aangegeven. Bijvoorbeeld, zeg ik tegen 
mevrouw Jongman, over de ontwikkeling van het TLS. Dus zonder TLS geen boring. Dat TLS moet 
ontwikkeld zijn. Zonder 3500 woningequivalenten geen boring. Dus u hebt een aantal garanties vooraf en 
voor het overige geldt dat u ook echt door het college wordt meegenomen en ook gelegenheid hebt om 
aan de bel te trekken als dat niet gaat zoals u wilt of verwacht had.

De VOORZITTER: De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, ik heb alleen niet meer de toezeggingen van het college 
gehoord die aan mij gedaan zijn in de commissievergadering, waar we werk, scholing en ook de 
voorfinanciering van pannen en potten bespraken. Ik heb aangegeven dat onze fractie niet wil dat we op 
een bepaald moment tegen een muur oplopen en dat het college zegt: “Ja, maar daar gaan wij niet meer 
over, daar gaat WarmteStad over”. Dus ik wil graag een bevestiging van de toezegging die het college aan 
mij heeft gedaan tijdens de commissievergadering.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, omdat u zelf ook die toezegging al noemde in uw woordvoering, 
vond ik het niet nodig om die nogmaals te doen. Maar u hebt mij goed gehoord in de commissie. Dus die 
toezegging doe ik nogmaals.
Voorzitter, een aantal concrete vragen misschien nog. Een paar vragen zijn gesteld over het specifieke 
besluit van de RUG. De RUG besluit over dit gebouw waarschijnlijk eind dit jaar. Er is geen zekerheid 
over of dit specifieke gebouw nog werkelijk op het warmtenetwerk zal worden aangesloten. Als dat wel 
zo is, is dat hartstikke mooi. Als dat niet zo is, moeten we putten uit de andere equivalenten die nog in de 
rij staan. Nogmaals, we hebben er 1400 in de pijplijn zitten en uiteindelijk een potentieel van meer dan 
20.000. Dan voorzitter: stoppen wij bij meer dan 100 bar met boren?

De VOORZITTER: Moment, de heer Ubbens.
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De heer UBBENS (CDA): Ja, nog even terugkomend op het laatste punt, voorzitter. Hoe kan het nou zo 
zijn dat het nu pas duidelijk wordt dat het onduidelijk is bij de RUG of ze dit wel of niet in het project 
wilde houden? Waarom is dat nu pas bij de organisatie bekend?

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, dit stond natuurlijk ook nog op mijn lijstje. Dat is een goede 
vraag. Het is een beetje het punt van verrast worden. Wij hebben echt heel intensief contact met onze 
contractpartners. Het is niet een contact van ‘we bellen eens een keer in de twee weken’, het is echt een 
intensief contact. Ook op ambtelijk niveau is er echt gewerkt aan de voorbereidingen van dit specifieke 
besluit. Maar je ziet dat toch in het enkele geval van dit gebouw er in de communicatie over en weer een 
misverstand is ontstaan. Ik wil er ook niet helemaal over in de diepte treden, maar het is gebeurd. Maar 
het geeft mij in ieder geval geen aanleiding om dat vervolgens door te trekken naar allerlei andere 
projecten die we op de lijst hebben staan, want daar is ook allemaal een verhaal bij te houden. Maar ik 
kan het niet mooier maken dan het is. Dit gebouw, wij dachten echt dat het goed zou komen en dat we het 
contract konden tekenen, maar het bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Dus dat is ongelukkig. Maar ik denk 
niet dat we daaraan grote conclusies over alle andere gebouwen op de lijst moeten verbinden.
Voorzitter, dan herhaal ik nog even mijn punt in de richting van het CDA. U had het over contractpartijen 
die zijn afgevallen. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Er zijn geen contractpartijen afgevallen, er is een 
gebouw afgevallen. Dat is echt een cruciaal onderscheid voor dit debat en ook voor het vertrouwen dat je 
in dit project kunt hebben.
Dan had het CDA gevraagd of wij nu stoppen met boren, of beter gezegd een tweede boring doen, op het 
moment dat na de eerste boring blijkt dat de ondergrond in Groningen-stad toch wel verdacht veel lijkt op 
de ondergrond in het Slochterenveld. Het antwoord is: nee, dat doen wij dan niet. Dan gaan wij niet over 
tot die tweede boring. Dat zou buitengewoon onverstandig zijn. Dan, voorzitter, heb ik volgens mij de 
vragen gehad.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Voorzitter, ik had er nog een vraag aan gekoppeld, namelijk waarom het dan 
niet mogelijk is om van die RNES-regeling gebruik te maken en of dat niet besproken kan worden.

Wethouder GIJSBERTSEN: Nee voorzitter, die regeling heeft betrekking op andersoortige risico’s. Dus 
niet op aardbevingsrisico’s. Het is een specifieke regeling, die RNES en die is gewoon niet van 
toepassing op dit type risico’s en wel op de risico’s waar we ook nu gebruik van hebben gemaakt. Dus die 
regeling strekt zich niet zover uit dat we daar op die manier gebruik van kunnen maken.
Voorzitter, ik was door mijn woordvoering heen, eerlijk gezegd.

De VOORZITTER: Ik ga eens even kijken of de raad dat ook vindt of dat er punten zijn blijven liggen. 
Zijn er geen punten blijven liggen? De heer Loopstra kijkt mij nog even indringend aan. Dan volgt daaruit 
automatisch de volgende vraag: is er behoefte aan nog een tweede termijn? De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Kunnen we even kort schorsen?

De VOORZITTER: Ja, dat is uitstekend. Dat zou dan mijn volgende vraag zijn. Hebt u behoefte om te 
schorsen? Dat kan. Vijf minuten?

De heer UBBENS (CDA): Vijf minuten.

De VOORZITTER: Akkoord. Dan schorsen wij vijf minuten.

(Schorsing 20.15 uur – 20.20 uur)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja bedankt, voorzitter. In de eerste termijn heb ik ook een paar keer genoemd 
dat wij een onafhankelijke en complete afweging willen maken van het hele proces. Dat daarin die 
contracten voor ons wel een belangrijke rol hebben gespeeld. We hebben ons erover verbaasd dat een 
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aantal partijen daar heel gemakkelijk overheen stapt en dan ook die ondergrens als arbitrair neerzet. Dat 
heeft het ons wel moeilijk gemaakt, want dat geeft geen vertrouwen in het feit dat met die risico’s 
verstandig wordt omgegaan. Ik denk wel dat de wethouder daar op zich goed op heeft gereageerd, al 
noemt hij wel wederom dat het 3000 kan zijn, maar ook 4000 kan zijn. Feit is dat wij moesten afgaan op 
een ondergrens van 3500 en dat die niet is gehaald. Ik denk dat de opmerking van de wethouder 
belangrijk is, dat we met het huidige aantal van 3500 in ieder geval uit de kosten kunnen raken. Ik denk 
dat we er wel vertrouwen in kunnen hebben dat we dat getal in ieder geval kunnen halen. Daar heb ik wel 
vertrouwen in. Dus dat is een goed teken.
Maar los van deze discussie die we net hebben gehad, wat ook vertrouwen geeft, is in ieder geval de 
informatievoorziening tot nu toe. Ik denk dat die altijd heel open is geweest. Ik heb nooit het gevoel 
gehad dat er informatie is achtergehouden. Dan is het wel vervelend om te zien dat er dus partijen zijn, bij 
dit proces betrokken, die plotseling op het laatste moment zich terugtrekken en dat we daarmee in deze 
discussie terechtkomen. Maar in principe vind ik dat de wethouder onze twijfels wel heeft weggenomen.

De VOORZITTER: Mag ik dit beschouwen als een uitgebreide stemverklaring, mijnheer Ubbens? De 
vraag lag voor: wilt u een tweede termijn? Toen zei u: “Ik wil even schorsen”. Maar het is akkoord. Zijn 
er meer stemverklaringen? De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. De antwoorden van het college en de toezegging 
van het college om niet te gaan gunnen onder de 3500 woningequivalenten, tezamen met een 
onderbouwing van de businesscase en de hogere garantie om de alternatieve energiebronnen aan te boren, 
zijn voor de Stadspartij voldoende redenen om vertrouwen te hebben in het project voor geothermie. 
Daarom zullen wij ook instemmen met het raadsvoorstel.

De VOORZITTER: De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, mijn vraag van daarstraks over of die 20.000, die potentieel aanwezig 
zijn, ook bestaande contractpartners zijn, en de wethouder zegt: “Ja, voor een belangrijk deel” geeft ons 
het volledige vertrouwen dat er op den duur voldoende liefhebbers zijn, temeer ook omdat de 
energiekosten voor huurders lager worden of in ieder geval in de hand gehouden worden. Dus wij denken 
dat er groeipotentieel zat is.

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Na eerdere hobbels die wat weg zijn 
genomen, waren er gisterenavond dus twee nieuwe hobbels. Maar ik vind dat de wethouder heel duidelijk 
geantwoord heeft, heel kort samengevat ‘zonder TLS geen boring en zonder 3500 geen vergunning’. Op 
deze wijze denk ik dat dit voldoende vertrouwen geeft om door risico’s, mochten die zich voordoen in de 
toekomst, toch nog weer van de ‘go’ op de ‘no go’ over te gaan. Dus in die zin kunnen wij straks ook het 
knopje ‘ja’ indrukken.

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, ik moet vertrouwen op de woorden van de 
wethouder dat het allemaal wel goed komt, terwijl de cijfers en feiten nu zo zijn dat de afspraken die met 
de raad zijn gemaakt niet nagekomen kunnen worden. U hebt zelf het risico genomen om uw afspraak 
met de raad zo te organiseren dat als een partij afhaakt, de afspraken niet nagekomen kunnen worden. 
Dan moet de wethouder ook het risico accepteren dat er een fractie is die tegen gaat stemmen en het 
verbaast mij dan ook dat andere fracties hier zo makkelijk overheen stappen.

De VOORZITTER: Anderen nog? Niet? Dan stel ik voor dat wij gaan stemmen.
38 voor, 1 tegen. Het voorstel is aanvaard.

(Applaus)
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10. Sluiting

De VOORZITTER: Hartelijk dank. We hebben speciaal omdat dit zo’n mooi resultaat is voor een concert 
gezorgd op de Vismarkt. Datzelfde concert is ook bedoeld om mevrouw Boogaard uit te luiden, want die 
zit hier vandaag voor het laatst. De vergadering is gesloten.

(Sluiting 20.26 uur)
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EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN 22 juni 2016

Plaatsvervangend voorzitter: de heer B.N. Benjamins

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66), M. van Duin (SP), L.R. van 
Gijlswijk (SP), C. Bloemhoff (PvdA), S.M. Brouwer (PvdA), P. Brouwer (GroenLinks), G. Chakor 
(GroenLinks), S.A. Koebrugge (VVD), A.M.J. Riemersma (Stadspartij), A.K. Kuik (CDA), 
M.E. Woldhuis (100% Groningen) en de heren 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), M.D. Blom (VVD), J.R. Honkoop 
(VVD), A. Sijbolts (Stadspartij), M. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), E.B. Koopmans (ChristenUnie), 
A.P.M. Banach (Student en Stad), R.J. Lammers (Student en Stad) en G.J. Kelder (Partij voor de Dieren)

Afwezig m.k.: mevrouw F. Woudstra (D66) en mevrouw I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie)

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)

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

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag

De VOORZITTER: Welkom. Mag ik u allen verzoeken te gaan zitten? Dank u vriendelijk. Welkom bij de 
extra raadsvergadering van woensdag 22 juni 2016. Deze raadsvergadering is ingelast in verband met de 
herindeling, al dan niet. We hebben afmeldingen van de dames Jongman en Woudstra.
Dan gaan we naar de mededelingen. Zijn er van de zijde van het college nog mededelingen? Er zijn geen 
mededelingen van de kant van het college. Dan gaan wij over naar agendapunt 2, de discussiestukken.

2. Discussiestukken

2.a: Raadsvoorstel Gemeentelijke herindeling (Raadsvoorstel 9 juni 2016, 5759116)

De VOORZITTER: Wie mag ik daarover als eerste het woord geven? De fractie van D66, de heer Luhoff.

Eerste termijn

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. In 2013 hebben we voor het laatst een uitgebreide 
discussie gehad over de herindeling, natuurlijk even los van het besluit dat we eind vorig jaar hebben 
genomen, om bij de gemeentelijke herindeling het college te verzoeken een herindeling te maken met 
betrekking tot de gemeenten Groningen en Ten Boer. Maar nog even terug naar 2013. Wij zijn namelijk 
nog steeds van mening dat opschaling in onze regio meer dan wenselijk is. Bestuurskrachtige en financieel 
sterke gemeentes zijn noodzakelijk om de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven in deze regio aan 
te kunnen pakken. En meer gelijkwaardige verhoudingen helpen daarbij. Het geeft tegelijkertijd de 
Provincie ook wat comfort om taken en activiteiten door te decentraliseren richting gemeenten. En het zorgt 
ook dat we drastisch kunnen snijden in het aantal samenwerkingsverbanden die nu toch op wat grotere 
afstand staan van de democratie, zoals in de gemeenteraad hier. Kortom, we onderschrijven nog steeds het 
nut en de noodzaak die ook in het rapport van de Commissie Jansen destijds zijn opgeschreven en 
gepresenteerd.
Kijkend naar onze eigen situatie, de situatie van de gemeente Groningen, dan mogen we veronderstellen 
dat een gemeente met de omvang van de gemeente Groningen in staat is om taken die bij het lokale bestuur 
horen fatsoenlijk te organiseren. Dus voor de gemeente Groningen an sich geldt natuurlijk geen noodzaak 
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om te komen tot een gemeentelijke herindeling. Wat betreft de gemeente Ten Boer geldt wat wij in 2013 
hebben gezegd, laat ik dat eerst nog even benadrukken: “Laten we als stad een bescheiden rol aannemen en 
het initiatief om met ons samen te werken, waar we uiteraard voor openstaan, bij onze buurgemeente 
leggen”. De gemeente Ten Boer heeft, zoals bekend, de wens al eerder uitgesproken om samen met de 
gemeente Groningen straks een nieuwe gemeente te gaan vormen. Dat traject is dus ook gestart.
Nu ligt er een rapportage voor vanuit de Provincie Groningen, voor een verkenning om antwoord te geven 
op de vraag of het een meerwaarde zou zijn als Haren zou gaan participeren in dat traject, dat Groningen 
en Ten Boer al zijn ingegaan. We kunnen de uitkomsten van de verkenning natuurlijk prima onderschrijven. 
Maar is dat nog wel de vraag die nu voorligt? Helemaal sinds het besluit van Haren vorige week. Is het niet 
meer zo dat wij als raad een opdracht richting de Provincie moeten geven, die natuurlijk nog een besluit 
hierover moet nemen? Het is natuurlijk een recht van de Provincie om hier iets van te vinden, om wat te 
vinden van bestuurskracht, om wat te vinden van de financiële kracht van gemeenten. Het is zelfs een plicht 
om daarop toe te zien. Wat dat betreft is het nu echt aan de Provincie om daar een besluit over te nemen. 
Dat neemt niet weg dat bij mijn fractie overeind blijft staan, dat het initiatief voor een herindeling van de 
buurgemeente zelf moet komen. En dat wat ons betreft de deadline van 1 januari 2019 om te komen tot een 
nieuwe gemeente niet in gevaar mag worden gebracht. Hetzelfde geldt ook voor onze voorkeur voor een 
lichte herindelingsvariant, waar het college zelf in dit voorstel ook voor pleit. Wat ons betreft zijn dit heel 
harde voorwaarden. We stellen die natuurlijk ook vast in dit raadsvoorstel, dus wat dat betreft kunnen we 
instemmen met dit voorstel. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie dan? De heer Dijk, SP.

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Onze opstelling met betrekking tot een gemeentelijke 
herindeling tussen Ten Boer, Groningen en Haren kent u: open en bescheiden. Wij vinden het niet gepast 
om als gemeente een grote broek aan te trekken, als het om een eventuele herindeling met buurgemeenten 
zoals Ten Boer en Haren gaat. Wanneer de betrokken gemeentes zelf besluiten met Groningen te willen 
herindelen, zijn ze van harte welkom, of in ieder geval welkom. De herindeling met Ten Boer staat buiten 
kijf. De gemeenteraad van Ten Boer wil herindelen, de bewoners ook. Natuurlijk zijn er zorgen. Tijdens de 
dorpsrondes heeft de SP-fractie goed geluisterd naar de wensen en bedenkingen van de bewoners van Ten 
Boer. De verschillen tussen de stad, met zijn vele wijken en buurten, en de plattelandse dorpen zijn 
aanzienlijk. Zo had ik het genoegen om in Woltersum te zijn. Daar zijn een voetbalveld en de bijbehorende 
kantine dan wel dorpshuis de spil van het dorp, en in een stad hebben we niet eens in elke wijk of buurt een 
wijkcentrum of buurthuis. Maar voor zo’n dorp als Woltersum is een dorpshuis echt een onmisbare 
voorziening om de sociale samenhang in stand te houden. Daar zie je echt die enorm grote verschillen 
tussen de stadse gemeente en de dorpen rondom de stad in de buurgemeenten.
In de verkenning Gemeentelijke herindeling Groningen Haren en Ten Boer wordt geconcludeerd dat een 
nieuwe gemeente bestuurskrachtig zal zijn, interne samenhang zal kennen, bijdraagt aan evenwichtige 
regionale verhoudingen en duurzaam en financieel robuust zal zijn. Maar voorzitter, laten we wel wezen: 
als iedereen een beetje zijn best doet, kunnen deze conclusies bij alle mogelijke herindelingen worden 
getrokken. Dit maakt herindelingen niet tot noodzaak. De gemeenteraad van Haren heeft besloten om voor 
het scenario van zelfstandige gemeente te gaan. Dan past het in onze visie niet om als gemeente Groningen 
een grote broek aan te trekken en te zeggen: “Haren moet en zal met de gemeente Groningen en Ten Boer 
gaan herindelen”. Wij respecteren de keuze van de Harense gemeenteraad. Haren is nog steeds welkom. 
Wij staan daar nog steeds open voor. Maar het is nu aan de Provincie om te bepalen of ze op grond van de 
wet het initiatief wil nemen tot herindeling van de drie gemeenten. Wat ons betreft ligt de bal daar en hoeft 
Groningen zich hier niet meer actief voor in te zetten. Wat de SP betreft gaat de herindeling met Ten Boer 
in de zogenaamde lichte variant door. Wat de Provincie ook besluit, de herindeling met Ten Boer mag wat 
ons betreft geen vertraging oplopen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Dijk. De heer Bolle, CDA.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Voorzitter, de herindeling met Ten Boer kan, zoals u weet, op 
de steun van het CDA rekenen. We willen nogmaals aangeven dat er aandacht moet zijn voor het landelijke 
karakter en ook voor het OZB-regime. Boerenbedrijven moeten niet onevenredig hard worden getroffen 
door de herindeling.
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Dan het rapport. Sommige voordelen die het rapport noemt, zien wij wat minder, maar we kunnen ons in 
grote lijnen wel vinden in het rapport dat vandaag voorligt. Het was ook mooi geweest als de gemeente 
Haren had besloten om te kiezen voor herindeling, maar dat is niet gebeurd. En dat respecteren we. Het had 
wel voordelen kunnen opleveren voor alle drie de gemeenten. Zonder Haren levert voor Ten Boer en 
Groningen niet zozeer nadelen op, maar die voordelen hebben we dan niet. Zonder Haren redden we het in 
principe ook wel. Vanuit Haren zijn harde woorden gevallen richting de stad. Annexatie, harde woorden 
over hoe de gemeente Groningen zich opstelt, waanideeën over het volbouwen van de gemeente als Haren 
bij Groningen zou komen, bomen zouden massaal gekapt gaan worden. Ondanks al die onterechte 
verwijten, waanideeën en sneren is ons college constructief gebleven. Dat is een goede zaak. Want hoe 
verleidelijk zou het zijn geweest om mee te gaan in die emotie en daarin te schieten en te zeggen: “Voor de 
inwoners van de gemeente Haren komt er een opslag op de kaartjes voor de Oosterpoort en een opslag op 
andere voorzieningen. We stoppen alle dienstverlening die de gemeente Groningen aan Haren levert. Als 
je het zo graag alleen wilt doen, doe het dan ook maar alleen.” Ik kan me voorstellen dat die gedachte af en 
toe heeft opgespeeld, maar het is goed dat het college er geen gehoor aan heeft gegeven. Dat is uiteindelijk 
niet in het belang van de inwoners van de stad, niet in het belang van de inwoners van de gemeente Ten 
Boer en niet in het belang van de inwoners van de gemeente Haren. En voorzitter, het college heeft zich in 
het proces bescheiden opgesteld. Dat is goed geweest, maar het moet geen valse bescheidenheid worden. 
Haren is natuurlijk een prachtgemeente, dat is zo, maar Haren is ook zo aantrekkelijk omdat het zo dichtbij 
een grote stad ligt, met alle voorzieningen die door de inwoners van de stad bekostigd worden. Vaak wordt 
in de politiek geen antwoord gegeven op als-dan-vragen, maar dat zou in dit geval een beetje raar zijn, want 
de Provincie neemt een besluit en dat is duidelijk: of Haren blijft zelfstandig, of Haren moet alsnog 
aansluiten bij Groningen en Ten Boer. En hoe zou dan wat ons betreft de opstelling van de gemeente moeten 
zijn? Haren heeft in principe zelf de deur dichtgegooid naar een herindeling met Groningen en Ten Boer. 
Mocht de Provincie dan toch beslissen dat herindelen de beste optie voor Haren is, dan zijn voor het CDA 
vier dingen van belang om die deur weer open te krijgen. 1: dat de datum van 1 januari 2019 overeind blijft. 
Hier kan wat ons betreft niet van afgeweken worden. 2: er zal sprake moeten blijven van een lichte 
herindeling, waarbij de gemeente Groningen niet opgeheven wordt. 3: het moet de gemeente Groningen en 
de gemeente Ten Boer geen extra geld kosten. De financiële misère waar Haren nu in zit, mag niet worden 
afgewend op de inwoners van Ten Boer of Groningen. En als laatste en dat is misschien wel het 
belangrijkste, zal de opstelling van de gemeente Haren moeten veranderen. Er zal wat het CDA betreft 
sprake moeten zijn van een positieve en constructieve houding ten opzichte van een herindeling, want alleen 
dan kunnen de drie gemeenten het proces goed doorlopen.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff, PvdA. Welkom terug, inderdaad, mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dank u, voorzitter. De PvdA-fractie in Groningen steunt een herindeling 
met Ten Boer en Haren en niet alleen onze fractie in deze raadzaal, maar ook in Haren, Ten Boer en in het 
provinciehuis. Wij steunen gezamenlijk een toekomstige herindeling. Inmiddels lijkt er dus een definitieve 
kink in de kabel gekomen, door een tot op het bot verdeelde gemeenteraad in Haren en zijn er nu nog twee 
varianten mogelijk. 1: Groningen en Ten Boer gaan samen met een gemeentelijk initiatief. 2: een 
provinciaal initiatief om tot herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer over te gaan.
Voorzitter, met onwillige honden is het slecht hazen vangen, zo luidt het spreekwoord. Indien de Provincie 
kiest voor de tweede variant, wat verwacht het college dan van de opstelling van Haren aan de 
onderhandelingstafel? Het college schrijft zelf immers: “Het traject met ‘Haren zelfstandig’ heeft de positie 
in de overleggen voortdurend beïnvloed”. Graag een reactie van het college.
En voorzitter, wat betekent het provinciaal initiatief precies voor de ruimte die Groningen en Ten Boer nog 
hebben om eigen voorstellen te doen, om juist van onderop dat proces vorm te geven? De PvdA vindt dat 
dit gezamenlijke proces niet te zeer mag worden belemmerd door de opstelling van politiek verdeeld Haren. 
Welke nadelen verwacht het college voor inwoners van Groningen en Ten Boer? En is het college het met 
ons eens dat 1 januari 2019 sowieso gehaald moet worden voor de herindeling met Ten Boer?
De PvdA vindt dat onze verantwoordelijkheid als stad verder reikt dan onze gemeentegrenzen. Nu de deur 
dichtgooien zou misschien de makkelijkste oplossing zijn, maar niet de beste. Groningen, Ten Boer en 
Haren zouden immers samen de vijfde gemeente van Nederland worden en dat kan economisch gezien 
grote voordelen opleveren voor iedereen. Niet alleen iedereen in die, nu nog drie, gemeenten, maar voor 
heel het noorden. Werk, werk, werk. Bovendien blijkt uit de rapporten die verschenen zijn over Haren, dat 
er ook in die gemeente veel mensen afhankelijk zijn van zorg en bijstand. Haren mag dan misschien 325 
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miljonairs hebben, er leven ook 500 gezinnen in armoede en die hebben gewoon meer baat bij een 
gezamenlijke gemeente dan bij een zelfstandig Haren en draconische bezuinigingsmaatregelen. Laten we 
daarom ook in het belang van die inwoners de deur daarvoor openhouden. Vorige keer heeft de PvdA ook 
al aangegeven dat een grotere gemeente, met meer bestuurskracht, de heer Luhoff noemde het ook al, een 
einde kan maken aan allerlei gemeenschappelijke regelingen die niet democratisch zijn en op grote afstand 
tot de burger staan. Wat de PvdA betreft gaan we tot 2019 ook aan de slag om te kijken welke we daarvan 
kunnen afschaffen.
Voorzitter, het vervolg is nu niet in onze handen. De provincie is aan zet. Als PvdA vinden we het van 
groot belang dat we samen met Ten Boer en mogelijk Haren een nieuwe gemeente gaan vormgeven. Dat 
betekent wel respect voor de eigenheid van de verschillende gebieden en inwoners betrekken bij de 
beslissingen die genomen worden. Wij willen geen eenheidsworst, maar een gevarieerde, nieuwe gemeente. 
Ten Boer is plattelandsgebied, Haren is de groene parel van het noorden en zal dat blijven. Voorzieningen 
in de dorpen houden we in stand. Laat onze wijkwethouders ook leren van het nabuurschap en de 
burgerparticipatie die we zagen in de dorpenrondes in Ten Boer. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Bloemhoff. Dan gaan we naar de heer Leemhuis, GroenLinks.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Zoals al meerderen hebben gezegd, bespreken 
wij hier de uitkomsten van de verkenning voor een herindeling tussen drie gemeentes. Zoals de heer Luhoff 
ook al memoreerde, hebben we daar in 2013 voor het laatst uitgebreid over gesproken. Die beelden van 
toen, zoals hij die net ook noemde, gelden nog steeds. Het is inderdaad, ook in de ogen van mijn fractie, 
nog steeds zo dat een gemeente, samengesteld uit Groningen, Ten Boer en Haren, meer is dan de som der 
delen. Dat uit zich in de voorbeelden als een vijfde gemeente van het land. Dat betekent dat er voor alle 
inwoners van die nieuwe gemeente een stevigere positie is in de gesprekken naar Den Haag, maar ook naar 
de EU bijvoorbeeld, waar je meer ruimte hebt voor het aanspraak maken op fondsen. Het is ook een 
gemeente, als die tot stand zou komen, die een heel bijzondere menging heeft van zowel een compacte stad 
als een uitgebreid plattelandsgebied. Dat maakt het daarmee juist een heel bijzondere en unieke gemeente. 
Daarbij is natuurlijk van groot belang dat we op dit moment al de eerste grote stappen aan het zetten zijn 
richting gebiedsgericht werken. Dat kan zich juist goed vertalen in die nieuwe gemeente. 
Plattelandsgebieden behandel je anders en daar spreek je anders over. Ik denk dat het voorbeeld van de heer 
Dijk zojuist zeer goed klopt. Ik ben aanwezig geweest bij de dorpenronde in Thesinge en het belang van 
een of twee van dat soort publieke faciliteiten of semipublieke faciliteiten, draagt een gemeenschap in een 
dorp. Dat laat ook zien dat er op dat vlak al voldoende geleerd is binnen deze gemeente en ook in 
samenwerking met die andere gemeentes.
Het is nu afwachten welk besluit de Provincie gaat nemen. Ik denk dat meerderen daar ook al op 
gepreludeerd hebben en eigenlijk doet het college dat ook al, in die zin dat het zegt onder welke 
voorwaarden. Mijn fractie onderschrijft die voorwaarden: niet tornen aan de datum, een lichte variant en 
ook het belang van een constructieve samenwerking, als uiteindelijk dat besluit is genomen. Tot slot, en dat 
hebben anderen ook al gedaan, zoals de heer Bolle, moet mij ook wel van het hart, los van die discussie die 
in Haren gevoerd wordt, binnen en buiten de raadzaal, als je merkt dat een aantal zaken, werkelijke 
onwaarheden over wat hier in deze gemeente gebeurt passeert, dat dit wel opmerkelijk is. Alsof er in 
Groningen een wens zou bestaan om een groene zone vol te bouwen! Alsof er in Groningen een wens zou 
bestaan om alle bomen te kappen! In een gemeente die zelf het kapvergunningenbeleid versoepelt en zelf 
bouwt in die zone, die ze zegt te willen beschermen! Wat mijn fractie betreft zullen die twee dingen 
natuurlijk nooit gebeuren in de nieuwe gemeente die ontstaat. Ik zou verder kunnen gaan, maar hier houd 
ik het bij en we wachten af wat het vervolg is bij de Provincie.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Leemhuis. Dan gaan we naar de heer Sijbolts, Stadspartij.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de Stadspartij staat voorop dat de 
gemeentelijke herindeling van onderop moet plaatsvinden. Zowel Ten Boer als Haren zijn welkom bij de 
gemeente Groningen, zolang wij er maar niemand met de haren bijtrekken. Iedereen is welkom, maar wel 
vrijwillig. Ten Boer heeft in principe al gekozen voor een samenvoeging met Groningen. Onze lokale 
broeders en zusters van Algemeen Belang Ten Boer zullen vanavond in de raadsvergadering, waar het gaat 
om de strategische visie, nog een aantal detailpuntjes inbrengen, maar wij hebben geen signalen gekregen 
dat de gemeenteraad van Ten Boer niet zal instemmen vanavond. Dat is ook niet zo heel vreemd. De 
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gesprekken met Ten Boer worden al langer gevoerd en het proces is ook al langer gaande. Ja, en bij de 
gemeente Haren is dat toch wel een beetje een ander verhaal. De provincie heeft zich daar nu in geroerd, 
althans, het college van Gedeputeerde Staten. En waar dat college van Gedeputeerde Staten ongeveer een 
jaar geleden nog sprak van “herindelingen moeten van onderop komen”, is het nu 180 graden gedraaid en 
lijkt het erop dat Gedeputeerde Staten ervoor kiest om de gemeentelijke herindeling van bovenaf toe te 
passen. Door de democratisch genomen keuze van Haren om zelfstandig te blijven, is het provinciale 
verhaal misschien technisch wel correct, maar wat ons betreft niet meer relevant. De Stadspartij neemt dan 
ook kennis van het rapport ten aanzien van Haren, althans wat erin staat bij een gemeentelijke herindeling, 
maar door de politieke besluitvorming in Haren zijn deze gedachten wat ons betreft achterhaald. Haren 
heeft een besluit genomen en de Stadspartij wil ze er absoluut niet met de haren bijtrekken.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, de heer Sijbolts geeft natuurlijk een theoretische situatie 
aan, maar stel nu dat er een besluit genomen wordt in het provinciehuis, heet u dan de inwoners van Haren 
welkom in onze gemeente?

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, daar begon ik mijn betoog mee. Iedereen is welkom in de gemeente 
Groningen, dus ook de inwoners van Haren. Alleen voorzien we een lange procedure, ook juridisch. Als de 
Provincie dat zou gaan besluiten, heb ik al signalen gekregen dat het college van Haren van plan is om naar 
de rechter te gaan. Ik verwacht niet dat wij het zover moeten laten komen en dat zou ook het proces 
vertragen. En wat ons betreft is de gemeentelijke herindeling zoals afgesproken met Ten Boer 1 januari 
2019, en dat mag niet in gevaar komen.

De VOORZITTER: Een vraag van de heer Dijk.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Sorry?

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Is het niet precies om die reden goed dat het college in het raadsvoorstel 
die duidelijke randvoorwaarden heeft gesteld? Want natuurlijk zijn wij het met u eens: het overige proces 
en vooral met de gemeente Ten Boer moet niet in gevaar komen. Dat is nu juist gewaarborgd in de 
randvoorwaarden.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Als blijkt dat Haren alsnog vrijwillig komt, is men welkom. Als er vanuit 
de Provincie druk op wordt gelegd, hebben wij een probleem. Die bal leg ik dan ook vooral bij de gemeente 
Haren neer.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja voorzitter, ik vind dit wel een beetje een bijzondere draai van de Stadspartij. Ik kan 
mij herinneren dat twee jaar geleden de heer Prummel nog hier stond en zei dat wij Haren moesten gaan 
annexeren als buitenwijk van Groningen. Het is een bijzondere draai, dit.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja. Volgens mij was het trouwens iets langer dan twee jaar geleden. Ik 
zat daar ook bij en meer van mijn fractiegenoten, toen wij nog groter waren, zaten daarbij. U mag best 
weten dat wij op dat moment allemaal verrast waren door die opstelling. Aangezien de Stadspartij in de 
campagne van 2002 zelfs nog heeft gestreden voor het behoud van de groene long van Haren, waar toen 
nog sprake was van een aftakking van de zuidelijke ringweg.
Ja, voor de samenwerking met Ten Boer maakt het niet uit of Haren nu wel of niet aanhaakt in het proces. 
Maar ik heb het al gezegd: een gedwongen huwelijk wenst de Stadspartij niemand toe. Eventuele dwang 
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vanuit de Provincie beoordelen wij dan ook als totaal ongepast. Ik heb ook al, naar aanleiding van de 
interruptie van de heer Leemhuis, gezegd dat Haren niet vrijwillig lijkt mee te zullen werken en wat de 
Stadspartij betreft, gaan we Haren daar ook niet meer om vragen en is van een gemeentelijke herindeling 
met Haren na vandaag geen sprake meer. Het proces, wanneer we verder zouden gaan, zou onnodige 
vertraging opleveren en dat kan de gemeente Groningen, maar vooral de gemeente Ten Boer zich niet 
veroorloven. De datum van de gemeentelijke herindeling blijft wat ons betreft dan ook 1 januari 2019.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder, Partij voor de Dieren.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Het is tot nu toe geen heel spannend debat hier. Daar 
zal ik ook geen verandering in aanbrengen. Dit keer niet. Het lijkt of we het toch allemaal een beetje met 
elkaar eens zijn. We hebben al een tijdje geleden gepraat over Ten Boer en het bleek eigenlijk wel dat we 
allemaal zeiden, wij in de raad en de mensen in Ten Boer: “Leuk, laten we samen op weg gaan”. Wij als 
Partij voor de Dieren zijn niet per se voor schaalvergroting, maar als het van beide kanten zo positief lijkt, 
ach ja, waarom ook niet? Ten Boer is een gemeente met heel veel agrarische bedrijven. Nou, wij als Partij 
voor de Dieren zien dat als een heel leuke uitdaging om daar de komende periode, ik weet niet of ik daar 
dan bij ben, maar in ieder geval onze partij, heel goed met de boeren om te gaan en te kijken in hoeverre 
wij als Partij voor de Dieren, die tenslotte het beste met de boeren voor heeft, dat ook kunnen uitvoeren. In 
feite heeft Haren natuurlijk ook een groot agrarisch gebied en wat ons betreft is Haren ook ontzettend 
welkom. Dat Haren zelf zegt: “Wij willen liever zelfstandig blijven”, is een besluit dat wij gewoon moeten 
respecteren. Als ze dat graag willen, moeten wij dat ook willen, zeker omdat ik gezegd heb dat wij niet per 
se voor schaalvergroting zijn. Maar, zoals ook heel veel partijen al gezegd hebben: iedereen is welkom. Als 
Haren door de Provincie gedwongen, om het maar zo even te zeggen, bij ons moet komen, dan kan dat. 
Dan zijn ze ontzettend welkom. Dan gaan we gewoon met z’n drieën verder. Maar ook wij zeggen: laten 
we de datum die gesteld is vasthouden en laten we in ieder geval samen met Ten Boer de lichte variant 
uitwerken. Daar wil ik het bij laten.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Koopmans, ChristenUnie.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja dank u wel, voorzitter. Na vele ambtelijke collegiale gesprekken 
met Ten Boer, klankbordgroepen en een persoonlijke ontmoeting tussen de raad van Groningen en de raad 
van Ten Boer, ligt er nu een raadsvoorstel voor met drie varianten. Na de samenvoeging zal ook Ten Boer 
zijn eigen dynamiek met zich meebrengen, ook in het democratische proces, net zoals dat geldt voor elke 
wijk in de stad. Voor een eigenheid, sociale structuren en voor het fraaie van Ten Boer met vele dorpskernen 
eromheen, veel groen, weids uitzicht, compact centrum, bedrijvigheid als landbouw en veeteelt, moeten wij 
als raad van Groningen oog hebben en oog houden. We tekenen ervoor om dat proces goed te laten 
verlopen, met oog en oor voor ieders belangen. Het is duidelijk dat de datum van 1 januari 2019 een 
vaststaand gegeven is, waaraan we niet mogen tornen. Ook voor duidelijkheid richting de inwoners van 
Ten Boer. Wat er in Haren gaande is, is een proces van Haren zelf. Daar gaan wij niet over. Maar we willen 
toch laten weten dat Haren welkom is en dat er wat ons betreft niet getornd wordt aan het groen, uitzicht 
en de eigenheid van Haren. De ChristenUnie-fractie van Haren en wij hebben daar al een paar jaar goede 
gesprekken over en zij wil graag dat Haren bij Groningen komt. Er leeft daar de gedachte dat wij 
onmiddellijk het groen zullen volbouwen, maar dat is geenszins het geval. Waanideeën, zoals de heer Bolle 
noemde en de heer Leemhuis noemde nog een aantal andere voorbeelden. De rode vuilniswagens ontbraken 
daar geloof ik nog in. Maar ook een vraag aan het college: wat hebt u in uw bestuurlijk proces gedaan om 
in gesprek te komen met Haren om zulke onduidelijkheden of waanideeën, volgens de heer Bolle, 
bespreekbaar te maken?
Voor het overige, voorzitter, stemmen wij in met het voorstel. Laten we er een mooie, krachtige, 
bestuurlijke eenheid van maken, die zonder een log apparaat te worden kan besturen met daadkracht, maar 
ook oog heeft voor het eigene van de huidige en nieuwe inwoners van de gemeente Groningen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Koebrugge, VVD.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, afgelopen week is er een hoop gebeurd, ook in Haren. Ergens 
kan de VVD ook wel begrijpen dat de wens van Haren is om zelfstandig te blijven. Als je iemand vraagt: 
“Wil je zelfstandig blijven of wil je graag bij een grotere broer gevoegd worden?” dan snap ik heel goed 
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dat mensen zeggen: “liever zelfstandig blijven”. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk ook 
realistisch blijven. Wat kan wel, wat kan niet? En als je kijkt naar de situatie en de bezuinigingen die nu 
ingevoerd moeten worden in Haren, dan is het maar de vraag of het verstandig is om zelfstandig te blijven. 
Hier in Groningen is dan de vraag: is dit voor ons een probleem of niet? Maar uiteindelijk hebben wij 
natuurlijk wel een probleem, want als er in Haren zoveel bezuinigd wordt, dat de voorzieningen steeds 
minder worden en op een gegeven moment ook omvallen, dan zullen er mensen gebruik moeten maken van 
de voorzieningen in Groningen en zullen wij nog meer moeten investeren in onze eigen voorzieningen, 
terwijl daar verder geen gemeente aan toegevoegd is die meedeelt in de kosten. Aan de andere kant staat er 
ook nog een heel grote opgave op het gebied van zorg en überhaupt de voorzieningen in stand te kunnen 
houden, maar ook de ozb. Haren heeft steeds aangegeven dat ze de ozb in Groningen te duur vindt. Nou, 
met de huidige plannen, die ze zelf gepresenteerd heeft, zal die vanaf 2020 boven het niveau van Groningen 
zitten.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, ik vroeg me af of we nou in de gemeente Haren 
zitten of in de gemeente Groningen, op dit moment

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nou, ik kan u vertellen dat u nog steeds in de gemeente Groningen zit.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Vindt u dan ook niet, u spreekt van het financiële plaatje, dat 
Haren daar vooral over moet praten? En dat wij het hier over de gemeente Groningen hebben?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Het zou heel goed zijn als Haren daarover zou praten. Dat heeft ze ook 
veelvuldig gedaan, maar ik leg net uit wat de consequenties zijn van de keuzes die in Haren gemaakt worden 
voor Groningen. En ook, dat als wij wel richting een herindeling gaan, en dat is ook meteen een vraag aan 
het college, wat dit betekent voor Groningen als in Haren steeds meer financiële problemen komen en 
Haren uiteindelijk wel bij Groningen komt? Hoe moeten wij dat dan gaan oplossen? Moeten wij dat 
überhaupt oplossen of houdt dit op een gegeven moment ook op? Haren moet immers nu 15 miljoen euro 
bezuinigen op een begroting van 52 miljoen euro. En wij hebben geprobeerd op een begroting van 1 miljard 
euro 10 miljoen euro te vinden. Nou, ik zou zeggen: succes met die 15 miljoen euro in Haren.
Een andere vraag is: wat doen we als het zo doorgaat? De provincie neemt niet het besluit dat er een 
herindeling moet komen en in maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haren en dan komt er een 
meerderheid die wel wil herindelen met Groningen. Wat doen wij dan als stad? Is er dan überhaupt nog een 
mogelijkheid om te herindelen? We geven allemaal aan dat we openstaan voor Haren, dat we ook samen 
willen werken, maar ja. Er is nu wel een moment van: ga je verder of niet? En wat gebeurt er op het moment 
dat dit maar door blijft gaan en door blijft gaan? Laten we dan die inwoners van Haren in de kou staan? De 
VVD hoopt dat de Provincie in het besluit rekening houdt met de steeds groter wordende meerderheid, naar 
het lijkt, van inwoners van Haren die het wel realistischer vindt om wel met de stad te herindelen. De VVD 
vindt het oprecht jammer dat we door de houding van het huidige college van Haren niet weten wat 
belangrijk zou zijn voor de Harenaren, indien er een herindeling komt met Groningen. Hopelijk verandert 
dit spoedig. We zien de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de raadsfractie van D66 en het college 
dan ook als een handreiking richting de stad om toch te praten. Ondertussen zal de VVD uiteraard in gesprek 
blijven met zowel de inwoners van Haren, als Groningen, als Ten Boer. Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koebrugge. Student en Stad, de heer Lammers.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Dank u, voorzitter. Met het raadsvoorstel wordt ons als raad onder 
andere gevraagd om de uitkomst van de verkenning te onderschrijven. De verkenning concludeert dat een 
nieuwe gemeente, bestaande uit Ten Boer, Haren en Groningen, op alle relevante terreinen een krachtige 
bestuurlijke eenheid oplevert. Het rapport geeft ons inzicht in de voordelen die een herindeling oplevert. 
De focus van die voordelen ligt vooral op de resulterende schaalvergroting. Herindeling leidt onder andere 
naar grote regionale, nationale en internationale invloed; schaalvergroting van onze ambities wordt 
mogelijk; er kan meer op het gebied van duurzaamheid gedaan worden en de financiële robuustheid van de 
gemeente wordt groter. Deze voordelen lijken voor Student en Stad op het eerste gezicht logisch. 
Wetenschappelijk onderzoek naar de financiële effecten van herindeling in Canada en Finland wijzen echter 
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niet eenduidig uit dat dit voordeel daadwerkelijk behaald gaat worden. Maar dit kan natuurlijk appels met 
peren vergelijken zijn. De verkenning die specifiek gericht is op de herindeling van onze gemeenten, geeft 
aan dat er wel degelijk vele voordelen te behalen zijn.
We beslissen vandaag ook of we als gemeente in een herindeling willen stappen met de gemeente Haren, 
als die zich voordoet. Vanwege deze vraag twijfelen we wel of alle relevante terreinen met dit onderzoek 
gewogen zijn. Buiten het financiële aspect van de herindeling kunnen we weinig informatie uit het 
onderzoek halen die betrekking heeft op het sociale aspect van het samenvoegen van Haren en Groningen, 
en met name gericht op de situatie dat dit afgedwongen gaat worden door de Provincie. De afgelopen tijd 
is gebleken dat Haren en haar inwoners, of in ieder geval een deel van de bewoners, liever niet samen wil 
gaan met Groningen. Het is voor onze fractie lastig in te schatten wat de effecten van deze tegenstand zullen 
zijn op een eventuele fusie van Haren in Groningen. Wat zijn de effecten wanneer een dorp tegen zijn zin 
onderdeel wordt van een stad? Het rapport geeft aan dat de nieuwe gemeente alles in huis heeft om een 
samenhangende, nieuwe identiteit te creëren. Maar hoe pakt dit uit wanneer de samenvoeging op zoveel 
weerstand kan rekenen vanuit Haren? Wat voor problemen kan een gedwongen herindeling teweeg 
brengen? Hoe wegen deze problemen op tegen de voordelen van schaalvergroting? We zijn erg benieuwd 
hoe het college aankijkt tegen dit aspect van de herindeling. Zoals ook aangegeven door andere partijen 
kan het traject met Haren gevolgen hebben voor het traject met Ten Boer. Het is wat ons betreft en ook 
volgens mij voor het college, noodzakelijk dat hier geen vertraging in komt. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Lammers. Dan gaan we naar de fractie van 100% Groningen. 
Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, dank u wel. Laat er geen misverstand over bestaan: 
de fractie 100% Groningen ziet grote voordelen in het samengaan van Groningen, Haren en Ten Boer. We 
zijn van mening dat we de belangen van alle inwoners in dit gebied beter kunnen behartigen in een gemeente 
die zich als de vijfde grootste gemeente van het land nadrukkelijk op de kaart zet. Het gevoel dat Haren en 
Groningen een stevige band met elkaar hebben is bij ons ook sterk aanwezig en vindt ook zijn oorsprong 
in het verleden en leeft nu ook, met de gemeentelijke samenwerking. Kortom, als iedereen die mening is 
toegedaan, zien wij geen reden om niet in te stemmen met een herindeling met alle eerder genoemde 
gemeenten. Maar daar wringt nou net de schoen. Haren wil niet. Eerst was er politiek gezien wel een wil, 
maar een volksraadpleging liet zien dat er onder de inwoners weinig draagvlak was. Ook de verkiezingen 
van 2014 bevestigden dat beeld. Nog recenter was er een meerderheid van de Harener raad die tegen een 
herindeling met Groningen stemde. De insteek van het college en van de Groninger gemeenteraad was tot 
nu toe dat Haren het zelf moet willen: “Kom erbij, maar je moet het zelf wel willen”. Je kunt natuurlijk wel 
je handen in onschuld wassen en instemmen met dit raadsvoorstel en denken: we dwingen Haren niet tot 
een herindeling. Feitelijk klopt dat. Onder de noemer: laten we er dan maar het beste van maken, kun je 
naar de toekomst kijken en stilletjes denken dat het wel goed komt. In onze ogen is dat nu juist het politieke 
opportunisme waar we niet verder mee komen. Het voorstel dat voorligt doet geen uitspraak over de 
vrijwilligheid van de betrokken herindelers. Het zou ons sieren als wij dat als raad wel zouden doen en 
wellicht kan het college hier ook een duit in het zakje doen. Want wat is nu belangrijker? Onze 
welwillendheid? De rapporten die stellen dat Haren niet zelfstandig kan blijven? Of de onwil van Haren 
zelf? Wij kunnen niet anders dan dit laatste als een struikelblok zien. Geen gedwongen huwelijk. Dat past 
niet in ons streven de overheid als een partner te zien en niet als een betweter. Haren moet het zelf willen 
en anders hoeft het voor ons niet. En daarom heb ik een motie.

Motie 1: Geen dwangfusie (100% Groningen)
De gemeenteraad van Groningen bijeen op 22 juni 2016 besprekende het raadsvoorstel Gemeentelijke 
herindeling,

overwegende dat:
- het wenselijk is dat er bij een herindeling sprake is van wederzijds vertrouwen;

constaterende dat:
- er bij de gemeentes Groningen en Ten Boer sprake is van wederzijds vertrouwen;
- er bij de gemeentes Groningen en Ten Boer sprake is van vertrouwen in een herindeling met de 

gemeente Haren;
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- de gemeente Haren geen vertrouwen heeft in een voorgestelde samenvoeging met Groningen en 
Ten Boer;

spreekt uit:
- het onwenselijk te vinden Haren te betrekken bij de herindeling vanwege een gebrek aan 

vertrouwen van Haren in de voorgestelde herindeling;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dan geef ik nu het woord voor de beantwoording aan het college, bij monde van de 
burgemeester.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Dank u wel, voorzitter. Ik dank de raad voor de grote steun voor het 
voorstel dat voorligt. Dit is, denk ik, ook het enige dat echt aan ons ter beoordeling wordt voorgelegd. Dus 
of de uitkomsten van de gesprekken die met drie gemeenten zijn gevoerd, onder leiding van de 
gespreksleider, door de Provincie aangesteld, hebben geleid tot een perspectief waar wij ons achter kunnen 
stellen. Ik merk uit uw bijdragen, als het gaat om de inhoud van dat perspectief, dat u zegt: “Dat lijkt ons 
een uitstekend perspectief”. Daarnaast is er natuurlijk een aantal situaties die rondom dat perspectief hier 
ook op tafel liggen.
Het eerste is dat wij, gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer, eigenlijk al voordat de situatie met 
Haren zich op deze manier voordeed, in een herindeling verzeild raakten en beide al hadden gezegd te 
streven naar samengaan per 1 januari 2019. Dus het is ook logisch dat u zegt dat die datum ook een harde 
datum is. Het tweede wat speelde is dat wij al met Ten Boer in een situatie waren waarin wij zeiden dat het 
om een lichte herindeling gaat. Het is geen acceptabel gegeven, zeker niet voor ons als gemeente, dat wij 
ons zouden moeten opheffen, dat al onze ambtenaren herplaatst zouden moeten worden en allerlei andere 
dingen ook nog georganiseerd zouden moeten worden. Heel veel werk en het levert relatief weinig op. Dus 
de lichte herindeling is ook een randvoorwaarde geweest. De gemeente Ten Boer heeft in de afgelopen 
periode zwaar bezuinigd om in een uitgangsituatie verzeild te raken waarin zij kan samengaan met 
Groningen. Het kan dus ook niet zo zijn, zo is dat in deze situatie ook niet gebeurd, dat als het gaat om een 
herindeling met meerdere gemeenten, de problematiek van welke gemeente dan ook, wordt afgewenteld op 
de andere. In onze situatie is het zo dat iedereen relatief schoon door de poort gaat in een nieuwe 
herindeling. Vervolgens ontstaat hier ook nog de situatie dat de Provincie zegt: “Ga niet alleen samen door, 
maar ga ook met Haren spreken”. We hebben dat gesprek gevoerd. Er ligt een rapport en daar hebben wij 
met elkaar, zowel Haren als Ten Boer als Groningen, aan tafel, elkaar in de ogen kijkend, van gezegd: “Dit 
is het perspectief dat wij allen kansrijk vinden”. Daarnaast wisten wij dat Haren ook nog een tweede spoor 
liep, wij noemen het een tweede spoor, Haren noemt dit het eerste spoor, en daarover is vorige week een 
besluit gevallen. Misschien goed om even op een paar opmerkingen van u, ook in relatie tot dit punt, nog 
even nader in te gaan.
Het eerste waar ik nog even op wil ingaan, is dat de heer Sijbolts net zei, het was een beetje een opmerking 
tussen neus en lippen door: “Wat gebeurt er als partijen naar de rechter gaan?” Ik denk dat het goed is als 
iedereen even goed op het netvlies heeft dat daar geen sprake van is. Er is geen sprake van een situatie waar 
je tegen in beroep kunt gaan. Je kunt in de eerste fase op het ontwerpherindelingsplan een zienswijze 
indienen. Vervolgens gaat het, na definitief besluit, naar de minister. De minister ontwikkelt een 
wetsvoorstel en dat wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Het is dus wetgeving en die staat niet open 
voor beroep of bezwaar. Wat wel kan, is natuurlijk dat de Tweede Kamer als politiek orgaan kan worden 
gevoed met argumenten om ergens voor of tegen te zijn. Dat kan hier ook. Dus als je kijkt naar de procedure 
zoals wij die in de planning hebben gezet, dan is er op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat 
die procedure niet kan worden gehaald. Ik denk dat het goed is om daar nog even helder over te zijn.
Het tweede wat nu aan de orde is, is dat ook eigenlijk uit uw raad wordt gevraagd: “Wat gebeurt er nu als 
de Provincie besluit om toch een herindelingsplan voor te bereiden waaraan drie partners deelnemen, drie 
gemeenten, dus inclusief Haren? En hoe gaat dit dan als Haren de opstelling blijft kiezen zoals ze nu kiest?” 
Ik moet u zeggen dat wij gesprekken hebben gehad die zijn overheerst door het feit dat Haren twee sporen 
liep. Tegelijkertijd hebben we aan tafel gezeten en op een constructieve manier samen op inhoud gesproken. 
Ook in Haren zitten verstandige mensen in het bestuur. Als de Provincie Haren in een dergelijk proces 
meeneemt, ga ik ervan uit dat wij ook constructief kunnen kijken naar hoe zo’n herindelingsplan voor alle 
drie de partners zo gunstig mogelijk kan worden opgebouwd. Ik heb er eigenlijk geen twijfel over dat Haren 
daarin constructief zal staan, ook in het belang van de eigen inwoners. Ik denk dat het ook goed is in verband 
hiermee te zeggen, want de heer Lammers vraagt: “wat zou er eigenlijk moeten gebeuren? Wat doe je nou 
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als partners echt tegen zijn? Hoe vorm je dan een nieuwe identiteit?” dat ik u echt oprecht zeg: voor ons 
hoeven de inwoners van de gemeente Ten Boer en ook als het eventueel verder loopt met de gemeente 
Haren, niet met ons te streven naar een nieuwe identiteit. Het is juist heel interessant, dat zie je ook in 
allerlei onderzoeken van gemeenten die op zijn gegaan in een grotere gemeente, dat ook die gemeenten die 
daarin zijn opgegaan hun eigen cultuur en identiteit vergaand hebben behouden. Er is geen sprake van dat 
er ineens inwoners van Haren of Ten Boer of van Wittewierum of waar dan ook, Thesinge, een andere 
mentaliteit zouden moeten krijgen om zich in een grotere gemeente gelukkiger te voelen. Het is juist mooi 
dat die diversiteit in zo’n grote gemeente ook ruimte krijgt en dat die ook leidt tot misschien wel het 
versterken van de eigen identiteit, zelfs al maak je deel uit van een groter geheel. En ik moet u zeggen dat, 
als we het toch over identiteit hebben, het voor de gemeente Groningen ook echt nog wel een denkomslag 
zal betekenen om ook een bestuur te vormen waarin er sprake is van heel veel landelijk gebied, met heel 
veel agrarische bedrijvigheid en een ander type problematiek dan wij in de stad kennen. Het is niet eenzijdig 
‘u komt bij ons en voel u welkom bij ons’. Wij komen ook naar andere gemeenten toe en wij moeten ons 
daar ook welkom weten. Ik denk dat het goed is om ons dat ook in alle bescheidenheid te realiseren.
Dan heeft de heer Bolle nog gesproken en het ging niet om de waanideeën van de heer Bolle, maar de 
waanideeën vanuit Haren, die de heer Bolle hier nog even op tafel legt. De keerzijde van een respectvolle 
opstelling van het college naar de gemeente Haren is dat wij niet hebben gereageerd op alle opvattingen die 
in Haren zijn ontwikkeld over hoe draconisch de gemeente Groningen wel met het belang van de Harenaren 
zou omspringen. Dat is echt een keerzijde. Wij hebben natuurlijk voortdurend staan popelen om daar ook 
een tegenwicht in aan te brengen, om ook aan te geven dat een aantal van die opvattingen ook daadwerkelijk 
niet klopt. We hebben dat niet gedaan, maar ik ga ervan uit dat wij ons in de toekomst wat vrijer kunnen 
voelen om daar wel enig tegenwicht aan te bieden. Ik zeg niet dat dit in de raad van Haren voortdurend aan 
de orde is, maar ik heb wel gemerkt dat bij delen van de bevolking van de gemeente Haren verkeerde 
opvattingen zijn ontwikkeld, die niet op waarheid zijn gestoeld. Een van die opvattingen gaat natuurlijk 
over het symbool van de groene long. Er is nooit enige sprake van geweest bij wie dan ook in de gemeente 
Groningen om daar iets mee te doen. Integendeel. Het is misschien wel zo dat de groene long op de lange 
termijn beter bewaard kan blijven als je in een groter geheel bestuurd wordt, dan wanneer dat niet zo is.
Dan misschien nog een ding van mijn kant en dan zou ik eigenlijk graag de heer Schroor nog iets willen 
laten zeggen over de opmerkingen die bij u ook leven over de financiën. Wij worden nu, als de verkenning 
leidt tot een verdere procedure, de vijfde gemeente van het land. Dat is natuurlijk een relatief begrip, totdat 
er weer een andere gemeente herindeelt, dan zijn we misschien weer de zesde, zeg ik er maar even bij. Maar 
ik denk wel dat dit een belangrijk gegeven is. We gaan wel in de Premier League van het Nederlands bestuur 
een rol spelen. We zijn nu ook groot genoeg om het zonder die herindeling te redden. We gaan nog groeien, 
maar het is toch ook wel heel belangrijk, ook voor de positie in het noorden, maar ook voor onze positie in 
het land, dat wij de gemeentegrootte in overeenstemming brengen met de invloed die wij willen uitoefenen. 
Ik denk toch dat het, ook op inhoud, voor ons echt aanleiding is om ook positief te staan ten opzichte van 
een herindeling met drie gemeenten, hetgeen wij ook al doen ten opzichte van een herindeling met twee 
gemeenten.
Ik zou graag, als u het goed vindt voorzitter, de heer Schroor willen vragen om nog op enige financiële 
aspecten in te gaan.

De VOORZITTER: Gaat uw gang, mijnheer Schroor.

Wethouder SCHROOR: Ja voorzitter, ik zal het niet uitgebreid en ook niet gedetailleerd doen. In algemene 
zin is het natuurlijk wel zo dat wij de financiële positie van Haren kennen zoals u die ook kent, via de media 
en via een aantal rapporten die ook aan u verstrekt zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de problemen die 
daardoor in Haren ontstaan en ook de nu gepresenteerde bezuinigingsopgaven die daar tegenover staan in 
een totaal ander perspectief staan voor Haren, dan wanneer het een onderdeel zou zijn van de totale, grotere 
gemeente, zoals in dit rapport aan u is gepresenteerd. In verhouding is het zo dat wij de begroting van Ten 
Boer elke zes dagen uitgeven en de begroting van Haren elke tweeënhalve week. Dus dat zegt ook wel iets 
over het oplossend vermogen als je in een groter geheel naar je voorzieningenniveau gaat kijken en in een 
groter geheel naar harmonisatie van lasten en rioolrechten en dat soort dingen gaat kijken. Dit laat onverlet 
dat je nu geen uitspraak kunt doen of een negatief saldo of een bezuinigingopgave in Haren zou leiden tot 
een neutraal scenario. Daar moet je echt nog de diepte voor ingaan. Dat is ook onderdeel van een tweede 
fase, die eventueel zou komen bij een herindeling. Wat je dan als bijkomend aspect gaat beoordelen en 
bekijken, en het is eigenlijk aan de nieuwe grote gemeente om daar een oordeel over te vellen, want die 
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stelt uiteindelijk de begroting van die nieuwe gemeente vast, zijn bijvoorbeeld dubbelingen in 
huisvestingslasten van het gemeentelijk apparaat die dan in beeld komen, dubbelingen in 
personeelsbezetting, dubbelingen in gezamenlijke regelingen, dubbelingen in shared services. Maar ook de 
frictievergoeding die dan gaat gelden en die toch ook een onderdeel kan worden van een totaaloplossing. 
Al dat soort zaken zul je dan goed moeten gaan beschouwen. En ik denk dat het in dat licht verstandiger is, 
maar dat is puur vanuit de inhoud bezien, dat je dit proces met elkaar snel start en snel gaat kijken wat die 
beweging nou betekent en hoe die financiële posities van die drie gemeenten er nou voorstaan, dan wanneer 
je daar jaren mee wacht en vervolgens over een aantal jaren die discussie voert, wanneer er al fors bezuinigd 
is en de lasten al fors verhoogd zijn en je dan met elkaar tot overeenstemming moet komen. Dus het leidt 
wel, puur op basis van de inhoud van de financiën, tot een snel proces van harmonisatie en van een 
toekomstperspectief op gezamenlijke financiën, dat wellicht met elkaar een heleboel ellende zou kunnen 
oplossen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zal eerst nog even rondkijken of er nog iemand is die behoefte heeft 
aan een tweede termijn of een vraag. De motie wordt zo toegelicht. Is er iemand die behoefte heeft aan een 
tweede termijn?

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ik heb nog een vraag laten liggen, voorzitter. Dat is wat er nu gebeurt als 
er straks in Haren een nieuwe raad komt, die wel wil herindelen en Haren nu buiten het proces zou vallen. 
Misschien is die vraag als eerste even te beantwoorden? We hebben steeds gezegd dat wij een proces tussen 
Groningen en Ten Boer voor 2019 willen afronden. Daar past niet bij dat de Provincie nu zou zeggen: “Laat 
Haren zelfstandig zijn” en Haren zelf na een jaar tot de conclusie zou komen, alsnog mogelijk te willen 
invoegen. Dat staat dit proces in de weg. Dat zal denk ik niet gemakkelijk gebeuren. Dus op het moment 
dat dit gebeurt, zal eerst de herindeling met Ten Boer worden afgewikkeld. Dan kan pas enig moment 
daarna een nieuwe herindeling worden opgestart. Dat even over het ene.
Over de motie nog even het volgende. Er is door het college van Haren dat bij ons aan tafel heeft gezeten 
om gezamenlijk de verkenning te doen, niet uitgesproken dat er een gebrek aan vertrouwen is in de 
voorgestelde herindeling. Integendeel. We hebben met elkaar het stuk omarmd dat wij hier vandaag op tafel 
hebben liggen, alleen heeft Haren simpelweg een andere keus gemaakt. Haren heeft gezegd: “Wij kiezen, 
alles overwegende, toch voor zelfstandigheid”. Dat is iets waar wij niet in treden. We moeten ook 
respecteren dat dit bij Haren zit. En als je daar niet in wilt treden, betekent het ook dat je daar geen uitspraak 
over moet doen. Dus ik ontraad de motie.

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een stemverklaring of een tweede termijn? Een tweede termijn? Oké. 
De heer Luhoff.

Tweede termijn

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Ja, ik doe het maar even als een tweede termijn, want ik 
heb eigenlijk nog een vraag. Het had ook als een interruptie gekund hoor, maar het leek me beter om het 
even zo te doen en ik wil ook nog even een ander punt aan de orde brengen. Eerst even de vraag over de 
lichte variant, zoals die ook in het voorstel is opgenomen als randvoorwaarde. De burgemeester heeft 
aangegeven in de eerste termijn dat de gemeente Haren zich heel constructief heeft opgesteld tijdens de 
gesprekken. Maar voor een lichte variant is het ook nodig dat er een instemming is met deze herindeling. 
Kunnen wij daaruit concluderen dat het college of de burgemeester verwacht dat, mocht de Provincie een 
besluit nemen om het herindelingsinitiatief over te nemen, er alsnog een positief besluit zal komen vanuit 
Haren om ervoor te zorgen dat die lichte variant ook daadwerkelijk mogelijk wordt?

De VOORZITTER: En de tweede vraag?

De heer LUHOFF (D66): Nou, laten we deze vraag anders eerst even afhandelen. Dit was meer 
concluderend, dat kunnen we ook straks nog wel afmaken.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ja, het is op zichzelf een goede vraag, waar niet met 100% zekerheid op 
kan worden geantwoord. We gaan ervan uit dat de Provincie in het besluit dat zij neemt, als dat besluit is 
om toch door te gaan met drie gemeenten, het besluit zo zal nemen dat de lichte variant mogelijk blijft. 
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Want daarna moeten er natuurlijk weer gesprekken op gang komen. Het is overigens niet zo dat dit altijd 
met instemming van de drie partners zou moeten zijn. Dat kun je ook op een andere manier oplossen, maar 
het zou wel een grote voorkeur verdienen. Het kan ook zo zijn dat de Provincie volgende week besluit om 
de fase van de gesprekken, die maximaal zes maanden mogen duren en die nu binnen drieënhalve maand 
zijn afgerond, toch nog even te verlengen om te kijken of hier nog nader overeenstemming over zou kunnen 
komen. Dat zou ook nog kunnen.

De VOORZITTER: Uw tweede vraag, mijnheer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Nou, eerst nog even over dit punt: zoals ik het lees is het 
beleidskader van de minister vrij helder. Er zijn twee voorwaarden aan een lichte variant, en een ervan is 
gewoon instemming van de drie gemeentes. Dus ik weet niet hoe dit anders gelezen kan worden, maar 
goed, dat zien we dan wel.
Het tweede punt waar ik wel even wat langer bij stil wil staan, met uw goedkeuring voorzitter, en ik denk 
ook met elkaar, is welk signaal we nu richting de Provincie afgeven met dit debat. We hebben het 
raadsvoorstel dat hier nu voorligt, maar ik proef toch wel dat er vanuit de raad een heleboel partijen zeggen 
dat ons nog steeds die bescheidenheid past, zoals we dat in 2013 ook hebben gezegd. Het initiatief moet 
van de andere gemeentes komen, dat proef ik een beetje in de raad en ik proef in de beantwoording van het 
college toch een net wat andere insteek. En ik vraag mij af welk signaal we nu als gemeentebestuur 
collectief naar de overkant willen brengen.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Volgens mij is het signaal eigenlijk simpel. Het eerste signaal is: de raad 
stemt in met de inhoud van het stuk dat voorligt. Ik denk dat dit heel belangrijk is: op inhoud. Wij zien dus 
ook het perspectief van wat daar wordt voorgesteld. En het tweede signaal is dat als de Provincie besluit 
om met drie gemeenten een herindeling te maken, er tegen dat besluit in deze raad geen weerstand is.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Nou, ik zit nog even te denken. Dan nog wijkt het volgens mij een beetje af. Ik 
hoorde zelf, zeg ik dan maar even snel, in de woordvoering van de heer Bolle van het CDA, een viertal heel 
duidelijke voorwaarden. Ik wil het niet per se in een motie vervatten, maar als die voorwaarden dan ook 
mee worden genomen, dus als de Provincie ook de verantwoordelijkheid neemt dat er constructieve 
gesprekken plaatsvinden, dan zou dit een signaal kunnen zijn dat, wat mijn fractie betreft, meegenomen 
kan worden.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Mijn vraag aan de heer Luhoff is of dit niet een beetje een te vroeg 
debat is. Zullen we dat debat voeren op het moment dat die situatie zich voordoet? Het lijkt mij nu een 
beetje koffiedik kijken.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Nou voorzitter, we hebben het heel vaak over een raad aan de voorkant. En als 
de Provincie volgende week dat besluit heeft genomen, in hoeverre is de gemeenteraad van Groningen dan 
nog bij machte, de burgemeester gaf net zelf ook al aan dat er geen ruimte is om voor beroep en bezwaar, 
om daar invloed op uitoefenen?

De VOORZITTER: De burgemeester heeft het woord.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Ik ben daar iets minder negatief over. Ook de Provincie heeft de datum 
van 1 januari 2019 omarmd en is het daarmee eens. Dat is het uitgangspunt voor de gesprekken geweest. 
Dus daar zit het probleem niet. We hebben volgens mij overeenstemming over de lichte variant, over de 
planning en over een financieel basisgegeven. Die overeenstemming hadden we al eerder bereikt, dus die 
hoeft niet nog een keer te worden uitgesproken. Dat zijn ook de uitgangspunten die wij meenemen in ons 
overleg met de Provincie.
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De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dan in reactie op de tweede termijn van D66: mijn fractie heeft geen 
behoefte om daar op dit moment een uitspraak over te doen en acht het goed mogelijk om dat later te doen, 
als dat nodig is.

De VOORZITTER: Helder, dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): De tweede termijn, hè? Ja, de burgemeester gaf ook al aan: 
“Dit is de beste gemeente” en daar zijn wij het volledig mee eens. Maar waar wij echt wel duidelijk 
verschillen van mening, is die kwestie van vertrouwen.
Het college gaf ook al aan: de groene long en de bomenkap, er zijn wel degelijk dingen waar men in Haren 
blijkbaar geen vertrouwen in heeft, terwijl het hier wel degelijk anders ligt. Dat stukje vertrouwen, daar 
denken wij inderdaad anders over. Dan is het voor ons wel belangrijk wat voor signaal je afgeeft aan de 
Provincie. Wij vinden een dwangfusie zonder vertrouwen niet wenselijk. Daarom laten we de motie gewoon 
wel staan, voorzitter. Dat neemt niet weg dat Ten Boer natuurlijk van harte welkom is. Dank u.

De VOORZITTER: Het college met een reactie hierop.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Nog even in de richting van mevrouw Woldhuis: de raad van de gemeente 
Haren heeft vertrouwen uitgesproken in het zelfstandig blijven, maar heeft niet uitgesproken in het proces 
met zijn drieën geen vertrouwen te hebben. Dat is voor ons een heel belangrijk gegeven. Dat is echt iets 
anders.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog behoefte? Dat is niet het geval? Dan gaan wij zo over tot de 
stemming.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Voorzitter, zouden we heel even mogen schorsen?

De VOORZITTER: Wij kunnen even schorsen. Hoe lang denkt u nodig te hebben?

De heer LAMMERS (Student en Stad): Vijf minuten.

De VOORZITTER: Vijf minuten? Even schorsen, vijf minuten.

(Schorsing 14.00 uur - 14.05 uur)

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Lammers van Student en Stad, die om de schorsing vroeg.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Nou, wij kunnen overgaan tot stemming.

De VOORZITTER: Goed. U hebt inmiddels toch de beschikking over stemkastjes gekregen. We gaan als 
eerste stemmen over de motie.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Pardon. We zouden nog wel een stemverklaring willen geven.

De VOORZITTER: Ja, dat zijn er wel meer, denk ik. De heer Lammers.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Wij hebben altijd gezegd dat we openstaan voor Haren om bij 
Groningen te komen, maar dat het niet onder dwang kan. We lezen echter dit raadsvoorstel niet als dat wij 
Haren gaan dwingen om bij Groningen te komen, vandaar dat wij in kunnen stemmen met het raadsvoorstel.

De VOORZITTER: Goed, we doen dus motie en besluit maar in één keer. De heer Bolle.
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De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, over de motie: hier staat een aantal constateringen in die 
over de gemeente Haren gaan, terwijl net in een debatje een partij, de VVD in dit geval, werd verweten dat 
ze niet over de gemeente Haren zou moeten spreken. Nou, dat zou dat in deze motie ook niet moeten 
gebeuren en het gebeurt hier wel. Dus alleen daarom al zou ik zeggen dat we deze motie niet steunen. 
Daarnaast gaan wij ook niet over een fusie of niet, dus we zullen deze irrelevante motie niet steunen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge, VVD.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja voorzitter, voor een raad die een open houding uitspreekt, een totaal 
irrelevante motie. Dus we zullen de motie niet steunen.

De VOORZITTER: De heer Luhoff, D66.

De heer LUHOFF (D66): Ten aanzien van de motie sluiten wij ons aan bij de stemverklaring van het CDA.

De VOORZITTER: Dank u wel. De SP, de heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Dat zullen wij ook doen.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): En ook GroenLinks sluit zich aan bij de stemverklaring van het CDA.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): En ook de Stadspartij sluit zich daarbij aan.

De VOORZITTER: De heer Kelder.
De heer KELDER (PvdD): Nou, ik weet niet wat hij gezegd heeft. Het zou wel makkelijk zijn, maar los 
van wat de burgemeester heeft gezegd, viel het me ook al op dat de constatering gewoon niet klopt. Haren 
heeft niet gezegd geen vertrouwen te hebben, zoals het hier staat. Alleen daarom al zou je de motie niet 
moeten steunen. Daarnaast hebben wij ook aangegeven dat we Haren niet willen dwingen, maar dat als het 
nu eenmaal zo is dat het moet, wij ervoor openstaan. Wij zullen de motie niet steunen en het voorstel wel. 

De VOORZITTER: Anderen nog? De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ik heb wel naar de heer Bolle geluisterd en ik sluit mij aan bij de 
stemverklaring.

De VOORZITTER: Goed. Hebben we dan iedereen gehad die een stemverklaring wilde afgeven?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter?

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis, over het besluit?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja. Natuurlijk moet ik even een stemverklaring afleggen.

De VOORZITTER: Dat kan wel over het besluit, maar niet over de motie.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): We deden toch beide, voorzitter?

De VOORZITTER: Ja, maar het is uw eigen motie, dus u kunt niets meer van de motie vinden.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nee, maar u zei net: “We gaan beide tegelijk doen”.

De VOORZITTER: Een stemverklaring over het besluit dat voorligt, graag.
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Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dank u wel. Wij zijn voor een gemeente Ten Boer, Haren 
Groningen, mits het vertrouwen van alle gemeenten er is. U geeft aan dat Haren niet heeft uitgesproken dat 
ze geen vertrouwen heeft. Feitelijk is dat juist, maar waar de motie over gaat ….

De VOORZITTER: Dit kan niet, mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Goed. Het gaat om gebrek aan vertrouwen.

De VOORZITTER: Nee, dat zeg ik: dit kan dus niet. U mag een stemverklaring over het besluit afleggen, 
maar niet over de motie.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, dat ga ik nu doen. Ondanks de enorme financiële problemen 
die ze tegemoet gaat, wil Haren toch liever zelfstandig blijven. Omdat de motie het niet haalt, zullen wij 
tegenstemmen. Het is een signaal naar de Provincie en ik vind het jammer dat u dit niet hoeft uit te spreken. 
Maar goed, politiek is om de hete brij heen draaien, schijnbaar.

De VOORZITTER: Dan gaan we nu stemmen over motie 1, de motie ‘Geen dwangfusie’. Stemkastjes in 
de aanslag, de stemming is geopend. De motie heeft 1 stem voor en 36 tegen en is daarmee verworpen.
Dan gaan we over tot stemming op het raadsvoorstel Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen 
Haren en Ten Boer, onder de besluitpunten I tot en met V. Wie is er voor dit besluit? Dat zijn 36 stemmen 
voor dit raadsvoorstel en 1 tegen, waarmee het raadsvoorstel is aangenomen.

3. Sluiting

De VOORZITTER: Ik dank u hartelijk voor dit gedeelte. Ik verzoek de raad nog even te blijven zitten voor 
een besloten deel en verzoek de publieke tribune om zich uit de voeten te maken. Dank voor uw aandacht. 
De vergadering is gesloten.

(Sluiting 14.08 uur)
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BESLOTEN VERGADERING VAN 22 juni 2016

Voorzitter: B.N. Benjamins (D66)

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66), M. van Duin (SP), 
L.R. van Gijlswijk (SP), C. Bloemhoff (PvdA), S.M. Brouwer (PvdA), P. Brouwer (GroenLinks), 
G. Chakor (GroenLinks), S.A. Koebrugge (VVD), A.M.J. Riemersma (Stadspartij), A.K. Kuik (CDA), 
M.E. Woldhuis (100% Groningen) en de heren 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), M.D. Blom 
(VVD), J.R. Honkoop (VVD), A. Sijbolts (Stadspartij), M. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), 
E.B. Koopmans (ChristenUnie), A.P.M. Banach (Student en Stad), R.J. Lammers (Student en Stad) en 
G.J. Kelder (Partij voor de Dieren)

Afwezig m.k.: mevrouw F. Woudstra (D66) en mevrouw I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie)

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)

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

1. Voorbereidingsbesluit Herziening bestemmingsregels wonen
(Geheimhouding tot na bekendmaking besluit ex art 25 Gemeentewet, raadsvoorstel 9 juni, 5756470)

De VOORZITTER: Wij brengen zo meteen in stemming het Voorbereidingsbesluit Herziening 
bestemmingsregels wonen. Dit is nog vertrouwelijk tot en met volgende week woensdag; dan wordt het 
besluit gepubliceerd. Wie is ervoor? Dat is de gehele raad met uitzondering van Student en Stad. Een 
stemverklaring?

De heer LAMMERS (Student en Stad): Voorzitter, een stemverklaring. Daar waren we tegen. Niet 
omdat wij een andere visie hadden, maar omdat vorig jaar de woonvisie is vastgesteld en dit volgt 
daaruit. Net als het college in de visie verwoordt, zijn wij voor goede betaalbare huisvesting. We hebben 
hetzelfde voor ogen, maar het beleid ernaartoe zien wij anders. Dit beleid van uitsluiting van jongeren 
om overlast te voorkomen zien we niet als de oplossing.

De VOORZITTER: Zijn er nog anderen met een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan dank ik u 
voor uw aandacht.

(Sluiting 14.13 uur)
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OPENBARE VERGADERING VAN 6 juli 2016

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

Aanwezig: de dames K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), W. Paulusma (D66), F. Woudstra (D66), M. van 
Duin (SP), L.R. van Gijlswijk (SP), C. Bloemhoff (PvdA), S.M. Brouwer (PvdA), P. Brouwer 
(GroenLinks), G. Chakor (GroenLinks), S.A. Koebrugge (VVD), I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), 
A.M.J. Riemersma (Stadspartij), A.K. Kuik (CDA), M.E. Woldhuis (100% Groningen) 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), M.D. Blom (VVD), J.R. Honkoop (VVD), A. Sijbolts 
(Stadspartij), M. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), E.B. Koopmans (ChristenUnie), A.P.M. Banach 
(Student en Stad), R.J. Lammers (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. Er zijn geen berichten van verhindering.

2. Discussiestukken

2.a: Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 (raadsvoorstel 25 mei 2016, 5731537)

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

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Vandaag bepalen we de regels van het spel met 
betrekking tot de opbouw van het weerstandsvermogen. Een technische exercitie maar wel een om even 
scherp op te zijn. De VVD heeft financiële degelijkheid hoog in het vaandel. Daarom pleiten wij er ook al 
langer voor om een volledige risicodekking te hebben. Een weerstandsvermogen van 1.0 dus. Financiële 
degelijkheid betekent ook dat de rekening niet aan de inwoners van de stad gepresenteerd wordt op het 
moment dat het even slechter gaat en al helemaal niet aan een beperkte groep Stadjers, namelijk de 
huiseigenaren. De VVD ziet het daarom niet zitten dat bij de eerste de beste tegenvaller aan de ozb-knop 
gedraaid wordt. We zijn het ook helemaal niet eens met de stelling dat Groningse tarieven niet meer tot de 
duurste tarieven van Nederland behoren en dat het verantwoord is om bij tegenvallers de ozb te verhogen. 
Ten eerste is Groningen nog steeds een dure gemeente qua woonlasten, ondanks dat we gezakt zijn op de 
COELO-lijst. We zitten immers nog steeds boven de artikel 12-norm. En ten tweede is de ozb-verhoging 
wat de VVD betreft een verkeerd middel om problemen mee op te lossen. Als alle risico’s zich voordoen, 
zou gekeken moeten worden naar mogelijke bezuinigingen en manieren waarop we andere middelen uit 
het weerstandsvermogen in kunnen zetten om de problemen op te lossen. Het benutten van de onbenutte 
belastingcapaciteit zal te allen tijden een allerlaatste redmiddel moeten zijn. Dat wil de VVD daarom samen 
met CDA en D66 bekrachtigen via een amendement. Indien risico’s zich voordoen, zal het gekozen pakket 
aan maatregelen altijd aan de raad voorgelegd moeten worden, welk onderdeel van deze nota het ook bevat. 
Een eventuele ozb-verhoging is daarbij voor de VVD onbespreekbaar zolang er andere mogelijkheden 
voorhanden zijn.
Om überhaupt te voorkomen dat risico’s zich voordoen, hecht de VVD veel waarde aan solide juridische 
cobeheersing. De stresstest die sinds 2011 wordt uitgevoerd, draagt daar zeker aan bij. We zijn daarom blij 
dat daarmee doorgegaan wordt. Zoals gezegd wil de VVD dat het weerstandsvermogen nou eindelijk eens 
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op 100% dekking komt. Het is daarom tijd om de afspraak, dat 50% van het besteedbare resultaat bij de 
rekening ingezet wordt ter versterking van het weerstandsvermogen, hard te maken. Een behoorlijk 
technisch amendement maar de uitwerking is goed weer te geven aan de hand van de afgelopen rekening.
Over 2015 hadden we een rekeningresultaat van 36 miljoen euro. Het is wel noodzakelijk om daar de 
uitgaven waar de raad al over heeft besloten maar die nog niet uitgegeven zijn, vanaf te trekken. Je was 
immers al van plan om dergelijke uitgaven te doen en zal dat ook doen maar ze vallen net buiten het jaar 
waarover je het resultaat berekent. Van 36 miljoen euro waren we dan op een besteedbaar resultaat van 
24 miljoen euro gekomen. Als we de helft van dat bedrag gebruikt hadden ter versterking van het 
weerstandsvermogen, hadden we dat met 12 miljoen euro versterkt. Terwijl er de afgelopen keren een 
versterking van slechts 5,4 miljoen euro heeft plaatsgevonden.

De VOORZITTER: Ik geef mevrouw Van Gijlswijk de gelegenheid voor een interruptie.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja voorzitter, volgens mij stond er onderaan de streep bij de jaarrekening 
2015 een bedrag van 80.000 euro. Dan zou u het weerstandsvermogen met 40.000 euro kunnen versterken. 
Dat zet zoden aan de dijk, in uw ogen?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Daar stond inderdaad een overzicht waaruit blijkt dat er 80.000 euro 
overbleef maar dat heeft dus juist te maken met hoe je dat besteedbaar resultaat definieert. En dat is ook 
wat ik probeer uit te leggen, dat zult u straks in het amendement ook lezen, als je categorie a tot en met d 
gebruikt, kom je op 24 miljoen euro uit. De bedoeling is dat je niet allerlei knelpunten ook nog daarin 
meeneemt maar eerst dat probleem oplost.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, het is toch een bijzondere stelling van mevrouw Koebrugge, 
want in de commissie Financiën en Veiligheid, toen we discussieerden over het rekeningresultaat en ik zei 
dat er 24.036.000 euro dan wel 24 miljoen euro over was, werd ik te vuur en te zwaard door u bestreden, 
want het was echt maar 80.000 euro. En eigenlijk hebt u het verschil al uitgegeven. Vindt u dan dat wij die 
dingen voortaan niet meer moeten doen, als er in de loop van het jaar knelpunten ontstaan? BUIG, om maar 
eens iets te noemen, moeten we dat dan maar niet oplossen, omdat u vindt dat de helft van het 
rekeningresultaat in het weerstandsvermogen hoort?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): BUIG viel buiten die 36 miljoen euro, dus dat is helemaal niet aan de 
orde. En wij hebben helemaal niets gezegd over die 80.000 euro, dus ik weet niet waar u het vandaan haalt.
Om zo snel mogelijk op een ratio van 1 te komen, dient de VVD hierover ook een amendement in met het 
CDA en D66. Voorzitter, de combinatie van deze amendementen maakt dat het uiteindelijke voorstel een 
verbetering is van de huidige situatie en dat we eindelijk na jaren ‘matig’ en daarvoor zelfs ‘onvoldoende’ 
een voldoende zullen scoren op het weerstandsvermogen. Dank u wel.

Amendement 1: Verlagen prioriteit onbenutte belastingcapaciteit (VVD, CDA, D66)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016,

constaterende dat:
- het meenemen van de onbenutte belastingcapaciteit in het beschikbare weerstandsvermogen een hogere 

ratio oplevert;
- de onbenutte belastingcapaciteit in de kadernota eerder wordt aangesproken dan de stille reserves bij 

het aanspreken van het beschikbare weerstandsvermogen;
overwegende dat:
- het onwenselijk is om de Stadjer op te laten draaien voor risico’s wanneer deze zich voordoen;
- de onbenutte belastingcapaciteit een laatste redmiddel dient te zijn bij het aanspreken van het 

beschikbare weerstandsvermogen;
besluit de volgorde in paragraaf 4.4 van de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 als 
volgt te wijzigen:
- specifieke egalisatiereserves [...],
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- algemene egalisatiereserves [...],
- post onvoorzien,
- extra beleid (niet structureel ingezette middelen),
- stille reserves,
- onbenutte belastingcapaciteit,
en gaat over tot de orde van de dag.

Amendement 2: 50% besteedbaar resultaat in het weerstandsvermogen (VVD, CDA, D66))
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016,

constaterende dat:
- in het coalitieprogramma Voor de verandering 2014-2018 wordt gestreefd naar een 

weerstandsvermogen met ratio van 1.0;
- dit akkoord tevens bepaalt dat besteedbaar resultaat bij de jaarrekening voor de helft wordt ingezet 

voor verdere versterking van het weerstandsvermogen naar 1,0;
- bij het besteedbaar resultaat alleen rekening gehouden dient te worden met middelen die al ingezet 

zijn bij de begroting, besluiten van de raad, resultaten op extra beleid en reserve mutaties (categorie 
a t/m d);

overwegende dat:
- conform de afspraak na de inzet van 50% van het besteedbaar resultaat ter versterking van het 

weerstandsvermogen de rest ingezet kan worden op het oplossen van knelpunten, versterken van 
ambities, etc.;

besluit het dictum uit het voorgestelde raadsbesluit Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 
2016 als volgt te wijzigen:

- toevoeging nieuw dictum II: bij het besteedbaar rekeningresultaat alleen rekening te houden met 
middelen die al ingezet zijn bij de begroting, besluiten van de raad, resultaten op extra beleid en 
reserve mutaties (categorie a t/m d) en dit resultaat voor minimaal 50% in te zetten voor versterking 
van het weerstandsvermogen naar een ratio van 1,0;

- de oorspronkelijke dicta II en III consequent door te nummeren naar dictum III (voorheen dictum 
II) en dictum IV (voorheen dictum III);

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Ja, de heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Laat ik op deze dag van het voorjaarsdebat 
maar met een cliché beginnen: politiek is keuzes maken. En ook bij het vaststellen van de Kadernota 
weerstandsvermogen maken wij keuzes, zij het deels theoretische keuzes onder het kopje ‘Wat als?’. Kies 
je voor een sterk en snel groeiend weerstandsvermogen of voor meer vrije beleidsruimte? Mijn fractie is 
altijd voor een gezond weerstandsvermogen geweest en zal dat ook altijd blijven, maar moet de ratio van 
1.0 ten koste van alles gehaald worden? Het weerstandsvermogen kan ook niet losgezien worden van 
risicomanagement en risicomanagement is geen wiskunde. Het blijft bij een hele serie schattingen onder 
dat ‘wat als’-kopje, waar kosten aan gehangen worden. Hoe nuttig dat ook is, laat dat duidelijk zijn. Maar 
dit wordt dan vermenigvuldigd met een waarschijnlijkheidsfactor van in dit geval 90%. En ook dat is een 
schattingspercentage. Al met al hebben we veel parameters om de ratio van het weerstandsvermogen op 
twee decimalen nauwkeurig te becijferen. En natuurlijk, 1,0 is beter dan 0,8.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja voorzitter, wat is dan volgens de ChristenUnie wel een gezond 
weerstandsvermogen? U zegt: “1 is wel heel gortig en ik houd liever vast aan wat vrije beleidsruimte” en 
vervolgens zegt u: “Ja, ik zou ook wel naar 1.0 willen maar het gaat er vooral om dat het gezond is.” Wat 
is dan gezond?

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): We hebben in de huidige kadernota en ook in de kadernota die wij 
hier vanmiddag vaststellen, een aantal staffels, van matig, voldoende, u kent ze ook, van 0,8 tot 1,0. Wat ik 
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wil aangeven, is dat we niet naar 0,82 of 0,84 moeten kijken maar dat het gaat om het risicomanagement 
ten opzichte van de weerstandscapaciteit die ertegenover staat en dat we ons niet blind moeten staren op 
twee decimalen achter de komma.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, het gaat mij ook niet zozeer om die twee decimalen achter de komma 
maar het college heeft de ambitie uitgesproken om naar 1 te gaan en heeft daar een voorstel voor gedaan. 
Er is nu een amendement toegevoegd, waardoor die ambitie eigenlijk nog sneller gaat. En nu zegt u: “Ja, 
die deel ik wel maar het gaat te snel.” Is dat wat u zegt?

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Het collegeprogramma gaat inderdaad uit van een ratio van 1,0 
tijdens het collegeprogramma. Dat duurt nog twee jaar. Wat ons betreft is die snelheid voldoende en hoeven 
wij niet op stel en sprong die 1,0 te gaan halen en hebben we met de 0,4 … die op dit moment voorligt, ook 
een gezond weerstandsvermogen.
Voorzitter, ik vervolg. In tegenstelling tot het weerstandsvermogen is de beschikbare weerstandscapaciteit 
wel exact te berekenen maar is dan natuurlijk afhankelijk van wat je daartoe berekent. Het meenemen van 
onbenutte belastingcapaciteit en de niet structureel in te zetten extra beleidsmiddelen, zoals nu wordt 
voorgesteld, is een verruiming van de huidige weerstandscapaciteit. Het doel van de collegeambitie om 
naar een weerstandsvermogen van 1,0 door te groeien, lijkt daarmee koste wat het kost gehaald te moeten 
worden en als het niet binnen de huidige kaders lukt, dan passen we de kaders aan. Oftewel, om nog maar 
een cliché te gebruiken: we passen tijdens de wedstrijd de spelregels aan. Voorzitter, wij zien de noodzaak 
van deze uitbreiding en dan met name de onbenutte belastingcapaciteit niet en daarom dienen we samen 
met de Stadspartij een amendement in om dit onderdeel in kadernota te laten vervallen.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, dank u, voorzitter. De ChristenUnie zegt aan de ene kant: “Ik hecht aan een 
goed weerstandsvermogen” en nu gaat u een amendement indienen, waardoor we dezelfde regels houden. 
Laat ik het anders vragen. Gaat u voor dat amendement stemmen dat de VVD daarnet heeft ingediend om 
met die ozb en die vrije beleidsruimte, daarbovenop die 50% van het resultaat mee te nemen? Want dat is 
de enige manier om echt een slag te slaan en wat u nu voorstelt in uw amendement betekent dat het 
weerstandsvermogen weer teruggaat naar 0,83. Dan is het dus geen 0,92 en dan zorgt u er eigenlijk voor 
dat we een ongezond weerstandsvermogen hebben.

De VOORZITTER: U weet wat het kenmerk van een goede interruptie is, hè mijnheer Bolle?

De heer BOLLE (CDA): Ja, dat die uitgesproken mag worden.

De VOORZITTER: Dat hij kort is!

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ik was nog niet door mijn spreektijd heen, voorzitter, dus ik vergeef 
het de heer Bolle. Met een 0,84 en 0,94, afhankelijk van of we of we voor of tegen het amendement van de 
VVD en van uw partij stemmen, blijven we nog steeds in dezelfde categorie zoals in de kadernota wordt 
voorgesteld, van tussen 0,8 en 1,0. En dat is een afname van het weerstandsvermogen, zoals u terecht 
aangeeft, alleen is dat wat ons betreft nog steeds voldoende weerstandsvermogen voor dit moment. Dank u 
wel, voorzitter.

Amendement 3: Weerstandsvermogen (ChristenUnie, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016 besprekende de Kadernota 
weerstandsvermogen en risicomanagement 2016,

constaterende dat:
- het college voorstelt de onbenutte belastingcapaciteit en de niet structureel in te zetten extra 

beleidsmiddelen mee te nemen in het beschikbare weerstandsvermogen;
- het college het verantwoord vindt om, in een scenario waar zich grote risico’s voordoen, de ozb te 

verhogen, omdat de Groningse tarieven niet meer tot de duurste tarieven van Nederland behoren;
overwegende dat:
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- het college binnen de huidige kaders de ambitie heeft uitgesproken om door te groeien naar een ratio 
van het weerstandsvermogen van 1,0 en dat dit binnen die huidige kaders ook mogelijk is;

- de noodzaak voor het verruimen van de regels voor het bepalen van het weerstandsvermogen daarmee 
onvoldoende wordt aangetoond;

besluit:
- besluitpunt I van het betreffende raadsvoorstel te schrappen.
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Van der Meide.

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Voorzitter, de PvdA kan het voorstel van het college steunen, zoals 
we ook al zeiden in de commissie. Eigenlijk zijn we er zelfs over verbaasd dat de wijzigingen die nu 
voorgesteld worden niet bij de oorspronkelijke kadernota in 2011 zijn opgenomen. Maar, zo zeggen wij 
maar: beter laat dan nooit. Het weerstandsvermogen is nodig voor de risico’s die wij lopen als gemeente en 
dat zijn er best veel. Aan de andere kant zijn er de laatste tijd flinke stappen gezet om het risicomanagement 
op orde te brengen. Ik meen dat mijn voorganger, de heer Baldew, daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. 
Ook dit college heeft flinke stappen gezet. Maar wij wijzen er nog maar eens op dat het belangrijkste 
kenmerk van risico’s de onzekerheid erover is. Daar moeten we het mee doen. Een grotendeels theoretisch 
verhaal dus. Sommige partijen in deze raad zien weleens onnodige beren op de weg, bijvoorbeeld bij de 
aandelen van Enexis. Dat zijn geen aandelen die beursgenoteerd zijn, zeg ik tegen de heer Koopmans. Dat 
zijn aandelen van een bedrijf waar miljoenen Nederlanders een bijdrage aan gaan leveren, met een bijna 
gegarandeerde omzet en een gezonde financiële huishouding. Enkel in het bezit van overheidsinstellingen, 
met best een prettig rendement. Zegt iemand die ook weleens wat belegt. Die aandelen zijn geen 
windhandel. Onvergelijkbaar met die van World Online of Facebook. Door ook de onbenutte 
belastingcapaciteit – wat een geweldig woord toch – mee te nemen wordt de ratio van het 
weerstandsvermogen hoger. Prima. Maar wij willen niet dat de lasten voor de burger onnodig verhoogd 
worden. Aan de andere kant: ook dit college en onze partij blijven ambities houden en willen zaken 
realiseren in deze stad.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, gelukkig doet uw partij dat niet, mijnheer Van der Meide, 
maar in de commissie hadden we een heel debat, omdat er fracties in paniek waren, want er werd 
voorgesteld de ozb te verhogen. U zegt: “Ja, het is een technische exercitie” maar vindt u niet dat door het 
voorstel van het college om een deel van de onbenutte belastingcapaciteit op te nemen, in politieke zin de 
deur een beetje geopend wordt om uiteindelijk voorstellen aan de raad te doen om de ozb te verhogen?

De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Nou, dat denk ik niet. Wij zijn gewoon vooral blij met dit voorstel, 
omdat de ratio ongeveer 0,1% beter is en daar zijn wij zeer tevreden over. En dat uiteindelijk de ozb 
verhoogd gaat worden, dat kan natuurlijk altijd door deze raad besloten worden maar dat je die capaciteit 
benut, lijkt ons uitermate logisch. Dan is een inkomensgerelateerde bijdrage eerlijker dan een hoofdelijke 
omslag, vinden wij trouwens. Toen enige tijd geleden, zo vlak na 1710, de toren van de A-kerk na instorting 
ervan vernieuwd moest worden, heeft het toenmalige stadsbestuur de minder vermogenden helemaal 
vrijgesteld van de bijdrage en kregen de rijke inwoners een hogere aanslag. Terecht. En dat geldt nu nog 
steeds, in onze optiek. Iets met schouders en lasten. We hebben geen moeite met de amendementen, al 
vinden we het tweede amendement eigenlijk overbodig, omdat wij die afspraak al gemaakt hebben bij de 
coalitiebesprekingen en vinden we dit eigenlijk niet thuishoren in een kadernota. Voorzitter, dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk, gaat uw gang.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, heel even. De PvdA-fractie geeft aan dat het tweede 
amendement eigenlijk overbodig is, want het staat al in het coalitieakkoord. Maar ja, kennelijk hebben de 
indieners geen vertrouwen in de uitvoering van het coalitieakkoord, anders dienden ze dat amendement niet 
in. Maar u hebt net zoals mevrouw Koebrugge de illusie dat we met 40.000 euro het weerstandsvermogen 
flink toepassen. Bent u het eens met de lijn die hier geschetst wordt? Terwijl de praktijk inmiddels natuurlijk 
veel weerbarstiger is dan op het moment dat het coalitieprogramma tot stand komt.
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De heer VAN DER MEIDE (PvdA): Nou, het is natuurlijk altijd maar afwachten wat het rekeningresultaat 
is. Dat weten we van tevoren niet. Wisten we dat maar. Je hebt het over risico’s, dus dat wachten we telkens 
af. We hebben vertrouwen in het college, dat dit hier heel verstandig mee omgaat. Dank u.

De VOORZITTER: Wie mag ik het woord geven? Ja, de heer Lammers.

De heer LAMMERS (Student en Stad): Ja dank u, voorzitter. Wat betreft het weerstandsvermogen kwam 
het opnemen van het verhogen met 5% van de ozb veel ter sprake in de commissie. Wij concluderen dat 
wanneer de theoretische situatie zich voordoet dat een risico van omvangrijke aard realiteit wordt, ook het 
verhogen van de ozb tot een van de mogelijkheden mag behoren om dat risico te dekken. We denken dat 
door de wethouder duidelijk is aangegeven dat wij als raad hier nog altijd een beslissing over moeten nemen 
en de dan geldende situatie op zijn eigen manier kunnen beoordelen. Dat gezegd hebbende, steunen wij wel 
het amendement van de VVD en CDA omtrent de volgorde van maatregelen. Hoewel de wethouder heeft 
aangegeven dat dit geen politieke keuze is geweest maar een praktische, zien wij niet in waarom wij niet 
als uitgangspunt kunnen nemen dat we eerst onze stille reserves proberen aan te spreken en dan pas de 
onbenutte belastingcapaciteit. Daarnaast hebben wij in het algemeen altijd aangegeven dat wij maar een 
weerstandsvermogen van 1,0 willen. Om die reden steunen wij dan ook het andere amendement van de 
VVD en CDA en D66, omdat zoals door mevrouw Koebrugge is uitgelegd, dit ervoor zal zorgen dat de 
kans groter is dat wij het weerstandsvermogen van 1 sneller zullen realiseren.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ja, gaat uw gang, mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dank u wel, voorzitter. De kadernota beschrijft de financiële 
situatie en doet voorstellen om het weerstandsvermogen op te krikken. Noodzakelijk omdat het 
huishoudboekje van de gemeente op dit moment behoorlijk onder druk staat. 100% Groningen kan zich in 
het gros van de voorstellen vinden. Dat we schuiven met gelden van niet-structureel ingezette middelen is 
ook prima. Deze gelden stonden al tot onze beschikking. En dat is een politieke keuze die wij nemen. 
Immers, het weerstandsvermogen is een essentieel instrument om risico’s af te dekken en daarmee 
financiële veiligheid te creëren. Waar 100% Groningen niet mee akkoord gaat is het kunstmatig ophogen 
van het weerstandsvermogen door een voorschot te nemen op een mogelijke ozb-verhoging van 5% over 
twee jaarschijven. De landelijke normafspraak wordt hiermee geschonden. Weliswaar wordt gesteld dat de 
raad over de ozb-verhoging in ieder geval het laatste woord zal hebben maar dat is dan in een situatie waarin 
we eigenlijk met de rug tegen de muur staan. Door akkoord te gaan met deze mogelijke verhoging wordt 
een schijnveiligheid gecreëerd om ruimte te creëren voor meer risicovolle projecten, waarmee we dus de 
kans verhogen dat de rekening bij de burgers terechtkomt. Als je al een belastingverhoging overweegt, doe 
het dan als het echt noodzakelijk is en baseer dat op reële cijfers. Nu lopen we het risico om er achteraf op 
gewezen te worden dat we akkoord gegaan zijn met 5% over twee jaarschijven.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, het reële cijfer is een onbenutte belastingcapaciteit van 
31%, dus als u reële cijfers wilt, mevrouw Woldhuis, dan pleit u eigenlijk voor een ozb-verhoging van 31%.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nee, dat vind ik niet. Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie nog meer? De heer Koopmans, wilt u nog het woord voeren?

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja, ik had nog een vraag aan mevrouw Woldhuis.

De VOORZITTER: Nou, dat kan nog wel even, hoor. Gaat uw gang.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Dank u wel. We hebben toch tot 16.00 uur, geloof ik. Zoals u weet 
is mijn partij ook niet per se voor het inzetten van de ozb voor het weerstandsvermogen, of voor de 
mogelijke verhoging ervan. Alleen hoor ik mevrouw Woldhuis zeggen dat dit tegen landelijke wetgeving 
of regelgeving in zou gaan. Kan zij mij uitleggen waar zij op doelt?
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Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, dat kan ik. De landelijke wetgeving geeft aan dat het een 
normale verhoging van 1,75% is. Met 5% gaan wij daar dus overheen.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie heeft in de commissie al gezegd 
dat we deze Kadernota weerstandsvermogen risicomanagement een verstandig stuk vinden. Een goed 
midden tussen het financieel degelijke beleid en niet te veel sparen voor soms zeer theoretische risico’s. De 
risico’s worden op deze manier goed in beeld gebracht en daarmee heeft de raad en ook de stad er goed 
zicht op. De nota is in feite een technische exercitie, die eigenlijk ingaat op theoretische gevallen en hoe je 
dan risico’s opvangt. Dat ook even in het kader van de wijze waarop sommige fracties hier over spreken.
Voor mijn fractie passen beide amendementen bij de afspraken die gemaakt zijn. Ook is daarbij belangrijk 
dat, mochten deze problemen zich voordoen, wij als raad daarover discussiëren en besluiten nemen. Dus 
mijn fractie zal met de nota instemmen en ook met de twee amendementen. Het amendement van de 
ChristenUnie zullen wij niet steunen. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, dank u, voorzitter. U hebt het over theoretische risico’s maar de risico’s die nu 
in de begroting staan van de gemeente waarom het weerstandsvermogen zo hoog moet zijn, komen voor 
ongeveer 80% door Meerstad. En Meerstad is volgens mij niet echt een theoretisch risico.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nee, dat klopt, maar als het grote risico van Meerstad zich in een keer 
voordoet, hebben we hier in de raad sowieso een ander gesprek. Dan hebben we een groot probleem op te 
lossen. Het is in zicht, we beheersen het en volgens mij is het college er ook goed mee bezig. En om die 
reden noem ik het in zekere zin een theoretisch risico. Dank u.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, de heer Leemhuis van GroenLinks zei: “We moeten niet 
te veel sparen om het weerstandsvermogen aan te vullen”, want dat gaat dan, neem ik aan, ook in de ogen 
van GroenLinks ten koste van investeringen in deze stad. Dat is tenminste hoe u er tot nu toe over dacht. 
Twee vragen. Het meerekenen van onbenutte belastingcapaciteit is geen geld dat we hebben, dat is fictief 
geld. Bent u dat met mij eens? En de tweede vraag is: ik snap niet waarom u voor het tweede amendement 
zou kunnen stemmen, want ook dat gaat ten koste van investeringen in de stad. Kunt u dat nog even 
toelichten?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Het laatste is een beetje zoals de heer Van der Meide net ook al zei, 
het is in zekere zin een overbodig amendement, omdat het gewoon de afspraken zijn die ook GroenLinks 
heeft gemaakt met het coalitieakkoord. Maar we kunnen dat prima nog een keer bevestigen. En wat uw 
eerste vraag betreft: dat klopt, het is in zekere zin theoretisch geld, want als we toekomen aan de onbenutte 
belastingcapaciteit, dan hebben we, zoals ik net ook al tegen de heer Bolle zei, sowieso al een heel stevig 
debat over de problemen die zich dan hebben voorgedaan. Maar het is wel een manier waarop je ervoor 
kunt zorgen dat je je weerstandsvermogen op orde krijgt. Dus het is een prima voorstel van het college. 
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik nog het woord geven in de eerste termijn? De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij voorstellen dat de publieke tribune nou niet 
voor deze discussie hier in zo grote getale aanwezig is. Maar dat neemt niet weg dat het wel een heel 
belangrijk onderwerp is om af en toe als raad eens bij stil te staan, als eindverantwoordelijke van de 
financiële positie van deze gemeente. Niet voor niets dat mijn fractie in de commissie deze vraag ook even 
heeft opgeworpen: als we het hebben over het inzetten van die onbenutte belastingcapaciteit, als we het 
hebben over het inzetten van die intensiveringsmiddelen, wat vinden we daar nou van? Hoe verstandig 
vinden wij dat? In de voorbereiding op dat debat maar zeker ook op dit debat ben ik nog even rondgegaan 
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bij een aantal gemeenten en heb de jaarrekeningen opgevraagd, die je natuurlijk heel makkelijk via internet 
kunt vinden. Daar vielen mij wel een aantal dingen op. Als eerste dat gemeenten veel summierder worden 
geïnformeerd over hoe het weerstandsvermogen wordt berekend en tot stand komt en wat het beleid daarvan 
is. Dat ook de politieke discussies daar heel weinig over gaan. Maar ook dat de financiële situatie in brede 
zin vaak juist veel uitgebreider aan de orde komt. Dus dan gaat het niet alleen over het weerstandsvermogen 
maar dan gaat het ook over de schuldenpositie, dan gaat het ook over belastingcapaciteit. Dat vond ik wel 
een mooi contrast met Groningen om te zien. Uiteindelijk moeten wij die vraag ook gaan beantwoorden: 
vinden we het wel verstandig om die onbenutte belastingcapaciteit en die intensiveringsmiddelen op te 
nemen in het weerstandsvermogen? Mijn fractie is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat wij met de 
twee amendementen die door de VVD zijn ingediend, voldoende comfort hebben om te zeggen: “Laten we 
deze punten maar wel opnemen in het weerstandsvermogen. Dan kunnen we ook snel doorgroeien naar die 
1,0 en zorgen we ook voor een sterke financiële positie.” Dat neemt niet weg dat als wij kijken naar de 
schuldpositie van de gemeente Groningen of naar de belastingcapaciteit, we nog een hele slag te slaan 
hebben in de komende jaren. Dank u wel, voorzitter.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Wij vinden in principe dat je alleen moet rekenen met 
geld dat je in de boeken hebt staan en dat je goed moet kijken naar de risico’s van projecten die je aangaat. 
Wat ons betreft geen onnodige grote bouwprojecten zoals het Forum. Daar wil ik nu niet verder op ingaan, 
daar is genoeg over gediscussieerd. Verder zijn de risico’s van de zorg altijd een belangrijk punt. Er moet 
wel voldoende weerstand zijn zodat de zorgtaken in stand blijven. Ik kan mij eigenlijk voor de rest wel 
aansluiten bij de ChristenUnie, die de opmerking maakt dat er een goed risicomanagementbeleid moet zijn 
en de risico’s ingedamd dienen te worden en ik kan mij ook aansluiten bij het amendement dat zij indienen. 
Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dank u wel, voorzitter. Het voorstel van het college om de onbenutte 
belastingcapaciteit te gebruiken en de niet-structureel in te zetten extra beleidsmiddelen en ook die optie 
op de ozb te verhogen wanneer we in zwaar financieel weer komen, is niet onze keus en een manier van 
creatief boekhouden. Dat heb ik ook al in de commissie gezegd. Maar het mag binnen de regels van BBV, 
dat is waar. Voor de Stadspartij is een weerstandsvermogen met een ratio van 1.0 van groot belang. Dat zal 
ook niet heel snel veranderen. Maar met fictief geld wil het college in onze ogen het weerstandsvermogen 
naar 1.0 brengen. Dat is ook voor een deel een principiële discussie. Die hebben we in het verleden 
natuurlijk ook gevoerd over de Enexisaandelen. Wij dachten daar toen eigenlijk hetzelfde over en wat dat 
betreft is deze manier die het college voor ogen heeft in onze ogen niet degelijk genoeg en zeker de optie 
om de ozb te verhogen in zwaar weer is niet onze keuze. Vandaar dat wij op het amendement van de 
ChristenUnie staan.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, voorzitter, de Stadspartij heeft het over creatief boekhouden en we stellen nu 
de nieuwe Kadernota weerstandsvermogen vast. Die ligt open en bloot, iedereen kan hem lezen, we kunnen 
het er gewoon over hebben. Het college stelt een andere manier van berekenen voor van het 
weerstandsvermogen en dan noemt u dat creatief boekhouden. En vervolgens zegt u – hij is weer wat lang, 
voorzitter, zeg ik alvast even maar dan heb ik hem in een keer klaar: “Ja, daarmee hoog je het fictief op.” 
Bent u dan voor het amendement dat de VVD heeft ingediend om ook dat besteedbare resultaat mee te 
nemen? Daarmee maak je echt een slag.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Daarmee maken we inderdaad een slag, alleen gaat dit nog steeds uit van 
het huidige raadsvoorstel en dat is de reden waarom wij het amendement van de ChristenUnie beter vinden.

De heer BOLLE (CDA): Maar dat betekent dus, voorzitter …

De VOORZITTER: U zou in een keer klaar zijn.



 

Verslag - 06.07.16 Groningen Raad

95

9

De heer BOLLE (CDA): Ja, maar ik had een goed antwoord verwacht. Maar dat betekent dus, als je dat 
zegt, dat het weerstandsvermogen weer terugvalt en dat we er dan dus helemaal niks aan gedaan hebben. 
Dat we dan wel zeggen: “We willen naar 1”, maar we vervolgens niks doen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, u had een beter antwoord verwacht, denk ik. Ja, dat is waar maar er 
zijn andere manieren om dat weerstandsvermogen op 1.0 te krijgen. En dan zou het college misschien 
moeten kiezen voor bezuinigen. De angst die wij ook een beetje hebben is dat we die problemen 
vooruitschuiven door nu geen heldere keus te maken om dat geld op de plank te leggen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, dank u wel, voorzitter. Het is geen geheim in deze gemeenteraad dat 
de SP-fractie niet voor een ratio van 1.0 is als het gaat om het weerstandsvermogen. Het collegeprogramma 
is ook niet ons collegeprogramma. Dus dat doel, helaas, daar staan wij niet achter. Maar voor het overige 
kunnen wij ons wel aansluiten bij de woordvoering van de ChristenUnie. Want zij slaan de spijker op de 
kop door te zeggen dat er op dit moment geen noodzaak is voor het verruimen van de kaders, omdat er al 
voldoende mogelijkheden zijn als je wel wilt groeien naar 1.0. En vandaar dat wij, wel een beetje 
afhankelijk van de stemmingen over de amendementen, het voornemen hebben om tegen het voorstel te 
stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, ik ben wel even benieuwd. Als de amendementen het halen, 
dan is de SP wel voor het voorstel?

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, ik hoor het mezelf zeggen, mevrouw Koebrugge en misschien hoorde 
u toen ook al wel wat twijfel. Als amendement 1 en 2 worden aangenomen, is dat des te meer reden om 
tegen het voorstel te stemmen. Maar stel nou dat het amendement van de ChristenUnie wordt aangenomen, 
dan wordt het toch weer een ander verhaal.

De VOORZITTER: Goed. Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Ja, met de VVD delen wij de analyse dat de woonlasten in 
Groningen nog steeds aan de hoge kant zijn. En door het veranderen van de regels gaat het 
weerstandsvermogen nu omhoog in het voorstel. Maar dat was voor ons niet afdoende en daarom hebben 
wij samen met de VVD en D66 het amendement ingediend om die ambitie ook daadwerkelijk te laten zien, 
om naar 1.0 te gaan en 50% van het besteedbare resultaat aan het weerstandsvermogen toe te voegen. 
Daarmee maak je echt een slag om op 1.0 te komen. Daar wordt kadernota beter van en daar wou ik het 
verder bij laten.

De VOORZITTER: Anderen nog? Volgens mij hebben we iedereen gehad in de raad. Voordat ik de 
wethouder het woord geef, wil ik u nog even attenderen op het feit dat als wij straks de amendementen in 
stemming brengen, wij als eerste amendement 3 in stemming brengen. Het woord is aan de wethouder.

Wethouder SCHROOR: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan u zeggen dat als amendement 3 wordt 
aangenomen, mevrouw Van Gijlswijk, het inderdaad een ander verhaal wordt. Want dan is namelijk de hele 
kadernota anders.
Laat ik beginnen bij die ozb. Een aantal van u, niet heel veel, wekken toch een beetje de suggestie dat wij 
hier een ozb-verhoging voorstellen. Dat is natuurlijk geenszins het geval. Sterker nog, er wordt ook een 
suggestie gedaan dat de poort wellicht geopend is naar een mogelijke ozb-verhoging. Dit college ziet dit 
volstrekt anders. Namelijk: het zou weleens een voorstel kunnen zijn dat de poort naar een ozb-verhoging 
juist wat dichter in het slot gooit. Het is natuurlijk hoe je ernaar kijkt. Elk ander college zou daar een andere 
redenering bij kunnen houden. Maar laat helder zijn hoe wij het lezen: door die onbenutte capaciteit van 
5% op te nemen is het wel zo dat als een college – en wij hebben dat nog niet gedaan maar ook het college 
daarvoor heeft dat niet gedaan – namelijk de ozb verhoogt alleen maar met een nominale compensatie, maar 
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stel dat het wel het geval zou zijn en een college zou besluiten de ozb met 2% te verhogen, dan is mijn 
stelling als portefeuillehouder van Financiën dat dan dus de weerstandcapaciteit voor twee jaar met 2% is 
afgenomen. Dus in die zin zou je dan twee jaar lang niets aan die verhoging hebben. Maar goed, dat is zoals 
dit college daarnaar kijkt en een ander college zou dit natuurlijk weer op een andere manier kunnen 
opvatten. Maar zo zien wij het in ieder geval.
Als we dan kijken naar de amendementen, want volgens mij kunnen we daar in het kort naartoe gaan, zien 
we dat het amendement van de ChristenUnie en de Stadspartij veel verder gaat dan de kadenota. Dit brengt 
hem namelijk weer terug. Dit haalt daar een paar essentiële onderdelen uit, waarbij het weerstandsvermogen 
ook zakt naar 0,81. Ja goed, wij vonden onze kadernota beter. Heel veel argumentatie dan dat kan ik 
eigenlijk er ook niet aan verbinden, omdat wij wel degelijk vinden dat het een degelijk voorstel is dat wij 
hebben gedaan en dit amendement doet inbreuk op dit voorstel. Met natuurlijk begrip dat je er zo naar kunt 
kijken.
Wat betreft de andere twee amendementen: het college vindt het eigenlijk jammer dat we dat niet zelf 
bedacht hebben. Dit is namelijk een verbetering van de kadernota. Niet alleen voor de financiële 
degelijkheid van de gemeente is dat een verbetering, aangezien wij op die manier ook daadwerkelijk nog 
sneller moeten toevoegen maar het is ook een verbetering van de risicobeheersing – ik heb het nu even over 
amendement 2 en dadelijk kom ik nog even op amendement 1 – maar het is ook een verbetering voor u als 
raad om te sturen op hoe wij daarmee omgaan. Als ik amendement 2 lees en het zou worden aangenomen 
en stel, je hebt het voorstel BUIG zoals vorig jaar het geval is geweest, dan zou dit in eerste instantie niet 
in categorie a tot en met d vallen. Omdat we het doorgeschoven hebben naar het jaar daarop, als zijnde: wij 
moeten dit nog oplossen. En op dat moment hadden wij de vrijheid om dat ook op te lossen vanuit de 
beschikbare rekeningenresultaten. Als dit amendement wordt aangenomen, zou de situatie andersom zijn 
geweest. Dan hadden wij namelijk met u de discussie moeten aangaan op dat moment, in het lopende jaar, 
of wij de BUIG als een onvermijdelijk knelpunt hadden moeten aanmerken en dus ook maatregelen hadden 
moeten treffen op dat moment. Wij zijn blij dat het toen niet aan de orde is geweest, want wij denken dat 
we een heel elegante oplossing hebben bedacht. Maar dat zegt dit amendement wel dat je dus eerder dat 
soort discussies voert, ook vanuit de ambtelijke organisatie. Dus niet een probleem of een zaak 
doorschuiven naar je vrij besteedbare rekeningresultaat maar veel eerder met de raad het debat aangaan hoe 
om te gaan met dat knelpunt. Ik denk dat dit de winst voor de raad is, als het gaat om de vroegtijdige 
discussie met het college over dit soort tegenvallers. Dus in die zin is het een verbetering en ja, het is 
inderdaad zo dat als het wordt aangenomen, wij meer toevoegingen zullen doen aan het 
weerstandsvermogen, conform die afspraak in het coalitieakkoord en natuurlijk daarover het debat met u 
aan zullen gaan. Als wij daar wel van denken af te moeten wijken, dan hebben wij iets uit te leggen en dan 
hebben wij daarover met elkaar een debat te voeren. Dus in die zin kunnen wij dat omarmen.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, het is natuurlijk allemaal heel veel theorie. Maar dan maar 
de theoretische vraag: ten koste van wat gaat dit? Dit gaat toch ook ten koste van nieuwe ambities van het 
college die je incidenteel wilt afdekken met het rekeningresultaat of wensen van de raad?

Wethouder SCHROOR: Dat kan het geval zijn. Als de helft naar het weerstandsvermogen gaat tot 1,0 en 
we zitten nog niet op 1, dan betekent dit per definitie dat dit geld op dat moment niet beschikbaar is voor 
ambities. Dat is correct. Het is wel zo dat als je op een gegeven moment op ratio 1,0 zit, en dat is ook 
conform deze afspraak, je op dat moment, in dat jaar, in die jaarschijf, wel degelijk alle middelen wellicht 
weer aan ambities kunt toewijzen. Dus op korte termijn hebt u gelijk, op langere termijn denk ik dat je meer 
ruimte vrijspeelt voor nieuwe ambities, omdat je op een gezond weerstandsvermogen zit, waar, laten we 
eerlijk zijn, al meerdere colleges al vaak deze ambities hebben uitgesproken. Maar tot nu zijn ze nog niet 
in staat zijn geweest om ze te halen.
Amendement 1 is een kwestie van volgorde. Wij hadden dit inderdaad politiek-arm opgeschreven. Wat u 
hiermee zegt, is eigenlijk: “Bekijk alle andere opties eerst, als er echt een heel groot probleem is, voordat 
je met een voorstel komt” want dat zal het altijd zijn “om stille reserves, dan wel onbenutte 
belastingcapaciteit in te zetten”. Daar kunnen wij ons prima in vinden en inderdaad is het waar dat u altijd 
het laatste woord hebt. Wij kunnen nooit zomaar zelf besluiten, ook niet met deze kadernota, om zomaar 
even de belasting te verhogen. En laat ik vooral helder hebben, ook richting mogelijke partijen die 
meekijken van andere gemeentes, dat de gemeente Groningen al volgens mij vijf jaar op rij geen ozb-
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verhoging heeft hoeven toe te passen. Ik laat dus amendement 1 en 2 over aan het oordeel van de raad en 
ik ontraad amendement 3. 

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie dat dit niet het geval is. Dan vraag ik of 
u behoefte hebt aan stemverklaringen.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Voorzitter, mag ik even vijf minuten schorsen? Ik moet even 
de amendementen bespreken.

De VOORZITTER: U wilt dat met mederaadsleden bespreken, begrijp ik?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, gewoon, ik vraag gewoon om een schorsing om even te 
bespreken.

De VOORZITTER: Met uw eigen achterban?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nee, even met mijn fractiemedewerkers.

De VOORZITTER: Oké. U krijgt een korte schorsing.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Twee minuten is voldoende, hoor.

De VOORZITTER: De vergadering is geschorst.

(Schorsing 15.41 uur – 15.43 uur)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Stemverklaringen. 

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dank u wel, voorzitter. Dankzij de twee minuten heb ik een 
weloverwogen besluit over het amendement kunnen nemen en kunnen we het in stemming brengen. Dank 
u wel.

De VOORZITTER: Meer behoefte aan stemverklaringen? Ja, de heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, voorzitter, even onder voorbehoud van hoe het loopt met 
amendement 3. Als dit het niet haalt en daar ga ik eigenlijk al van uit, helaas, zullen wij amendement 1 en 
2 wel steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, ondanks dat mijn fractie niet streeft naar een ratio 1.0 zijn 
wij wel voor de strekking van amendement 3 en stemmen we daarvoor. Als het verworpen wordt, stemmen 
we tegen amendement 1 en 2 en dus ook tegen de nota.

De VOORZITTER: Dat was het vanuit de raad? Dan gaan wij in stemming brengen amendement 3, onder 
de titel ‘Weerstandsvermogen’. 12 voor, 27 tegen. Het amendement is verworpen.
In stemming wordt gebracht amendement 1.

Mevrouw VAN DOESEN (D66): Voorzitter, de heer Castelein is weer terug in ons midden, heb ik 
begrepen. Die heeft nu tegengestemd.

De VOORZITTER: Ik stel u voor dat wij deze technische aanpassing achteraf doen. We gaan over tot 
stemmen over amendement 1 ‘Verlagen prioriteit onbenutte belastingcapaciteit’.
32 voor, 7 tegen. Het amendement is aanvaard.
Amendement 2, ‘50% besteedbaar resultaat in het weerstandsvermogen’.
29 voor, 10 tegen. Het amendement is aanvaard.
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Dan breng ik in stemming het voorstel zelf. Ik ben nu bezig met een stemming.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik wilde graag nog een stemverklaring doen bij het raadsvoorstel.

De VOORZITTER: Ja, oké. Het kan nog net. Gaat uw gang.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Een ratio van 1.0 is voor de Stadspartij van groot belang en het college 
heeft duidelijk aangegeven dat, als wordt besloten om de ozb te verhogen en dit op die manier te dekken, 
het weerstandsvermogen daalt. Wij gaan ervan uit, omdat de afspraak is om het weerstandsvermogen op 
1.0 te zetten, dat het zover niet komt en wij zijn er ook altijd nog zelf bij. Dus wij zullen, nu de twee 
amendementen zijn aangenomen die het wel beter hebben gemaakt, instemmen met het raadsvoorstel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De stemming is open.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ja ik zit zelf ook niet op te letten maar mijn naam staat er ook 
niet op. Er staat nog K. Boogaard.

De VOORZITTER: Ik ben nu even bezig met een stemming. Zo meteen.
29 voor, 10 tegen. Het voorstel is aanvaard. En u hebt helemaal gelijk. Het is een oud lijstje, dus we moeten 
dat aanpassen.
Mijn voorstel is om nu vijf minuten te schorsen en dan te beginnen aan het volgende agendapunt.

(Schorsing 15.48 uur – 15.54 uur)

3. Voorjaarsdebat

Voorjaarsnota 2016 (collegebrief 25 mei 2016)
+ 
Financieel meerjarenbeeld 2017-2020 (raadsvoorstel 25 mei 2016)
+
Voortgangsrapportage 2016-I en Sleutelrapportage januari - maart 2016 (collegebrief 25 mei 2016)
+
Voortgang openstaande moties in aanloop naar het voorjaarsdebat 2016 (25 mei 2016)

Eerste termijn raad

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op basis van de voorjaarsbrief, die we nu 
bespreken maar ook uit de Stadsmonitor, kun je eigenlijk zo door de vingers heen wel afleiden dat het goed 
gaat met de stad. De ambities uit het coalitieakkoord worden ook in daden omgezet; bij de behandeling van 
de rekening een aantal weken geleden hebben we daar ook al even bij stilgestaan. Je zou wat dat betreft 
achterover kunnen leunen en je kunnen richten op de uitvoering van die vele grote projecten die ook in de 
voorjaarsbrief zijn genoemd. Maar, voorzitter, de wereld en Nederland staan niet stil. Voor politieke 
junkies, zoals wij allemaal in onze vrije tijd zijn en zeker de mensen op de publieke tribune die bij een 
algemene beschouwing van onze gemeenteraad zijn, is het natuurlijk wel genieten, met allerlei analyses, 
commentaren uit het nieuws, wat er gebeurt met de verkiezingen in Amerika, natuurlijk de Brexit in 
Engeland en de presidentsverkiezingen in Oostenrijk. Het zou genieten geblazen zijn als het niet zo serieus 
was, wat er allemaal gebeurt.
We zien ook een toenemend populisme, met feitenvrije politiek. We zien zelfs een opbloei van 
vreemdelingenhaat. Het is ditzelfde populisme dat garen spint bij de angst van mensen en zelfs die angst 
aanwakkert. In dit opzicht is onze de stad eigenlijk wel een oase van rust. Terwijl het debat over immigratie 
opbloeit, in Nederland, in Europa en zelfs in Amerika – immigratieland bij uitstek zou je zeggen – stelden 
wij hier vorige week nog de bouw van een asielzoekerscentrum met een hamerslag vast. Terwijl Nederland 
in een referendum het associatieakkoord met Oekraïne verwierp, kleurden Groningen en omgeving groen.
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We mogen constateren dat wij in een van de gelukkigste steden van Europa wonen en dat het debat wellicht 
daarom hier in de stad minder gepolariseerd is dan op andere plekken maar ook dat is geen reden tot 
achteroverleunen, die verleiding moeten wij weerstaan. Want ook Groningen staat niet stil. Onze stad werd 
vroeger nog vaak als eiland in het noorden omschreven maar de stad mocht zich vorig jaar bijna 
innovatiehoofdstad van Europa noemen. Midden jaren tachtig had Groningen nog een 
werkloosheidspercentage van maar liefst 25% maar vorig jaar groeide het aantal arbeidsplaatsen hier harder 
dan het landelijk gemiddelde. De stad groeit qua bewoners en gelukkig dus ook in aantal banen. Er komen 
diverse grote en kleine projecten in de openbare ruimte tot uitvoering en wij mogen hier nog vele discussies 
verwachten over bestemmingsplanwijzigingen en -ontheffingen door de economische opbloei. Niet alleen 
fysiek maar ook sociaal staat er veel in de steigers en wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt aan vernieuwing 
in het sociale domein. Het zijn allemaal belangrijke en noodzakelijke bewegingen om antwoord te geven 
op de veranderende samenleving. Maar tegelijkertijd zorgen die veranderingen ook voor zorgen en soms 
voor zelfs voor angst.
Overigens, beide referenda: over Oekraïne in ons land maar ook dat in Engeland, constateerden al die 
opiniepeilingen en kiezersonderzoeken telkenmale de relatie tussen de laagopgeleide oudere die kiest tegen 
Europa en tussen hoogopgeleide jongere die kiest voor de meer progressieve koers en voor internationale 
samenwerking. Zorgen over de globaliserende samenleving zijn echter niet leeftijdsgebonden. De wil tot 
internationale samenwerking is niet afhankelijk van het inkomen.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, de heer Luhoff van D66 heeft het over Groningen als fijne plek, waar 
inderdaad besluiten voor bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum op weinig weerstand rekenen. Ik ben ook 
bij die bijeenkomsten geweest en toch merk je dat daar ook best onrust en een beetje angst bij mensen 
heerst. En dan lees ik het stukje in de Gezinsbode, dat lees ik dan af en toe even voor zo’n debat, en dan 
lees ik dat u vindt dat er voldoende en kwalitatief goede woningen moeten zijn. En dan vraag ik mij af wat 
u daar exact mee bedoelt.

De heer LUHOFF (D66): Nou, dat is toch niet zo’n heel ingewikkelde zin? Er zijn mensen die willen wonen 
in de stad. Nou, dan moet je zorgen dat er woningen gebouwd kunnen worden, zodat mensen daarin kunnen 
wonen.

De heer DIJK (SP): Laat ik de vraag dan concreet stellen, voorzitter. Op welke manier gaat D66 ervoor 
zorgen dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen in de stad Groningen zijn?

De heer LUHOFF (D66): Ik wou daar in tweede termijn eigenlijk op ingaan. Ik wou u nog complimenteren 
met uw rapport dat u vorige week hebt gepresenteerd, waarin u een analyse geeft over die sociale 
huurwoningen. Ik kan er vast van op aan dat u daar straks in u eigen woordvoering ook nog uitgebreid op 
terugkomt. Maar ik vind het heel interessant om dat rapport met u nader te bespreken en dat vindt mijn 
fractie ook heel interessant. U maakt wel een analyse die volgens ons nog wel wat dieper kan. Misschien 
zou het heel goed zijn dat wij, als het gaat om de sociale woningvoorraad maar over de woningmarkt in het 
algemeen – gisteren op het journaal nog een heel uitgebreid artikel daarover – eens een expertmeeting 
daarover organiseren, begin volgend jaar, met woningbouwcorporaties, makelaars, de huurdersbond, 
enzovoort, om dat probleem van die woningmarkt in Groningen, waaronder ook de sociale huur eens bij de 
kop te pakken met zijn allen.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, ik vind dat prima. Dat gaan we doen. Ik neem die uitdaging absoluut aan 
maar het gaat me nu even om nu. Het is een urgent probleem. Er zijn het afgelopen jaar, in 2015, 240 sociale 
huurwoningen verkocht en dit jaar 190. Die voorraad krimpt enorm. En als we dan vaststellen dat we een 
asielzoekerscentrum gaan bouwen, waar ik enorm vóór ben want socialisten zijn internationalisten pur sang, 
moeten we daar ook een verantwoordelijkheid in nemen maar het probleem ligt er wel nu. Dus ik vind ook 
dat we daar nu besluiten toe moeten nemen en dan vind ik dit antwoord iets te gemakkelijk.
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De heer LUHOFF (D66): Ik zie de koppeling, u maakt hem zelf niet maar ik denk dat u bedoelt de koppeling 
tussen het bouwen van een asielzoekerscentrum, het opvangen van vluchtelingen, die hier overigens niet 
voor niets komen en het huisvesten van statushouders, wat invloed kan hebben op de sociale woningmarkt. 
Ik denk dat we na de zomer sowieso even over de problemen met statushouders en hoe we dat kunnen 
organiseren, uitgebreider gaan praten. Ik vind dat eigenlijk iets te ver gaan voor een wat algemene discussie 
over de stand van de stad. Maar nogmaals, complimenten voor wat u hebt uitgezocht en opgeschreven en 
geanalyseerd over de woningmarkt. Volgens mij is dat echt iets waar wij verder over moeten praten met 
elkaar.
Voorzitter, ik gaf dus die correlatie aan die uit al die onderzoeken blijkt, tussen wel of geen internationale 
samenwerking. Het gaat dus niet zozeer om het inkomen of de leeftijd maar het gaat ook om de mate waarin 
inwoners invloed hebben op hun eigen leven en vrijheid ervaren en het gaat om de mate waarin mensen 
mee kunnen doen in de veranderende samenleving. De Franse filosoof en schrijver Albert Camus omschrijft 
het begrip vrijheid als: “niks meer dan de kans om het beter te doen”. Om de samenleving die vrijheid te 
garanderen, om onze stad, of die nu uit 1, 2 of meer dan 200.000 gezichten bestaat mee te nemen en 
optimaal te laten profiteren van de groei van Groningen zijn 2 zaken cruciaal. Ze zijn niet per se nieuw 
maar zeker noodzakelijk. Het garanderen van kansgelijkheid en het vergroten van de invloed van bewoners 
op hun eigen leven en leefomgeving. Kansgelijkheid door te investeren in onderwijs en zorg te dragen voor 
toegankelijke voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Maar ook door het tegengaan 
van kinderarmoede en door goede schuldhulpverlening. Ik heb ze nog niet gelezen maar ik zag vandaag dat 
de PvdA-vragen zijn beantwoord door het college. Ik zal het zeker doen na dit debat. Maar ook 
kansgelijkheid door het actief bestrijden van discriminatie en door het vergroten en borgen van invloed van 
bewoners op hun eigen leven en leefomgeving, bijvoorbeeld door het wijkgericht werken om samen met 
bewoners te werken aan maatschappelijke opgaven.
Wij mogen constateren dat bewonersparticipatie al geruime tijd als thema op de agenda van de raad staat. 
En we mogen ook constateren dat binnen de ambtelijke organisatie het betrekken van Stadjers bij beleid en 
uitvoering steeds centraler is komen te staan. Tegelijkertijd komt ook hier in dit huis de discussie over 
burgerparticipatie en hoe dat proces is gegaan vaak pas echt los wanneer we werkelijk aan besluitvorming 
toe zijn. Met succes hebben wij in de afgelopen jaren op tal van beleidsterreinen de gemeenteraad aan de 
voorkant van het beleidsproces gekregen. Wat ons betreft komt de Stadjer bij ons voorop te staan, zeker als 
het gaat om de nieuwe omgevingsvisie. Hoewel de exacte reikwijdte van het instrument, de nieuwe 
Omgevingswet nog niet op detail niveau bekend is, zal de omgevingsvisie met de bijhorende 
omgevingsbesluiten een grote impact hebben op de manier waarop wij als compleet stadsbestuur de ruimte 
ordenen. Het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie is daarmee niet alleen een uitgelezen kans om het 
proces van het betrekken van bewoners en bedrijven opnieuw te bekijken. De belangrijkste vraag bij de 
nieuwe omgevingsvisie is juist hoe de lokale overheid ruimte kan bieden aan ambities, bijvoorbeeld van 
Stadjers om prettig te wonen, aan bedrijven om te verduurzamen en aan bewoners om gewoon een baan te 
krijgen. Wij willen werk maken van gelijke kansen voor Stadjers en Stadjers de ruimte geven om eigen 
leven en leefomgeving vorm te geven. Wij gunnen onze Stadjers die vrijheid: de kans om het beter te doen.
Voorzitter, tot slot nog een aantal moties. Het zullen vast niet de enige zijn, deze middag en avond. Ten 
eerste een motie over het sociale domein. We willen heel graag bewoners maar ook bedrijven natuurlijk 
uitdagen en uitnodigen om actief mee te doen in het vormgeven van ons sociale beleid, door de producten 
en de diensten die we graag willen aanbesteden op een goede en transparante manier openbaar te maken. 
Dan geven we de bewoners en bedrijven ook de gelegenheid om daar bijvoorbeeld via de right to challenge 
of op een andere manier een bijdrage aan te leveren.
Ook wil mijn fractie graag op elke school een vakdocent. Dit is natuurlijk al een beleidslijn die al is ingezet 
maar hij is nog niet overal gerealiseerd. Dus daar willen we een extra impuls voor. We willen ook 
accommodaties. We hebben dat afgesproken in het coalitieakkoord maar nog niet als raad vastgesteld en 
we willen de accommodaties ook in het wijkgericht werken een positie geven, dus ook daarvoor dienen wij 
samen met een aantal andere fracties een motie in.
Dan de Onderwijsraad voor Groningen. Wij voeren als gemeente een heel actief onderwijsbeleid. Daar is 
D66 natuurlijk ontzettend trots op en blij mee. Tegelijkertijd voert de gemeente natuurlijk ook een beleid 
op allerlei andere gebieden die te maken hebben met zaken in en om scholen. Denk aan de veilige 
schoolomgeving maar denk ook aan jeugdzorg, armoedebestrijding, enzovoort. Het zou wat onze fractie 
betreft goed zijn om eens regelmatig in overleg te treden met vertegenwoordigers van de verschillende 
medezeggenschapsraden van de verschillende scholen om te kijken waar we elkaar kunnen versterken en 
hoe we samen het onderwijs in de stad nog beter kunnen maken.
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Dan twee moties die betrekking hebben op de fiets. Eentje die ook al, zag ik vanmiddag, in de pers 
uitgebreid is opgepikt. Die ook wel urgent is, trouwens: het realiseren van een en MTB-route, omdat de 
gemeente Noordenveld daar al mee aan de slag is. Het zou mooi zijn als we daarbij kunnen aansluiten. En 
tot slot, ook nog over de fiets: de wielrenners. We hebben een uitgebreid en hartstikke mooi fietsplan, de 
fietsstrategie. Maar wat ons betreft komt er nog extra aandacht voor de wielrenner, die ook wil genieten 
van de natuur en de fiets. Dank u wel, voorzitter.

Motie 1: Groningen fietsstad - ook voor MTB’ers (D66, PvdA, PvdD)
De raad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli, besprekende de voorjaarsnota,

constaterende dat:
- Groningen zijn positie en imago als de fietsstad wil versterken;
- Groningen de openbare ruimte beter in wil richten voor buitensporten;
- de mountainbikesport snel groeit en al bijna 400.000 frequente gebruikers kent;

overwegende dat:
- er in buurgemeente Noordenveld mountainbikeroutes ontwikkeld worden;
- het Suiker Unieterrein en de vloeivelden hier mogelijk ook zeer geschikt voor zijn;
- het aansluiten bij de ontwikkelingen in Noordenveld een boost kan betekenen voor deze sport, de 

vrijetijdseconomie en lokale ondernemers;
- een mountainbikeroute een laagdrempelige en betaalbare voorziening is;

verzoekt het college:
- in overleg te gaan met Noordenveld over aansluiting bij het nieuwe routenetwerk;
- te beoordelen of het Suiker Unieterrein en de vloeivelden zich lenen voor een MTB-route, ook 

rekening houdende met de natuurwaarden;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 2: Groningen fietsstad - ook voor wielrenners (D66, GroenLinks, PvdA)
De raad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli, besprekende de voorjaarsnota,

constaterende dat:
- Groningen zijn positie en imago als de fietsstad wil versterken;
- Groningen de openbare ruimte beter in wil richten voor buitensporten;
- er in de provincies Groningen en Drenthe en sommige buurgemeenten ook geïnvesteerd gaat 

worden in de fiets;
overwegende dat:

- Groningen een prima vertrekpunt kan zijn voor mooie ritjes door het ommeland;
- de meeste routes zich op de recreant en niet op de sportieve fietser lijken te richten;
- de fietssport snel groeit en al bijna 900.000 frequente gebruikers kent;
- het aansluiten op deze ontwikkelingen een boost kan betekenen voor onze vrijetijdseconomie;

verzoekt het college:
- te inventariseren of het bestaande fietsroutenetwerk dat (deels) door Groningen loopt voldoet voor 

de sportieve fietser en genoeg bekendheid geniet;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 3: Onderwijsraad voor Groningen (D66, VVD, PvdA, Student en Stad)
De gemeenteraad bijeen in vergadering op woensdag 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- Groningen een actief onderwijsbeleid voert met bijbehorende budgetten;
- het sluiten van het onderwijspact en de vorming van het College van Onderwijs daar een wezenlijk 

onderdeel van vormen;
- het versterken van ouderbetrokkenheid een van de speerpunten binnen het coalitieakkoord is;

overwegende dat:
- het belang van medezeggenschapsraden alleen maar is toegenomen met de verzelfstandiging van 

het openbaar onderwijs;
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- inspraak en medezeggenschap van docenten, ouders, leerlingen en studenten de governance en 
kwaliteit van onderwijs van onderwijsinstellingen kan verbeteren;

- er momenteel geen structureel contact en overleg is tussen gemeente en de verschillende 
onderwijsraden in de stad;

- een dergelijk overleg de gemeente (nog) beter inzicht kan geven in problemen en uitdagingen 
binnen het onderwijs in Groningen, zeker waar deze raken aan verantwoordelijkheden van de 
gemeente;

- een dergelijk overleg de positie van de onderwijsraden alleen maar kan versterken;
verzoekt het college:

- met ingang van het nieuwe schooljaar minimaal jaarlijks een overleg te organiseren met 
(vertegenwoordigers van) de GMRs van de onderwijsstichtingen;

- medezeggenschapsraden van de mbo’s, HMR van de Hanzehogeschool en Universiteitsraad;
- de raad te informeren over de uitkomsten van dit overleg;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 4: Geef accommodaties een positie (D66, Stadspartij, PvdA)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016,

constateert dat:
- er niet in alle gevallen voldoende ruimte beschikbaar is voor initiatieven uit de wijk;
- de positie van de accommodaties in de ontwikkeling van wijk- en gebiedsgericht werken 

onduidelijk is;
- de huidige accommodatienota uit 2013 verouderd is;

overwegende dat:
- het van belang is dat accommodaties worden meegenomen in de ontwikkeling van de wijk en het 

gebied;
- in het coalitieakkoord nadrukkelijk wordt uitgesproken dat er wordt bezien of het huidige 

accommodatiebeleid voldoende in staat is deze verandering vorm te geven;
- dat nu blijkbaar niet altijd het geval is,

verzoekt het college:
- om met een geactualiseerde visie op het accommodatiebeleid in relatie tot ontwikkelingen in de 

wijk te komen, en tevens te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden bestaan om aan de vraag 
naar gebruiksruimte voor initiatieven uit de wijk te kunnen voldoen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 5: Elke school een vakdocent (D66, VVD)
De gemeenteraad, bijeen op 6 juli, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- in het meerjarenprogramma Sport en Bewegen de ambitie is uitgesproken om op alle basisscholen 

twee uur per week bewegingsonderwijs door een vakdocent te laten geven;
- dit momenteel op 19 van de 37 scholen het geval is;

overwegende dat:
- samenwerking met de betrokken partijen van de opleiding tot vakdocent Sport en Bewegen en 

onderwijspartijen (bijv. O2G2, VCOG en het HIS) kan leiden tot een versnelde realisatie van de 
ambitie ‘Op elke school een vakdocent’;

verzoekt het college:
- om met de verschillende partijen te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is om de genoemde 

ambitie op elke basisschool te realiseren;
- indien voorgaande mogelijk is, voor de mogelijke financiële consequenties hiervan bij de begroting 

van 2017 een voorstel te doen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 6: Aanbestedingen in het sociale domein (D66, CDA)
De gemeenteraad, bijeen op 6 juli, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,
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constaterende dat:
- de gemeente Groningen sinds de decentralisaties van 2014 verantwoordelijk is voor de 

aanbestedingen binnen het sociale domein;
overwegende dat:

- partijen of burgerinitiatieven die bij willen dragen aan de zorg en dienstverlening baat hebben bij 
inzicht in de huidige aanbestedingen en bijbehorende producten of resultaten;

- gecontracteerde partijen en nieuwe partijen of initiatieven baat hebben bij inzicht in de 
doelstellingen en bijbehorende budgetten voor komende aanbestedingen (ook op wijkniveau);

verzoekt het college:
- om middels een digitaal platform (een website) de genoemde inzage in de huidige aanbestedingen 

beschikbaar te stellen op een toegankelijke en laagdrempelige manier;
- om op dezelfde wijze de doelstellingen, voorwaarden en eisen voor deelname en bijbehorende 

budgetten inzichtelijk te maken in aanloop naar de aanbestedingen van 2018;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Ik dank u wel. Het woord is aan de SP, de heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Dank u wel, voorzitter. Iets meer dan twee jaar bestuurt de coalitie van D66, VVD, GL 
en PvdA de stad. Een van de ambities van deze coalitie is om de twee gezichten in de stad met elkaar te 
verbinden. Buiten dit huis kent waarschijnlijk niemand de betekenis van de term ‘twee gezichten’. Daarom 
noemen wij dit hardnekkig te bestrijden beestje al vanaf de bespreking van de eerste voorjaarsbrief van 
deze coalitie, bij de naam: ‘tweedeling’. Tweedeling in de breedste zin van het woord: op het gebied van 
inkomen, gezondheid, zeggenschap, perspectief voor de toekomst. Tweedeling is echt slecht voor de 
samenleving als geheel en het leidt tot minder vertrouwen in politieke instituties en de democratie. Na twee 
jaar nemen wij de balans op en stellen we de vraag of deze coalitie er tot nu toe in slaagt om de tweedeling 
te bestrijden. Wie de stand van de stad aan de hand van de Stadsmonitor meet, kan niet anders dan tot de 
conclusie komen dat de tweedeling blijft groeien. Daardoor wordt de kloof in onze samenleving tussen een 
groep Stadjers die in allerlei opzichten goed voor zichzelf kan zorgen en de rest van de Stadjers die wel de 
lasten maar niet de lusten krijgt, steeds groter. Datzelfde geldt voor de kloof tussen hen met relatieve 
werkzekerheid en hen die in onzekerheid over hun werk en inkomen leven en de kloof tussen mensen die 
gezond zijn en mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. En voorzitter, of het nu dicht bij huis is of 
ver weg: er is ook een kloof op het gebied van zeggenschap: gewone mensen hebben steeds minder te 
zeggen. Minder over Europa, niet over onze economie, niet over de woningcorporatie, niet over de school 
of het werk.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik vroeg mij af in hoeverre de heer Dijk van de SP mij kan 
vertellen van de optelsom van dingen die hij net gaf, in welke mate de stad daar volledige invloed op heeft. 
Met andere woorden: is het niet zo dat dit grote, sociaaleconomische ontwikkelingen zijn die vooral op 
nationaal niveau worden bepaald?

De heer DIJK (SP): Zeker, daarvoor heb je dus een links stadsbestuur nodig, met spierballen, dat daar 
weerstand tegen biedt en wij vinden inderdaad dat u dat tot nu toe te weinig doet. Uit de Stadsmonitor zijn 
bijvoorbeeld de volgende zorgelijke conclusies te trekken: 
- lager opgeleiden in onze stad moeten nog steeds concurreren met studenten, die voor werkgevers 

goedkoper zijn, waardoor de positie van lager opgeleiden op de arbeidsmarkt kwetsbaar is;
- de werkloosheid is gestegen naar 17,4%;
- het gemiddelde inkomen van Stadjers is een stuk lager dan in de rest van het land;
- en de armoede in de stad is de afgelopen jaren in Groningen nog verder toegenomen.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, is het niet zo dat tot twee jaar geleden al deze cijfers ook 
zo golden? Misschien hebben ze een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt maar in verhouding waren ze 
precies hetzelfde. En dat was na de periode waarin de SP acht jaar lang in het college heeft gezeten.
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De heer DIJK (SP): Ja, dat klopt. Toen hebben we een economische crisis gehad. Dat klopt. En daar was u 
voor een groot deel ook verantwoordelijk voor. Nou ja, niet daarvoor …

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): U dicht mij heel veel macht toe.

De heer DIJK (SP): Ja, dat zou net iets te ver gaan, inderdaad. Dat is misschien een beetje te onvriendelijk 
van mij, dat was niet de bedoeling. Maar u was ook verantwoordelijk voor een groot deel van dat beleid dat 
wij toen samen voerden. Maar daar zag je dat de strijd echt gevoerd werd en ik vind – en daar kom ik later 
in mijn woordvoering echt op terug – dat dit nu te weinig gebeurt.
De kloof is ook fysiek zichtbaar en waarneembaar in de verschillende wijken in Stad. In Selwerd is er 
sprake van fors achterstallig onderhoud aan huurwoningen, verpauperde openbare ruimte en er is een 
algeheel cynisme onder de bewoners merkbaar, met alle gevolgen van dien. Een slecht onderhouden 
openbare ruimte is niet aantrekkelijk om in te vertoeven, kan juist normvervaging in de hand werken en de 
leefbaarheid van de wijk nog verder schaden. Selwerd is het noorden van de stad. In de zuidelijke wijken 
is men tevreden over de wijk, over het onderhoud van de openbare ruimte en heeft men vertrouwen in de 
toekomst. Als we dan terug naar de Stadsmonitor gaan, zien we dat de zuidelijke wijken allemaal groen 
gekleurd zijn. De noordelijke, westelijke en oostelijke wijken zijn rood of dieprood gekleurd. En dat heeft 
niet zo veel met het stemgedrag van de wijkbewoners te maken. Nee, het geeft aan dat alle seinen voor alle 
wijken behalve de zuidelijke op rood staan. Dit college heeft naar ons oordeel de afgelopen twee jaar te 
weinig gedaan om de tweedeling de kop in te drukken en de kloof in de stad te dichten. Deze coalitie 
besteedt meer aandacht aan vage bijeenkomsten waar mensen mogen meepraten over de toekomst zoals 
Let’s Gro, innovatieateliers en veranderlabs, dan aan tante Wil die driehoog achter in Beijum woont en 
bezwaar maakt tegen het verdwijnen van haar busverbinding met de Grote Markt. Deze coalitie besteedt 
meer aandacht aan projectontwikkelaars die zoveel mogelijk geld willen verdienen, dan aan bewoners die 
hiertegen bezwaar maken omdat zij keer op keer in een te laat stadium bij de plannen betrokken worden.

De VOORZITTER: Ik ga u even onderbreken. De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): De heer Dijk creëert een schijntegenstelling. Los van het feit dat in 
Beijum geen huizen driehoog achter bestaan – dus ook een beeldspraak die niet helemaal klopt – is het niet 
zo dat juist door actief investeren …

De heer DIJK (SP): Wel driehoog.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Oké. Dan gaan we daar eens een goed gesprek over voeren of dat zo 
is.

De heer DIJK (SP): Ik ben er van de zomer nog geweest om een huuronderzoek te doen, in Beijum. Het 
was inderdaad driehoog.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Maar niet achter. Goed, laten we die discussie niet …

De heer DIJK (SP): Achterin Beijum.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): De vraag is de volgende: is het niet zo dat juist actief investeren in een 
stad die bruisend is, die zorgt dat er in deze stad mensen willen wonen, die zorgt dat het bedrijfsleven zich 
hier wil vestigen door een goed economisch beleid, ertoe leidt dat in deze stad banen worden gecreëerd? 
Dat zijn de banen die ook de mensen nodig hebben voor wie u opkomt.

De heer DIJK (SP): Dit is dezelfde redenering als de heer Schroor had in een van de eerste debatten die ik 
ooit had in deze gemeenteraad. Dat ging over het trickle-downeffect, dat als je aandacht gaat besteden aan 
hoogopgeleiden, de banen voor laagopgeleiden vanzelf komen. Daar kan ik nog even iets over opmerken, 
want als u dan zoveel hart heeft voor die mensen met een lagere opleiding, waar was u dan toen er hier 
mensen op de Grote Markt stonden, wekenlang achter elkaar, die ontslagen zouden worden? Uiteindelijk 
hebben we gezien dat een groot deel van die mensen nog steeds in onzekerheid verkeert, dan nu bij een 
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andere thuiszorginstelling, ook met tijdelijke contracten. Het is nog steeds precies hetzelfde verhaal en u 
komt niet voor hen op.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Even voor de duidelijkheid: trickle-down heeft met wat ik net zei 
helemaal niets te maken. U moet wel u definities goed houden, dat lijkt me toch duidelijk.

De heer DIJK (SP): Mooi.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dank u wel. Ik had nog een vraag aan de SP over de 
beschrijving van de stad. De SP geeft aan dat de zuidelijke wijken groen kleuren, de noordelijke wijken 
rood. Wat is nou precies de ambitie van de SP? Als ik de collegebrief lees, spreek daar heel duidelijk uit 
dat het college wil dat ook de noordelijke wijken groen gaan kleuren. Maar het lijkt er wel op dat de SP 
liever ziet dat de zuidelijke wijken rood kleuren. Dat is wel een groot verschil.

De heer DIJK (SP): Rood als stemgedrag allicht. Maar in kleuren; als het om groen gaat moeten inderdaad 
het noorden, westen en oosten een stuk groener worden. Dan heb ik het niet alleen over boompjes maar dan 
heb ik het over tevredenheid en wij zien dat die terugloopt. We merken dat ook in alle buurtonderzoeken 
die we daar doen. En daar is hard werk voor nodig en dat betekent absoluut niet dat wij die zuidelijke wijken 
rood willen laten kleuren. Wij willen juist achteruitgang tegenwerken.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, de heer Dijk vroeg net aan GroenLinks waarom zij niet aanwezig 
waren op de Grote Markt. Bij de grote thuiszorgdemonstraties, daar doelt de heer Dijk natuurlijk op. Ik 
snap het niet zo goed hoor, want volgens mij heeft het college keihard gewerkt om een goede oplossing te 
vinden voor die thuiszorgorganisatie die omviel en hebt u zelfs het college daarvoor gecomplimenteerd.

De heer DIJK (SP): Nou kijk, waar ik het college mee gecomplimenteerd had, is dat er na wekenlang 
actievoeren van thuiszorgwerkers op de Grote Markt, waarbij het college in eerste instantie zei: “Ja sorry, 
die werkgelegenheid en het overnemen van personeel, daar gaan wij niet over, dan kunnen wij niet veel aan 
doen, dit is niet onze verantwoordelijkheid”, in een keer toch een keerpunt is geweest. Dat is mooi maar ik 
denk niet dat dit uw verdienste is geweest of die van het college.

De VOORZITTER: Ik geef mevrouw Bloemhoff nog het woord en daarna mag u uw betoog vervolgen.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, voorzitter, de heer Dijk had het in zijn betoog over de leefbaarheid 
van de wijken. Dan vraag ik mij toch af waarom de SP vorige week tegen de bouw van 435 
jongerenwoningen heeft gestemd, terwijl dat een grote ontlasting is van de wijken.

De heer DIJK (SP): Ik wil daar best een hele discussie over voeren en dat hebben we volgens mij vorige 
week ook gedaan. Volgens mij was het helder, ook daar weer, dat bewoners op een veel te laat moment en 
in een veel te vaag stadium betrokken zijn en dat er naar onze mening meer aandacht wordt besteed aan een 
projectontwikkelaar, die zoveel mogelijk vierkante meters wil realiseren, dan aan bewoners die dat in hun 
achtertuin krijgen of in hun buurt.

De VOORZITTER: Laatste puntje, mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik concludeer dat u aan de overkant van het water een flat 
belangrijker vindt dan de bewoners in de hoogte in de Korrewegwijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik heb een lijstje gemaakt voor vandaag, want ik verwachtte natuurlijk dit 
soort opmerkingen. Om te beginnen de Blekerstraat, de tuinbouw Dwarsstraat, de Woldring, de 
Noorderkerk, Hampshire Hotel, Oosterhamrikkade, de Haddingestraat, allemaal plekken waarbij bewoners 
in een veel te laat stadium zijn geïnformeerd en ze uiteindelijk in de marge mee mogen rommelen over een 
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plan dat de gemeente heeft gemaakt met projectontwikkelaars. En dat is het punt waar het voor ons over 
gaat en niet of wij voor of tegen jongerenhuisvesting zijn en die locaties hebben aangewezen. Dat is een 
compleet ander punt. Dat betekent nog niet dat je voorbij mag gaan aan fatsoenlijke bewonersparticipatie 
en dat je die mensen goed moet inlichten, van tevoren.

De VOORZITTER: Goed. Nu mag u uw betoog vervolgen.

De heer DIJK (SP): Ik was wel aan de beurt vandaag, inderdaad. Maar dat vind ik mooi.
Voorzitter, deze coalitie besteedt meer aandacht aan het verkopen van kavels voor koopwoningen dan aan 
het oplossen van het tekort aan sociale huurwoningen, waardoor huurders en woningzoekenden minder 
kans van slagen hebben om een betaalbare woning te vinden. Deze coalitie besteedt meer aandacht aan pas 
afgestudeerde talenten die een startup willen opzetten dan aan een alleenstaande moeder die haar 
parttimebaan in de thuiszorg verloor. Al die zaken waar de aandacht van de coalitie wel naar uitgaat zijn 
typische successpeeltjes van D66 en de VVD. Zij handelen in het directe belang van de happy few, lijken 
de toenemende kloof in de samenleving niet te willen zien en hebben geen enkele aandrang om de kloof te 
dichten. En de PvdA en GroenLinks laten dat gebeuren. Zij lijken de struisvogeltactiek toe te passen.
Voorzitter, voor de resterende coalitieperiode wenst de SP de stad minder successpeeltjes van D66 en VVD 
en meer linkse spierballen van PvdA en GroenLinks toe. En uit de voorjaarsbrief concludeert de SP dat de 
nabije toekomst geen verandering zal brengen, dat de kloof niet gedicht zal worden. Sterker nog: de 
voorjaarsbrief ademt nog meer dan eerder uit dat coalitiepartijen ervan uitgaan dat Stadjers nog 
zelfredzamer kunnen worden en de overheid dus nog een stap terug kan doen.
Vorige week presenteerden wetenschappers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van 
Amsterdam hun eerste conclusies over de gevolgen van de decentralisaties in zes steden. Het goede nieuws 
is, als je het goed nieuws mag noemen, dat zij concluderen dat het ideaal van de zelfredzame burger breed 
wordt gedeeld door politici en professionals. En zij constateren tegelijkertijd dat het een armoedig ideaal 
is, waaraan schadelijke effecten zitten. Ik citeer: “Sommige mensen hebben gewoon hulp nodig. Dat is al 
erg genoeg, bespaar hen die pijnlijke ervaring door ze steeds te vertellen dat ze zelfredzaam moeten zijn, 
terwijl ze dat niet kunnen. En maak geld vrij voor hulp.”
Voorzitter, een van de belangrijkste opdrachten voor deze coalitie is om de komende jaren de 
zelfredzaamheidsfetisjisten een halt toe te roepen en werk te maken van hulp voor de mensen die dat nodig 
hebben.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, komt dan ook het moment dat de SP gaat ophouden met de 
hele tijd volhouden dat er mensen zijn die niet zelfredzaam kunnen zijn en dat ze de zegenrijke hulp van de 
SP nodig hebben?

De heer DIJK (SP): Volgens mij ligt dat probleem niet bij de SP maar ligt het probleem eerder bij u, dat u 
uw kop in het zand hebt gestoken de afgelopen twee jaar, als er problemen waren in de thuiszorg. En dat 
het college zich inderdaad alleen maar op die zelfredzaamheid richt, want in voorjaarsbrief staat ook weer 
precies hetzelfde: “We gaan ervan uit, zoals eerder aangegeven, dat de eigen kracht en zelfredzaamheid 
nodig zijn en de prioriteit zullen hebben voor de komende tijd.” U zou een beetje meer energie moeten 
besteden aan dat om te keren, dan aan mij de maat proberen te nemen.
Voorzitter, ik hoor u al denken, want ik word vrij vaak geïnterrumpeerd, en dat is prima: de SP presenteert 
weer een lijstje van wat niet goed gaat in de stad. Maar, voorzitter, wij hebben ook gezien dat het wel anders 
kan. Bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen, bij het creëren van lokale werkgelegenheid tijdens de 
aanleg van de zuidelijke ringweg, bij het in gemeentelijke dienst nemen van de gebouwenbeveiligers, bij 
de totstandkoming van het meerjarenprogramma Sport, bij het verstrekken van kledingbonnen voor 
kinderen die in armoede opgroeien, bij de aanpak van huisjesmelkers en bij het toekennen van een subsidie 
voor het Odensehuis.
Al deze voorbeelden hebben een ding gemeen: er was lef voor nodig. Lef van de inwoners van deze stad 
en lef van deze gemeenteraad om deze maatregelen af te dwingen. Het kan dus wel. De kloof tussen noord 
en zuid, tussen werkzoekend en werkend, tussen arm en rijk, tussen zelfredzaam en hulpbehoevend, tussen 
woningzoekend en mensen met een woning, kan verkleind worden. Daarvoor heeft de SP vijf voorstellen. 
Ik zie dat de voorzitter met zijn hand bij de knop zit.
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De VOORZITTER: Nou, dat komt omdat u door uw tijd heen bent.

De heer DIJK (SP): Dan zal ik er even kort bij langsgaan.

De VOORZITTER: Ja, gaat uw gang. Als dat kan, graag.

De heer DIJK (SP): Voorstel 1: Aandacht voor de noordelijke wijken. Samen met het CDA, de Stadspartij 
en de CU verzoeken wij het college om geld voor hogere wijkbudgetten te gaan zoeken, voornamelijk voor 
de noordelijke wijken.
Voorstel 2: De wijkvernieuwing Selwerd. Van alle noordelijke stadswijken is er een die echt aan 
wijkvernieuwing toe is. Die heeft de dans in negatieve zin ontsprongen. Waar de wijkvernieuwing heeft 
plaatsgevonden in Vinkhuizen en Paddepoel zou Selwerd aan de beurt zijn. Wij zien dat die 
wijkvernieuwing is gestopt en we merken dat het nodig is om een nieuw aanvalsplan te maken, dat verder 
strekt dan tot nu toe is gebeurd, om echt grote stappen te maken in Selwerd.
Voorstel 3: Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat een op de vijf mensen weleens zorg vermijdt of uitstelt 
vanwege het eigen risico. We kunnen niet in een keer het eigen risico afschaffen, ondanks dat er een heel 
mooi initiatief gaande is voor een Nationaal Zorg Fonds zonder eigen risico maar zolang dat er nog niet is, 
willen wij dat heel graag afdekken in een collectieve zorgverzekering voor minima.
Voorstel 4: Stoppen met verkoop sociale huurwoningen. Ik noemde net in een interruptie bij de heer Luhoff 
al: er zijn de afgelopen jaren hartstikke veel sociale huurwoningen verkocht en veel minder bijgebouwd. 
Dat is een groot probleem en we zien dat mensen daardoor in de knel komen, die op zoek zijn naar een 
betaalbare huurwoning.
Voorstel 5: Verruiming van de individuele inkomenstoeslag. Vooruitgang begint bij het bestrijden van 
achterstand. Om te voorkomen dat meer Stadjers in de schulden terechtkomen, stellen wij voor dat de 
individuele inkomenstoeslag al na drie jaar in plaats van na vijf jaar wordt toegekend.
Voorzitter, wij zijn benieuwd voor welke voorstellen wij steun vanuit de raad kunnen verwachten of met 
welke voorstellen andere partijen komen om de toenemende kloof in de stad te dichten. Dank u wel.

Motie 7: Eerst Selwerd (SP, ChristenUnie, Stadspartij, CDA)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
voorjaarsnota,

constaterende dat:
- uit de Stadsmonitor naar voren komt dat Selwerd op vele terreinen ondermaats ‘scoort’;
- na de wijkvernieuwing van Vinkhuizen en Paddepoel de wijk Selwerd aan de beurt zou zijn voor 

wijkvernieuwing;
overwegende dat:

- er sprake is van achterstallig onderhoud aan huurwoningen en van de openbare ruimte in Selwerd;
- de wijkvernieuwing van Selwerd te langzaam gaat en te lang op zich laat wachten;

verzoekt het college:
- een plan van aanpak voor Selwerd te maken waarbij grondige wijkvernieuwing op zowel sociale 

als fysieke terreinen wordt uitgewerkt;
- de raad hierover voorafgaand aan de begrotingsbespreking 2017 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 8: Meer nieuwbouw dan verkoop (SP)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
voorjaarsnota,

constaterende dat:
- de voorraad sociale huurwoningen onder druk staat door de groeiende wachtlijsten en -tijden voor 

betaalbare huurwoningen;
- de voorraad sociale huurwoningen door de verkoop en beperkte bouw van sociale huurwoningen 

de afgelopen jaren is afgenomen;
overwegende dat:
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- de beschikbaarheid van sociale huurwoningen een steeds groter probleem is geworden en door de 
toenemende vraag ook zal blijven;

- de verkoop de voorraad sociale huurwoningen doet afnemen, zolang er niet voldoende wordt 
bijgebouwd;

verzoekt het college:
- de verkoop te stoppen en de bouw van betaalbare huurwoningen nu snel te starten;
- bij de begroting hiervoor middelen ter beschikking te stellen¹ om concrete plannen van 

woningbouwcorporaties eerder en sneller te realiseren;
en gaat over tot de orde van de dag.

¹ Bijvoorbeeld door middel van projectfinanciering, leningen of gereduceerde grondprijzen

Motie 9 (SP)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- sinds 2014 de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatie eigen 

risico (CER) en belastingaftrek voor specifieke zorgkosten is vervallen;
- sinds 2015 de korting op de eigen bijdrage in de AWBZ en Wmo is vervallen;
- de gemeente Groningen de weggevallen Wtcg maar gedeeltelijk compenseert;
- het NIBUD heeft berekend dat het wegvallen van deze inkomensondersteunende maatregelen voor 

mensen met hoge zorgkosten een negatief inkomenseffect heeft van 3% tot 9% en voor mensen 
met lage zorgkosten van 2,5% tot 5%;

- het NIBUD heeft berekend dat een alleenstaande in de bijstand er 4% op achteruit is gegaan, dit is 
een verlies van 560 euro per jaar;

- het aantal mensen dat de premie voor de zorgverzekering niet betaalt volgens het CBS in vijf jaar 
met ruim 22% is toegenomen tot 298.000;

- volgens de landelijke huisartsenvereniging jaarlijks 3% en volgens INS NIPO een op de vijf 
mensen weleens zorg vermijdt of uitstelt vanwege het eigen risico, hetgeen in veel gevallen de 
klachten verergert en uiteindelijk leidt tot hogere zorgkosten;

overwegende dat:
- de zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten onverminderd hoog zijn;
- het verplichte eigen risico jaarlijks zal blijven stijgen;
- de cliëntenraad Werk en Inkomen aandringt op een hogere korting via de gemeentelijke collectieve 

zorgverzekering op de basispremie, een korting op de aanvullende zorgverzekering en een 
vergoeding voor het verplichte eigen risico;

verzoekt het college:
- in de onderhandelingen met Menzis voor vergoedingen via de gemeentelijke collectieve 

zorgverzekering GarantVerzorgd 2017 te verkennen;
o wat de mogelijkheden zijn voor een hogere korting op de basispremie;
o wat de mogelijkheden zijn om een korting op de premie voor de aanvullende 

zorgverzekering te verstrekken;
o wat de mogelijkheden zijn het verplichte eigen risico mee te verzekeren, naar het voorbeeld 

van onder andere de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
- de gemeenteraad daarover voor 1 oktober 2016 te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 10: Individuele inkomenstoeslag eerder toekennen (SP)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- uit de armoedemonitor blijkt dat langdurige minimahuishoudens voornamelijk uit alleenstaanden 

en eenoudergezinnen bestaan;
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- een op de zeven huishoudens en een op de vijf huishoudens met kinderen moet rondkomen van een 
laag inkomen;

- de individuele inkomenstoeslag in de gemeente Groningen op dit moment wordt toegekend 
wanneer rechthebbenden reeds vijf jaar een laag inkomen hebben;

- de individuele inkomenstoeslag bedoeld is voor mensen die langdurig zijn aangewezen op een laag 
inkomen, weinig tot geen perspectief hebben op inkomensverbetering en daardoor in financieel 
moeilijke omstandigheden zijn geraakt of terecht kunnen komen;

- het aantal minimahuishoudens in 2015 meer is gestegen dan de jaren daarvoor;
overwegende dat:

- in veel andere gemeenten de individuele inkomenstoeslag wordt toegekend wanneer 
rechthebbenden drie jaar een laag inkomen hebben;

- het aantal minimahuishoudens dat in problematische schulden terecht is gekomen of dreigt te 
komen groeiende is;

- de individuele inkomenstoeslag voor minimahuishoudens die langdurig zijn
aangewezen op een laag inkomen voor enige financiële rust kan zorgen;

verzoekt het college:
- de raad een voorstel voor te leggen waarbij de individuele inkomenstoeslag wordt toegekend aan 

rechthebbenden die drie jaar een laag inkomen hebben;
- dit voorstel uiterlijk 1 november 2016 aan de raad te doen toekomen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan de Partij voor de Arbeid. Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, dank u wel, voorzitter. Het doet mij deugd dat de drie grootste partijen 
in deze raad de tweedeling vandaag als centraal thema hebben. D66 met een wat optimistisch verhaal, de 
SP met een zeer pessimistisch verhaal en nu het verhaal van de PvdA.
Voorzitter, het gesprek van de afgelopen weken is zonder twijfel de Brexit. Veel Britten kozen uit onvrede 
voor een vertrek uit de EU. Hierbij bleek een groot verschil van opvatting te bestaan, de heer Luhoff wees 
daar al op, tussen jongeren en ouderen en tussen lager en hoger opgeleid. Een groeiende tweedeling en 
toenemende onvrede bleken een recept voor ongelukken. Wat heeft dit te maken met Groningen, zult u 
misschien denken? Veel. Heel veel. In kennisstad Groningen wonen veel studenten die zich tot voor kort 
een Verenigd Koninkrijk buiten de EU niet konden voorstellen. Britse studenten, die absoluut voor ‘remain’ 
waren maar ook Nederlandse studenten die na een geweldige studieperiode in Groningen aan de slag willen 
in het buitenland. Jonge ambitieuze mensen, die gemakkelijk van stad naar stad hoppen en het jammer 
zullen vinden wanneer zij Londen straks moeten overslaan.
Maar mijn fractie hoort ook Stadjers die hier net wat anders tegenaan kijken. Stadjers die zeggen: “Niet dat 
we uit de EU moeten, hoor. Helemaal niet. Maar ik werk bij de Sontbrug en ik moet het opnemen tegen 
Roemenen die via malafide uitzendconstructies aan de slag zijn.” En: “Ik als kantinemedewerker word keer 
op keer geconfronteerd met nieuwe aanbestedingen, waarbij ik keer op keer meer moet doen voor minder 
geld.” En ouderen die na hun vertrek bij V&D moeten concurreren met tien jongere studenten. Zo is het 
wel. Ook in Groningen is er een groot verschil als het gaat over werk, over bestaanszekerheid, over 
toekomstperspectief. Voorzitter, globalisering is mooi maar net nog wat mooier als iedereen daarvan 
meeprofiteert. En Groningen is mooi maar net nog wat mooier als iedereen daar de vruchten van kan 
plukken. Hoe geven we alle Groningers van onze stad weer perspectief? Dat, voorzitter, is de grote 
uitdaging voor onze gemeente, voor de politiek in dit huis.
Voorzitter, een vraag: hoeveel van de werkzoekenden in deze regio zijn ouder dan 50 jaar? Hoeveel denkt 
u dat dit er zijn? 40% is het antwoord. 40%: 4 op de 10 werkzoekenden is ouder dan 50 jaar. Van de 55-
plussers met een uitkering maakt slechts 10% kans op een baan, zo meldde NRC deze maand. Onze stad 
telt 10.000 mensen in de bijstand. Daar heb ik de mensen in de WW niet bijgerekend, de WIA niet, de 
Wajongers niet, en ook niet de Nuggers, een moeilijk woord voor niet-uitkeringsgerechtigden. Als je alleen 
die mensen in de bijstand meetelt, die 10.000 mensen, dan kom je dus uit op 3600 Stadjers van 50 jaar of 
ouder die in de huidige situatie nooit weer aan het werk komen. Dit leidt tot grote frustratie en zelfs tot 
armoede. Mijn fractie wil daarom dat we werk gaan maken om deze groep werkzoekenden weer aan de 
slag te krijgen. We hebben een actieplan jeugdwerkloosheid dat vooral in de economische crisis …

De VOORZITTER: De heer Dijk.
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De heer DIJK (SP): Ja, u mocht uw zin ook wel afmaken, hoor. 

De VOORZITTER: Maar nou hebt u het woord.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, kan mevrouw Bloemhoff van de PvdA mij uitleggen hoe het komt dat 
mensen die geen baan hebben zo snel in de armoede terechtkomen? Dat is eigenlijk wat u concludeert. 
Daardoor geeft u eigenlijk meteen aan dat wanneer je in de bijstand zit, je geen bestaanszekerheid hebt. 
Kunt u mij dat toelichten?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Het is zo dat als jij je baan verliest, je inkomen verliest. Zeker als je in 
een huis woont dat onder hypotheek zit en dat je niet aan de straatstenen kwijt kunt. Dan kom je dus in een 
armoedige situatie. Als je werkt, ga je er elk jaar op vooruit, krijg je er elk jaar salaris bij. Dus het lijkt mij 
evident, voorzitter.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, dat is helder. Dat onderdeel van werken, dat begrijpt de SP-fractie ook 
glashelder. Het gaat mij heel erg om dat onderdeel dat u ook in de gezinsbodes schrijft, van 
bestaanszekerheid en geen baan hebben. Daar gaat het mij om. Wij doen een voorstel om de 
langdurigheidstoeslag eerder toe te kennen om die bestaanszekerheid, dat kleine beetje ruimte …

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, uw voorstel hebt u net kunnen toelichten.

De heer DIJK (SP): Ja maar ik vraag mij af waar u dan mee komt. Waar komt de PvdA mee om mensen 
die geen baan hebben dat stukje bestaanszekerheid te geven?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Wij komen nu met een voorstel om mensen weer werk te geven. Werk 
geeft zekerheid. Werk geeft perspectief en daar gaat de Partij van de Arbeid voor.
Voorzitter, in de economische crisis hebben we gekozen voor een actieplan Jeugdwerkloosheid, om te 
voorkomen dat als je pas afgestudeerd bent, je aan de kant komt te staan en er nooit meer tussen komt. Maar 
de economische crisis is voorbij en het is juist nu van belang dat ook werkzoekende 50-plussers daarvan 
profiteren. Zij beschikken over een schat aan kennis en ervaring die in deze City of Talent niet verloren 
mag gaan. Daarom dienen wij een motie in.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, leuk en belangrijk. Ik heb die motie gezien. Heel sympathiek. Waar het mij 
om ging is dat ik u vraag wat u er daadwerkelijk aan doet om mensen die geen baan hebben te helpen. U 
noemt net zelf tienduizend Stadjers die geen werk kunnen vinden. Die tienduizend banen gaat u niet in een 
jaar realiseren, neemt u dat maar van mij aan. Wat gaat u concreet doen om die mensen bestaanszekerheid 
te geven, dus het bestrijden van achterstelling?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, daar kom ik nu op. We hebben hier een voorstel voor 
participatiebanen. Dat is een middel om mensen die nu thuis zitten en in de uitkering, weer te laten 
participeren in de maatschappij. Deze mensen krijgen weer arbeidsritme, weer een sociaal netwerk en weer 
perspectief, mijnheer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, een erg goed voorstel. Geen structureel werk. Dat betekent nog steeds dat 
mensen na een bepaalde tijd gewoon weer terug kunnen komen in de bijstand en volgens u, dat hebt u net 
zelf verwoord, geen bestaanszekerheid hebben. Wat gaat u daaraan doen, concreet? Aan die mensen?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Bestaanszekerheid, mijnheer Dijk, is in de eerste plaats dat je zelf je 
brood op de plank kunt verdienen en in de tweede plaats komt er hier een aantal voorstellen op het gebied 
van werk en bestaanszekerheid en dan kunt u beoordelen wat u daarvan vindt. De participatiebanen vinden 
wij van belang. Het college kan het op dit moment niet invullen en we vragen ons af hoe dat kan met zoveel 
werkzoekenden. En daarom dienen wij daar een motie voor in.
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Dan heeft onze stad ook flink geprofiteerd van culturele evenementen, de afgelopen jaren, met als toppunt 
de tentoonstelling van Bowie. Goed voor de werkgelegenheid van alle Stadjers. In 2018 wordt Leeuwarden 
culturele hoofdstad van Europa. Dat biedt kansen en daarom dient mijn fractie ook een motie in. 
Voorzitter, Groningen groeit en ook op de woningmarkt gaat het weer crescendo. Ik zei vorig jaar al dat de 
woningen als warme broodjes over de toonbank gaan en vandaag kunnen we zeggen dat de bakker de vraag 
niet meer aankan. Om te voorkomen dat alleen de meest vermogenden een woning in de stad kunnen betalen 
en mensen jarenlang wachten op een huurwoning of naar elders vertrekken omdat ze zich hier geen 
koopwoning kunnen veroorloven, roept mijn fractie op tot een versnelling van de bouwopgave, zodat 
iedereen betaalbaar kan wonen in de stad.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, wederom geen heel slecht voorstel.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Zegt u maar gerust: een goed voorstel, mijnheer Dijk.

De heer DIJK (SP): Nou nee, ik zal even aangeven waarom ik het geen ontzettend goed voorstel vind. Wat 
bedoelt u precies met middelhoge huren?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Dat gaat natuurlijk om de groep die net boven de sociale huur komt en 
dan zit er zo’n groot gat met dure huur, dat je je gewoon geen andere woning kunt veroorloven. Daarom 
hebben we het over middeldure huurwoningen.

De heer DIJK (SP): Dat vermoedde ik natuurlijk al. Dat wist ik stiekem ook al een klein beetje. Maar het 
verbaast me zo ontzettend dat u zich uitgerekend hierop richt. Ik noemde het daarnet in een interruptie bij 
de heer Luhoff ook al. Wij krijgen het niet voor elkaar om de statushouders nu een woning toe te wijzen. 
We zien dat van het aantal sociale huurwoningen in 2014 er 240 zijn verkocht en in 2015 190. Dat we er 
bij lange na niet genoeg betaalbare huurwoningen bijbouwen, in de lagere categorie dus.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik weet waar u naartoe wilt.

De heer DIJK (SP): Maar waarom richt u zich nou eigenlijk hierop en niet op die groep mensen die het in 
eerste instantie echt nodig hebben?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): De heer Dijk probeert hier te suggereren dat wij dat niet zouden doen. 
Dat is natuurlijk niet het verhaal.

De heer DIJK (SP): Ik zie het niet.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Onze woon-woordvoerder heeft ook altijd gezegd dat we meer sociale 
huurwoningen moeten bijbouwen. Maar er is natuurlijk een ander probleem en dat is dat mensen daar te 
lang in blijven hangen, omdat er geen betaalbare huurwoning of koopwoning is. Dus het is een hele 
combinatie van dingen.
Voorzitter, bestaanszekerheid – de heer Dijk begon er al over – gaat niet alleen over werk hebben en een 
dak boven je hoofd. Het gaat ook over je veilig voelen in je eigen buurt. Uit de veiligheidsmonitor blijkt 
dat steeds meer Stadjers te maken hebben met overlast of verloedering. In de Korrewegwijk hebben 
bewoners daarom samen een milieustraat georganiseerd. Ook tijdens ons bezoek in de Oosterparkwijk bleek 
die behoefte groot. De ChristenUnie zal hierover straks een motie indienen. 
Veilig naar school kunnen fietsen, is belangrijk voor de jongste inwoners van onze stad. Daarom pleit mijn 
fractie voor de inrichting van meer 30 km-zones in wijken en rondom scholen. Wij vinden het van belang 
dat bewoners weten dat zij samen met hun buurt initiatief kunnen nemen voor een verkeersveilige inrichting 
van hun buurt. Dit past ook prima binnen het wijkgerichte werken.
Voorzitter, ik begon mijn betoog met de Brexit en de desastreuze gevolgen die een toenemende onvrede en 
een toenemende tweedeling in de samenleving kunnen hebben. Niet onbelangrijk in dit verband is het 
volgende citaat van Britse historicus Tony Judt: “Als in de ogen van burgers publieke goederen worden 
gedevalueerd en worden vervangen door private diensten tegen betaling, dan verliezen we het besef dat 
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gemeenschappelijke belangen en behoeften uitstijgen boven individuele voorkeuren en voordelen.” En met 
dit citaat leidt mijn fractie dan ook onze laatste motie in over aanbestedingen. Laat bij de inkoop van zorg 
en jeugdhulp kwaliteit het motief zijn en niet de laagste prijs.
Voorzitter, ik rond af met de volgende oproep. In dit huis praten wij de laatste tijd veel over 
burgerparticipatie. Maar, willen wij dat onze inwoners vertrouwen houden in de lokale overheid, dan redden 
we het niet met burgerparticipatie alleen. Dan zullen we moeten leveren. Meer werk, eerlijk werk, goed 
werk. Goed onderwijs, goede zorg en voldoende betaalbare woningen. Zo komen we samen vooruit in Stad.

Motie 11: Perspectief voor 50-plussers (PvdA, CU)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016 besprekend het voorstel inzake 
de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- 40% van de werkzoekenden in Groningen vijftig jaar of ouder zijn;
- juist deze categorie werkzoekenden na een periode van werkloosheid moeilijk weer aan het werk 

komt;
- onderzoek uitwijst dat 55-plussers 10% kans hebben om nog weer aan het werk te komen, 60-

plussers hebben zelfs maar 3% kans;
- 50-plussers die werkeloos worden twee keer zoveel kans hebben op langdurige werkeloosheid als 

jongeren;
overwegende dat:

- ook werkzoekenden ouder dan vijftig jaar voldoende kansen moeten krijgen om weer aan het werk 
te gaan;

- het kabinet met een actieplan Perspectief voor 50-plussers komt met als doel hen te ondersteunen 
in hun zoektocht naar werk;

- werkgevers vaak huiverig zijn om mensen van boven de vijftig jaar een kans te geven;
- 50-plussers vaak ervaren dat hun leeftijd tegen hen werkt en zij dus last hebben van 

leeftijdsdiscriminatie;
- juist 50-plussers vaak beschikken over waardevolle vaardigheden en ervaring;
- voor jongeren op regionaal niveau de aanpak jeugdwerkloosheid prima resultaten oplevert;

verzoekt het college:
- aan te sluiten bij het landelijk actieplan Perspectief voor 50-plussers en met voorstellen te komen 

die in het verlengde liggen van dit plan;
- om als centrumgemeente binnen onze arbeidsmarktregio het voortouw te nemen om te komen tot 

een regionale aanpak werkloosheid 50-plus;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 12: On the Road (PvdA, D66)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016 besprekende de voorjaarsnota,

constateert dat:
- Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, in 2018 culturele hoofdstad in Europa is;
- er een grote aantrekkingskracht uitgaat van het fenomeen culturele hoofdstad;
- jaarlijks 11 miljoen Duitsers een cultureel evenement in een buurland bezoeken;
- de weg van Duitsland naar Leeuwarden veelal via stad en provincie Groningen loopt;

overweegt dat:
- de stad Groningen een culturele aantrekkingskracht heeft;
- Groningen, Friesland en Drenthe gezamenlijk optrekken met het culturele plan We the North;
- cultuur niet alleen goed is voor de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners en ook een 

duidelijke sociale component heeft maar ook kan zorgen voor een economisch aantrekkelijke 
omgeving;

verzoekt het college:
- met onze culturele instellingen en met Marketing Groningen en de provincie Groningen een plan 

te maken om enerzijds het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad te ondersteunen en 
anderzijds een Gronings programma daaraan toe te voegen;

- daarover te rapporteren bij de cultuurnota 2017-20120 en de voorjaarsnota 2018;
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en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 13: Aan de slag voor 500 participatiebanen (PvdA, GroenLinks, SP)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016 besprekend het voorstel inzake 
de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- in het coalitieakkoord ‘Voor de Verandering’ de opdracht voor het college is om mensen te 

activeren door participatiebanen en vrijwilligerswerk. Uit de Voortgangsrapportage 1 blijkt dat bij 
het beleidsveld maatschappelijke participatie het aantal mensen dat actief is op een participatiebaan 
286 bedraagt, terwijl het doel is 500 mensen actief te hebben op een participatiebaan;

- in Groningen ruim zesduizend bijstandsgerechtigden een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben;
overwegende dat:

- participatiebanen een belangrijk middel zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
weer te activeren, arbeidsritme op te laten doen en weer perspectief te bieden;

- medewerkers op een participatiebaan een belangrijke bijdrage leveren aan de Groninger 
samenleving;

- verschillende projecten succesvol zijn geworden door de inzet van de participatiebanen (bijv. Van 
Hulley) en er een behoefte is bij verschillende organisaties aan vrijwilligers of medewerkers met 
een participatiebaan;

verzoekt het college:
- zich maximaal in te spannen om voor eind 2016 vijfhonderd mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt te activeren met een participatiebaan, bijvoorbeeld door de inzet van meer 
participatiecoaches in de WIJ-teams;

- mocht dit aantal niet gehaald gaan worden voor het einde van het jaar een plan van aanpak aan de 
raad te presenteren met financiële onderbouwing, zodat in 2017 ten minste de vijfhonderd 
participatiebanen wel ingevuld kunnen worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 14: Zorg voor sociale groei Stad: zet in op middeldure huur en goedkope koop (PvdA, VVD, 
D66, CU)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen 6 juli 2016 besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- er momenteel veel vraag is naar middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen;
- het aanbod van dergelijke woningen achterblijft;
- minister Blok gemeenten heeft opgeroepen voortvarend aan de slag te gaan met de bouw van 

middeldure huurwoningen¹;
- Groningen groeit; er een grote vraag is op de woningmarkt en stad ook in ruimtelijke zin zal 

uitbreiden met de uitleglocaties Reitdiep fase III en IV, Meerstad en in de toekomst Suiker Unie;
overwegende dat:

- arm of rijk geen beletsel mag zijn voor burgers om zich in deze stad te vestigen. Er moet 
(woon)ruimte zijn voor iedereen;

- het niet zo mag zijn dat gezinnen de stad ontvluchten omdat zij hier geen betaalbare koop- of 
huurwoning kunnen vinden;

verzoekt het college:
- in te zetten op het realiseren van middel dure huurwoningen² en goedkope koopwoningen bij 

nieuwbouwprojecten;
- de raad in de begroting 2017 hierover te rapporteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

¹ Muskee, M (18 december 2015) Minister Blok roept op tot bouw middeldure huurwoningen. 
vngmagazine.nl (geraadpleegd d.d. 20 juni 2016)
² Woningen met een huurprijs tussen de 700 en 1000 euro per maand.

Motie 15: Campus Diep (PvdA, ChristenUnie, SP)
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De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016 besprekende de voorjaarsbrief,

constateert dat:
- het college in de voorjaarsbrief schrijft dat Campus Diep waar mogelijk kan worden afgebouwd en 

dat wordt voorzien in de oplossing van een knelpunt waarmee de voorziening verantwoord kan 
worden afgebouwd;

- bij de organisatie van Campus Diep men niet bekend is met de afbouw van de voorziening;
overweegt dat:

- het project Campus Diep jongeren zonder stabiele huisvesting en/of vaak kampend met 
cannabisverslaving, psychosociale problematiek en schulden weer kansen biedt om hun school af 
te maken, werk te vinden en een toekomst op te bouwen;

- Campus Diep bestaat uit drie onderdelen, te weten: het Hoendiephuis, Bibabon en Kamers met 
Kansen die op elkaar zijn afgestemd en achtereenvolgens door jongeren kunnen worden doorlopen;

- het project Campus Diep is geëvalueerd en aantoonbaar een hoog maatschappelijk rendement heeft;
spreekt uit dat:

- het project Campus Diep een maatschappelijk succesvol en rendabel project is dat ook in de 
toekomst moet worden voortgezet;

verzoekt het college:
- bij de begroting 2017 niet meer uit te gaan van afbouw van Campus Diep;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 16: Inkoop en aanbesteding in het sociale domein (PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SP)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016 besprekend het voorstel inzake 
de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- de Aanbestedingswet per 1 juli jl. is gewijzigd;
- binnenkort een AMvB (het besluit inkoopplan kwaliteit Wmo 2015) verwacht wordt;

overwegende dat:
- beide regelingen een grote invloed hebben op de wijze van inkoop en aanbesteding van de 

gemeente;
- het doel van het Besluit inkoopplan kwaliteit Wmo 2015 is een goede verhouding tussen de prijs 

en kwaliteit van de Wmo-voorzieningen te waarborgen;
- uit dit besluit volgt dat het college het inkoopplan formuleert en voorafgaand aan een 

gunningprocedure laat vaststellen door de raad, waarbij voldaan moet worden aan de 
kwaliteitseisen van de Wmo;

verzoekt het college:
- na de zomer een notitie voor te bereiden over de wijzigingen in het kader van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en de gevolgen voor de gemeente Groningen en waarbij aangegeven wordt op 
welke momenten de raad betrokken wordt bij de inkoopplannen Wmo en Jeugd 2018, en daarbij 
het Besluit inkoopplan kwaliteit Wmo 2015 in acht te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dan geef ik nu het woord aan GroenLinks.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Wij hebben er straks vijf en we doen heel erg 
ons best om de verzoekpunten in onze moties kort te houden.
De stad heeft de toekomst. Dat blijkt keer op keer uit statistieken en onderzoeken. De stad heeft alles te 
bieden. Jongeren vestigen zich graag in steden, de werkgelegenheid concentreert zich er en steden kennen 
een groot aanbod op het gebied van cultuur en recreatie en ook onderwijs, welzijn en zorg concentreren 
zich in de steden. En Groningen is precies zo’n stad. Een compacte stad met oude wortels, groot gegroeid 
te midden van een groen en weids ommeland. Maar dus ook groot geworden door klein te blijven. De 
veelvoud aan functies, de bedrijvigheid en de levendigheid op een relatief zeer kleine oppervlakte staan in 
contrast tot weidse ruimte en rust. Er zijn weinig plaatsen waar die combinatie van tegenstellingen zo sterk 
is maar waar die tegenstellingen elkaar juist nog meer zouden kunnen versterken. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de toekomstvisie Nordic City, die voor Groningen Stad en Ommeland is opgesteld in het kader van de 



 

Verslag - 06.07.16 Groningen Raad

115

29

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Die Nordic City is, en ik citeer: “een geheel van een 
krachtige, complete stad met een waaier van kwaliteitsbewuste en duurzame dorpen daaromheen, bij elkaar 
gehouden door een gedeelde energieambitie en een groeiende regionale energie-economie”. De visie van 
die Nordic City, die ook goed samengaat met de doelstelling om Groningen in 2035 energieneutraal te 
maken, geeft wat mijn fractie betreft een van de denkrichtingen voor de op te stellen omgevingsvisie, die 
hier in Groningen onder de noemer The Next City zal worden ontwikkeld.
Voor GroenLinks is de gezonde stad het uitgangspunt in de ontwikkeling van Groningen. Een gezonde stad 
investeert in groen, heeft schone wateren en bevordert duurzame mobiliteit. Een gezonde stad is een stad 
die toekomstbestendig is en dus ook de gevolgen van de klimaatverandering kan opvangen. Een gezonde 
stad is dus een stad waar ruimtelijke ordening, milieubeleid, groenbeleid en duurzaamheid in elkaar grijpen 
en elkaar versterken. Die gezonde stad manifesteert zich op veel verschillende manieren. Op straat- of 
buurtniveau door het mogelijk maken van leefstraten, waarbij spelen, verblijven en ontmoeten in 
woonstraten de menselijke maat terug kunnen brengen. Daarover nam de raad vorig jaar de motie van onder 
andere GroenLinks aan en om diezelfde reden staan wij op een motie van de ChristenUnie over 30 km-
straten.
Door de stad nog beter geschikt te maken om vlak bij huis te ontspannen en te recreëren dragen we ook bij 
aan de gezonde stad. Door sport in de openbare ruimte te stimuleren, door openbare plantsoenen en parken 
van hoge kwaliteit, door goede fietsroutes van stad naar ommeland, waarover we met D66 een motie 
indienen. Ja, dat schrijf ik hier op maar ik geloof dat ik ben vergeten dat door te geven. Maar dan heeft D66 
al in ieder geval de steun van mijn fractie. Maar ook door het voortzetten van het stadsstrand tot misschien 
wel een stadsbad. Daar sta ik wel op, de motie die eraan komt van Student en Stad. Gezondheid is ook 
belangrijk in het onderwijs en voor kinderen. Daarom komen we met een motie in om werk te maken van 
gezondere schoolkantines.
De gezonde stad komt ook tot uiting in het groen in de stad. De stad heeft goed zicht op de stedelijke 
ecologische structuur, er worden successen geboekt op het gebied van ecologisch beheer en ecologische 
diversiteit. Mijn fractie kijkt wel met zorg naar de groencompensatie bij projecten in de stad waar 
compensatie ter plekke lastig is. Kan het college aangeven hoe het hiervoor in de toekomst versterkt 
aandacht zal hebben? Groen in de binnenstad is belangrijk. Daarom zijn we blij met de voorgenomen 
vergroening van de binnenstad in het kader van de binnenstadsvisie. Om verdere verstening van tuinen te 
voorkomen, dient GroenLinks een motie in. Ook staan we op de motie van D66 over geveltuinen die, naar 
ik begrijp, in de tweede termijn zal worden ingediend. Omdat een gezonde stad ook een duurzame stad is, 
is het belangrijk om zoveel mogelijk afval te beperken. Een steen des aanstoots is de grote hoeveelheid 
reclamefolders. Een manier om daar wat aan te doen is het invoeren van JA-JA-sticker, waarbij het 
uitgangspunt wordt dat inwoners van de stad zelf aangeven of ze folders en krantjes willen krijgen in plaats 
van andersom, zoals nu. Ook hiervoor zal door de Partij voor de Dieren een motie worden ingediend.
Derde bouwsteen is de ongedeelde stad. De stad waar iedereen op zijn eigen manier mee kan doen, waar 
omgekeken wordt naar elkaar en waar mensen zelf maximaal invloed hebben op hun eigen leven, al dan 
niet met hulp. Ik zie de heer Dijk al wat voorover komen. Maar waar ook dat deel van de stad dat het 
moeilijk heeft, de vruchten kan plukken van de succesvolle stad van startups, bedrijvigheid en innovatie. 
Het werken aan een ongedeelde stad, waarbij iedereen meedoet, doen we bijvoorbeeld door de ingezette 
vernieuwing van de sociale zekerheid, waarbij de stad ook landelijk pleit voor experimenten in de bijstand. 
Vandaag is hier nog uitgebreid media-aandacht voor geweest. Het wachten is op een reactie van de 
staatssecretaris maar het is te hopen dat Den Haag ook meewerkt aan deze experimenten.

De VOORZITTER: We krijgen de eerste reactie van de heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Volgens mij las ik gisteren zowel in de Trouw als in de Volkskrant dat het experiment 
van mevrouw Klijnsma niet mag. Dus wat heeft de stad daar verder aan?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Nou, volgens mij hebben we daar nog geen duidelijk antwoord op 
gekregen. Naar wat ik begreep is daar nog een Kamerdebat over en mijn fractie houdt goede hoop dat 
verstandige voorstellen alsnog worden overgenomen.
Voorzitter, ik begon mijn woordvoering door te zeggen dat de stad de toekomst heeft. Ik was gisteren 
getroffen door het verhaal van een jongen van tien jaar uit Leiden. Zijn verhaal werd opgetekend door 
Omroep West en dagblad Metro. Deze jongen vroeg zich af wat zijn toekomst was en of hij een toekomst 
had. Hij wilde later journalist worden maar hij twijfelde of hij dat wel zou kunnen. De twijfel bleek niet 
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gelegen in twijfel over zijn capaciteiten maar de twijfel was ontstaan omdat hij erg vaak hoorde dat mensen 
zoals hij niks kunnen worden. Omdat mensen als hij later alleen maar criminelen zouden worden. Maar 
gelukkig gaf deze jongen niet op. Hij besloot, als een echte journalist, een film te maken over zijn eigen 
toekomst. Dit is het verhaal van Mohammed Mkadmi, die van Marokkaanse afkomst is. Ik weet niet hoe 
het u vergaat maar volgens mij zou een Leidse jongen als Mohammed Mkadmi zich als tienjarige niet 
dergelijke vragen moeten stellen. Het verhaal van Mohammed is het verhaal van zoveel meer mensen, ook 
in onze stad, die te maken hebben met alledaagse vormen van discriminatie en vooroordelen. Of dat nou is 
om hun afkomst, seksuele geaardheid of om andere niet ter zake doende kenmerken, lopen zij tegen 
barrières op. En het verhaal van Mohammed is uiteindelijk een verhaal met een mooi einde. Want hij krijgt 
bij het maken van zijn film hulp van de journalist Mustafa Marghadi en van burgemeester Ahmed 
Aboutaleb en honderden positieve reacties van mensen die hem steun en succes toewensten. De film zal als 
voorlichtingsfilm op scholen vertoond worden om de gevolgen van discriminatie zichtbaar en bespreekbaar 
te maken.
De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk oog te hebben voor de gevolgen van bewuste en onbewuste 
discriminatie. Groningen is een open, tolerante en verdraagzame stad en dat willen we ook zo houden. 
Iedereen in Groningen moet zichzelf kunnen zijn en zoveel mogelijk gevrijwaard blijven van de negatieve 
gevolgen van intolerantie en vooroordelen en zich geaccepteerd voelen. Het is voor mijn fractie belangrijk 
om meer zicht te krijgen op het vraagstuk van discriminatie in Groningen. Hoe bevorderen we gelijke 
kansen voor iedereen? Hoe zorgen we dat er geen toename van onverdraagzaamheid is in Groningen? Hoe 
geven we aandacht aan voorlichting over wat mensen kunnen doen en hoe zorgen we ervoor dat we meer 
zicht krijgen op de feiten achter de cijfers? Graag hoor ik daarover een reactie van het college.
In het verlengde hiervan ligt het etnisch profileren. Dit onderwerp kwam de afgelopen tijd breed in het 
nieuws als gevolg van de aanhouding van de rapper Typhoon. De politie in Zwolle erkende ruiterlijk dat de 
aanhouding op onterechte gronden had plaatsgevonden en ook gaf de agent toe dat hij bevooroordeeld had 
gehandeld. Etnisch profileren deugt niet en moet voorkomen worden. Mijn fractie kan en wil zich niet 
voorstellen dat dit in Groningen op structurele basis gebeurt maar vindt het ook belangrijk dat eventuele 
incidenten van etnisch profileren worden tegengegaan. Een manier waarop dat zou kunnen, is door middel 
van stopformulieren. Via bijvoorbeeld een app kan de agent bij een staandehouding simpel de reden ervan 
noteren. Het effect daarvan is dat de agent bewuster en gemotiveerder onderbouwt waarom iemand wordt 
staande gehouden. In Engeland zijn bij de invoering van een dergelijk systeem positieve ervaringen 
opgedaan en in Amsterdam en Utrecht worden de eerste stappen gezet in die richting. Mijn fractie zou graag 
zien dat Groningen die ontwikkeling in de gaten houdt en onderzoekt of wij daarbij kunnen aansluiten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, zou het niet beter zijn als we vanuit de raad gewoon 
vertrouwen hebben in onze professionals en de politie hun werk laten doen dat ze moeten doen, in plaats 
van ze met extra administratieve lasten op te zadelen?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Om te beginnen over dat laatste, die extra administratieve lasten zijn 
zeer beperkt en ze verdienen zich terug als er vervolgens een bewustere keuze wordt gemaakt rondom 
staande houden. Ik zal de eerste zijn die zegt, op uw eerste vraag, dat mijn fractie geen aanleiding heeft om 
te denken dat het slecht gesteld is in Groningen. Maar ik kan u een bijeenkomst van Amnesty International 
memoreren, een aantal jaren geleden, waarbij er toch blijkbaar in het publiek veel mensen waren die de 
indruk hadden en het gevoel hadden dat hiervan sprake was. Als dat een kleine groep is en het een weinig 
voorkomend probleem is, is het wel belangrijk om de politie te helpen en objectiveerbare criteria te hebben 
voor het staande houden van mensen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, op het moment dat het een gevoel is bij mensen en uit niets 
blijkt dat het hier in Groningen aan de orde is, moeten we dan niet gewoon dat gevoel wegnemen en dat 
niet met een extra last gaan organiseren?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Mijn fractie denkt dat het te makkelijk is om te zeggen: “We zien het 
niet dus het komt niet voor.” Terwijl uit het voorbeeld dat ik net noemde van Typhoon en ook van de jongen 
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uit Leiden blijkt dat dit soort dingen wel degelijk spelen en dat we ook iets moeten doen om daar tegenover 
te stellen.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja dank u, voorzitter. Dat probleem is er; dat kunnen we op zich niet ontkennen. 
Maar zou het dan niet beter zijn om dat gesprek te voeren? Hebt u dat gesprek al gevoerd met de politie? 
Want u zegt: “We gaan de politie helpen.” Heeft de politie bij u aangegeven dat ze behoefte heeft aan zo’n 
stopformulier?

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik draai het toch om. De indruk van mijn fractie is dat dit een goed 
middel zou kunnen zijn om eventuele problemen op dat vlak te tackelen. Daarom zegt mijn fractie niet: 
“Wij moeten nu stopformulieren invoeren” maar mijn fractie zegt en gaat ook in de motie een verzoek 
indienen aan het college: “Kijk wat er in Utrecht en Amsterdam gebeurt en kijk of het iets zou zijn wat ook 
in Groningen een rol zou kunnen spelen.” En daarbij heb ik ook gevraagd dat we onderzoek doen naar de 
cijfers achter de cijfers. Wij constateren bijvoorbeeld dat het Panel deurbeleid vrij weinig meldingen heeft, 
terwijl we ook weten in een rondgang van het Meldpunt discriminatie bij scholen, dat dit een van de eerste 
dingen is die jongeren in klassen noemen als zijnde een probleem dat voorkomt. Dus óf het komt voor en 
we moeten er iets aan doen, óf er is een beeld dat het voorkomt en dan is het ook verstandig om daar een 
publiek debat over te voeren.

De VOORZITTER: Laatste puntje, mijnheer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, ik kan een heel eind meegaan maar zou het dan gewoon niet beter zijn 
om juist in gesprek te gaan met de politie? U hebt u al een heleboel oplossingen neergelegd. Als u nu had 
gezegd: “Dit probleem is er en we willen ook het verhaal achter de cijfers kennen. Laten we in gesprek 
gaan met de politie” maar u geeft een voorzet van: “Eigenlijk zouden we dit ook moeten gaan doen en 
kijken hoe ze het daar doen”, zonder dat wij weten hoe de politie hiertegenover staat.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dat is dus, nogmaals, niet het geval. Mijn fractie doet een voorstel om 
te kijken of dit behulpzaam zou zijn en we gaan dan, als de motie aangenomen wordt, afwachten wat daar 
het resultaat van is. Het voorbeeld van Utrecht leert dat de politie daar in Utrecht actief aan meedoet. 
Gisteren nog was daar in Utrecht een bijeenkomst over. Ik ga verder.

De VOORZITTER: Ik wil u wel attenderen op het feit dat u door uw tijd bent.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ja, dat snap ik. Dan zal ik proberen het wat korter te houden en dan 
zal ik proberen om in mijn tweede termijn iets te doen.
Het is belangrijk dat we in woord en gebaar duidelijk maken dat iedereen in deze stad zichzelf kan zijn. 
Een symbolisch gebaar kan daarbij een groot effect hebben. Een van die manieren is het aanbrengen van 
een regenboogzebrapad. Nu vroeg de jongerenorganisatie DWARS daar meer dan een jaar geleden het 
college al naar en ik weet dat er in deze raad brede steun voor bestaat om in de stad zo’n zebrapad aan te 
leggen. Er ging zelfs al een motie van Student en Stad rond maar navraag leerde mij dat er nu toch 
binnenkort een positieve reactie komt op het voorstel van DWARS. Kan het college dat bevestigen en kan 
het college bij het antwoord ook vertellen hoe DWARS maar uiteraard ook vertegenwoordigers van de 
LGBT-gemeenschap in Groningen bij de verdere uitwerking betrokken zullen worden?
Voorzitter, het is belangrijk dat slachtoffers van geweld en vervolging onderdak wordt geboden. Ja, ik zie 
een blik. Zal ik gewoon doorgaan? Het is daarbij belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk de kans 
krijgen om tot rust te komen en verder kunnen gaan met hun levens, ook in Groningen. Zo snel mogelijk 
onderwijs, met name in de Nederlandse taal, deelname aan activiteiten en werk en ondersteuning bij het 
verwerken van hun ervaringen leiden ertoe dat ze zo snel mogelijk hun draai kunnen vinden in Nederland. 
Het is goed dat wij als stad vooroplopen in het bieden van onderdak, via noodopvang maar ook via het 
asielzoekerscentrum aan de Energieweg. De heer Luhoff refereerde er al aan. Vorige week maakte het 
college ook het actieplan De Groningse Opgave Vluchtelingen bekend. Het is belangrijk dat mensen zo 
min mogelijk overgeplaatst worden bij hun aankomst in Nederland en mijn fractie is daarom ook blij met 
de inspanning die gedaan wordt om mensen die in Groningen willen blijven, zoveel mogelijk de 
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gelegenheid te bieden om hier te blijven. Daarbij is voldoende beschikbaarheid van sociale huisvesting, ik 
heb een stuk overgeslagen, een belangrijke vereiste om dat mogelijk te maken. Gezien het belang dat mijn 
fractie stelt aan een goede opvang van asielzoekers, staat GroenLinks op een motie die in kaart brengt hoe 
kinderen in de noodopvang zo snel mogelijk zwemonderwijs kunnen krijgen. Ook zijn we mede-indiener 
van een motie van de Partij voor de Dieren die verzoekt na te gaan hoe samenwonen van studenten en 
asielzoekers gerealiseerd kan worden om daarmee ook snellere participatie in de Groninger samenleving te 
bevorderen.
Mijn fractie dient naast de al in mijn woordvoering genoemde moties, nog een motie in waarin het college 
gevraagd wordt binnen de VNG invloed aan te wenden om de invoering van de Wet open overheid te 
bevorderen. Tot slot een motie over de wachtlijst voor GGZ-patiënten. Er zijn signalen, bijvoorbeeld van 
de landelijke huisartsenvereniging, dat er reden tot zorg is over de toegankelijkheid van de GGZ. In de 
motie wordt gevraagd om de situatie in Groningen in kaart te brengen en om eventueel oplossingsrichtingen 
aan te dragen mocht een dergelijke problematiek zich ook in Groningen voordoen. En gezien de tijd stop 
ik met mijn woordvoering.

Motie 17: Gezonde kantine (GroenLinks, PvdA, Student en Stad)
De raad de gemeente Groningen in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2016 besprekende de Voorjaarsbrief 2016,

constaterend dat:
- het doel van de overheid was dat alle schoolkantines in 2015 100% gezond zijn;
- het aantal kinderen en jongeren met overgewicht steeg de afgelopen dertig jaar met zo’n 40%. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was er in 2011 al overgewicht bij bijna 11% 
van de jongeren van 12 tot 16 jaar en 15% van de jongeren van 16 tot 20 jaar. Dat leidt tot 
gezondheidsproblemen en daarmee tot hoge maatschappelijke kosten;

- de wens van de tweede kamer om alle schoolkantines in Nederland gezond te maken niet
gelukt is. Van de 2000 schoollocaties halen maar 105 de norm van het voedingscentrum 
(bromdemonitor.ncrv.n1);

overwegend dat:
- de GGD scholen kan ondersteunen bij de Gezonde Schoolkantine, de GGD kan een cruciale rol 

spelen bij de verankering van de Gezonde Schoolkantine door te helpen om dit in het schoolbeleid 
vast te leggen;

- scholen een cruciale schakel zijn om jongeren mee te nemen in gezond gedrag;
- naast het veranderen van het aanbod in de kantine, het ook van belang is om aandacht te besteden 

aan gezonde voeding in de lessen;
- de Gezonde Schoolkantine alleen kans van slagen heeft als scholen er urgentie en prioriteit aan 

stellen en dat de gemeente Groningen hier een stimulerende rol in kan hebben;
- gezonde voeding en betere keuze producten een belangrijke prioriteit wordt van scholen in 

Groningen;
verzoekt het college:

- in gesprek te gaan met scholen om de verdere verbetering van het gezonde voedingsaanbod op 
scholen te stimuleren in de kantines;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 18: vergroening van tuinen (GroenLinks, PvdA, Stadspartij, PvdD)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016 besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- het aantal extreme buien en de hevigheid ervan toeneemt in Nederland;
- door de klimaatverandering niet alleen de temperatuur stijgt maar ook de neerslagpatronen 

veranderen;
- straten vaker blank staan door hevige regenbuien en dit voor ernstige overlast zorgt voor de 

inwoners van onze stad;
- ook in de tuinen in onze stad groen steeds meer plaatsmaakt voor stenen;
- daardoor overtollig water bij regenval steeds slechter kan worden afgevoerd;
- beperking van verstening van tuinen het best gerealiseerd kan worden door actieve communicatie
- inmiddels de operatie Steenbreek vorm heeft gekregen;
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overwegende dat:
- het belangrijk is dat de inwoners van onze stad zich bewust worden van de problematiek van de 

verstening van tuinen waardoor regenwater steeds slechter kan worden afgevoerd;
- vergroening van tuinen een bijdrage kan leveren aan een betere afwatering;
- bij een goede afwatering van de tuinen de biodiversiteit wordt vergroot;
- de resultaten van de operatie Steenbreek onbekend zijn;
- communicatie richting inwoners, woningcorporaties, VVE’s, bedrijven en particuliere verhuurders 

effectief werkt;
verzoekt het college:

- te bezien hoe door middel van aanpassing of intensivering van communicatie richting de 
doelgroepen verdere verstening kan worden voorkomen en verdere vergroening kan worden 
bewerkstelligd;

- de raad hierover te infomeren voor de begroting 2017;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 19: Stopformulieren politie (GroenLinks, Partij voor de Dieren, Stadspartij, Student en Stad, D66)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- veel Nederlanders en dus ook inwoners van Groningen, te maken hebben met (onbedoelde en 

onbewuste) discriminatie;
- er soms sprake is van etnisch profileren door de politie, wat discriminerend, stigmatiserend en niet 

effectief is;
- onder andere de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht, na voorbeeld van het Verenigd 

Koninkrijk, aan de slag gaan met zogenoemde stopformulieren;
- middels stopformulieren eenvoudig bijgehouden kan worden wat de aanleiding, reden en wette-

lijke basis is van een politiecontrole;
overwegende dat:

- stopformulieren de kans op controles die (mede) zijn ingegeven door subjectieve straatkennis, en 
(on)bewuste vooroordelen over etnische minderheden verkleinen en een rol kunnen spelen in het 
terugdringen van etnisch profileren;

- ervaringen met gebruik van stopformulieren in het buitenland laten zien dat de administratieve 
lasten daar nauwelijks zijn toegenomen en dat het politiewerk efficiënter kan worden gedaan door 
een daling in het aantal controles en tegelijkertijd een stijging in het percentage succesvolle 
controles;

verzoekt het college:
- de ontwikkelingen van de onlangs opgestarte acties rondom stopformulieren in Amsterdam en in 

Utrecht op de voet te volgen;
- de raad te informeren over de wijze waarop in Groningen etnisch profileren zou kunnen worden 

tegengegaan, bijvoorbeeld door middel van stopformulieren;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 20: Wet open overheid (GroenLinks, D66, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- de Wet open overheid (hierna: Woo) met een ruimte meerderheid door de Tweede Kamer is 

aangenomen;
- de Vereniging Nederlandse Gemeenten desondanks meent een stevige lobby te moeten voeren bij 

de Eerste Kamer tegen de invoering van de Woo;
overwegende dat:

- de Woo overheidsorganen opdraagt een openbaar register bij te gaan houden van documenten en 
andere gegevens die de overheid in huis heeft;

- de Woo sterk bijdraagt aan een open, transparante en efficiënter opererende overheid door:
o burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang te geven tot informatie van de overheid
o overheden dwingen meer informatie uit zichzelf openbaar te maken
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- een halt toe te roepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin;
- de informatie die deze wet publiekelijk toegankelijk maakt toch al voor het overgrote deel door de 

overheid gearchiveerd moet worden volgens de Archiefwet;
- een open en transparant bestuur de norm moet zijn;

spreekt als haar mening uit:
- de doelstellingen van de Wet open overheid te ondersteunen;

verzoekt het college:
- binnen de VNG haar invloed aan te wenden om de invoering van de Wet open overheid te 

bevorderen;
- de raad van haar vorderingen op dit gebied op de hoogte te houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 21: Zorg voor ggz-patiënten (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsbrief 
2016,

constaterende dat:
- uit de vierde peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging op 24 juni 2016 over de ervaringen 

van huisartsen met het ggz-systeem bleek dat de problemen rond de zorg voor patiënten met 
ernstige psychische klachten groter worden;

- er in de stad een pilot in de wijk De Wijert wordt opgestart in samenwerking met de huisartsen om 
de doelgroep adequaat te helpen;

- er een regionale tafel is waar gemeentes en zorgverzekeraars samen komen ter versterking van de 
ggz-keten;

overwegende dat:
- patiënten met ernstige psychische klachten die zorg nodig hebben in beperkte mate zelfredzaam 

zijn;
- samenwerking tussen FACT-teams, huisartsen en WIJ-teams onontbeerlijk is om adequaat hulp te 

bieden en wachttijden te beperken;
verzoekt het college:

- de uitkomsten uit de pilot De Wijert en de uitkomsten uit de regionale tafel voor te leggen aan de 
raad en overige knelpunten te melden;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Ik dank u wel. Het woord is aan mevrouw Koebrugge, VVD.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dank u wel, voorzitter. Het gaat eigenlijk heel goed in de stad. Dat blijkt 
ook uit de zeer evenwichtige brief die het college heeft geschreven. Dank daarvoor. Natuurlijk moeten we 
ons blijven inzetten om mensen die minder makkelijk meekomen ook mee te laten doen. Dit college heeft 
daar duidelijke ideeën voor. Er wordt gebruikgemaakt van de betrokkenheid vanuit de Stadjers zelf en van 
de creativiteit en het vermogen tot innoveren van bedrijven. Dit college laat bovendien zien dat het wel 
degelijk mogelijk is om enerzijds een gedegen financieel beleid te voeren en anderzijds toch te investeren 
in de stad. Kijk alleen al naar alle grote ontwikkelingen zoals de aanpak van de zuidelijke ringweg, het 
stationsgebied en de binnenstadsvisie. Daarnaast zijn er ook schitterende ontwikkelingen zoals Founded in 
Groningen waarbij Groninger bedrijven kennis met elkaar delen. Oude en nieuwe economie leren van 
elkaar en versterken elkaar. In Groningen kan het. En het zijn juist de bedrijven die zorgen voor 
werkgelegenheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Banen zijn nodig om ervoor te zorgen dat mensen 
onafhankelijker worden, zelf keuzes kunnen maken en kansen kunnen pakken. Werk is de beste zorg die 
we kunnen geven.
Actief meedoen moet ook beloond worden. Dit betekent dus ook dat daar waar bezuinigd kan worden op 
de tarieven, de Stadjer daarvan mag profiteren. Voor de VVD is het daarom niet wenselijk om de tarieven 
te verhogen. Wij zien daarin geen oplossingsrichting om knelpunten op te vangen.
Nu het goed gaat met de stad, hebben we ook weer de kans om ons meer te richten op het welzijn van onze 
Stadjers en dan met name onze jonge Stadjers. Om latere ontwikkeling mogelijk te maken, is het van groot 
belang dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Een mishandeld kind kan immers voor de rest van 
zijn leven worden getekend. Fysiek geweld of verwaarlozing leiden er toe dat kinderen op school niet meer 
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goed meekomen. Bovendien krijgen zij een vreemd beeld van wat normaal is. Dit zal zich op latere leeftijd 
ook uiten, met het risico dat zij hun eigen kinderen ook weer zullen mishandelen. Een vicieuze cirkel die 
wat de VVD betreft, doorbroken moet worden. Bovendien heeft kindermishandeling ook nadelige gevolgen 
voor de hele samenleving. In 2005 werd hier onderzoek naar gedaan en waren de kosten landelijk 
965 miljoen euro. Denk alleen al aan de extra gezondheidszorg die nodig is, de gevolgen van criminaliteit 
en schooluitval. Destijds schatten de onderzoekers dat het om 50.000 tot 80.000 kinderen zou gaan. 
Inmiddels hebben we het over een schatting van 119.000 kinderen en zijn de kosten voor de samenleving 
naar verwachting meer dan 1 miljard euro. Schattingen, want hoe groot het probleem werkelijk is, weten 
we niet.
In 2014 werden in de stad 194 kinderen mishandeld. We hebben het dan over de bevestigde gevallen. Het 
werkelijke probleem is vermoedelijk 3 keer zo groot. En daar moeten we meer zicht op krijgen. De VVD 
is daarom blij dat bij de volgende begroting de cijfers van de meldingen en hermeldingen van mishandeling 
bij Veilig Thuis worden opgenomen, zodat we beter de vinger aan de pols kunnen houden. Bovendien 
krijgen we meer inzicht in de effecten van onze aanpak. Wat de VVD betreft hoort hier ook een apart budget 
bij, zodat we ook duidelijke keuzes kunnen maken wanneer dit nodig blijkt te zijn. Op dit moment wordt 
er gelukkig wel geïnvesteerd in de aanpak maar dit wordt vanuit verschillende potjes gefinancierd. Maak 
daar één budget van.
De aanpak van kindermishandeling is absoluut niet makkelijk. Gelukkig zet het college in op enerzijds 
preventie, signalering en melding van kindermishandeling en anderzijds op het realiseren van een effectieve 
aanpak, wanneer kindermishandeling eenmaal is geconstateerd. In het najaar komt het college met concrete 
voorstellen hiertoe. De VVD wil echter alvast een stapje verder gaan. Ik vertel u daarom graag meer over 
de successen die aandachtsfunctionarissen geboekt hebben en wat de kansen zijn. Wanneer een jong meisje 
met haar vader bij de tandarts komt met alleen maar rotte tanden in haar mond, gaan er bij de arts diverse 
alarmbellen rinkelen. En terecht. De vraag is echter wel of er meteen een melding gemaakt moet worden 
bij Veilig Thuis, omdat er sprake is van ernstige verwaarlozing, of dat eerst het gesprek aangegaan moet 
worden met die vader. Een lastige kwestie voor veel artsen. Maar bij het UMCG biedt de 
aandachtsfunctionaris hulp. Door het gesprek aan te gaan komen ze erachter dat het meisje altijd bij haar 
moeder heeft gewoond en dat zij recentelijk met de noorderzon is vertrokken. De vader heeft de zorg voor 
het kind overgenomen en wil de situatie van zijn dochter juist verbeteren. Hij is dus niet bepaald de boeman 
in deze situatie. In een andere situatie raakt de vader een pasgeboren baby totaal niet aan. Mijdt het kind, 
verzorgt het niet. De artsen hadden de neiging om het te melden bij Veilig Thuis maar de 
aandachtsfunctionaris ging het gesprek aan. Wat bleek: de vader was als de dood om zijn kind iets aan te 
doen. Hij had dus begeleiding nodig in hoe je omgaat met een baby en had niets kwaads in de zin.
Er zijn ook voorbeelden waarbij geen aandachtsfunctionaris betrokken was. Zo werd een jongen vaak door 
zijn ouders schijnbaar hardhandig in zijn rolstoel gezet. Bovendien waren zijn ouders kortaf tegen hem. 
Buren doen melding bij Veilig Thuis en die komen vervolgens langs. Dan blijkt de jongen autistisch en aan 
het puberen. De ouders hadden al hulp gezocht bij een kinderpsychiater en deze had juist geadviseerd de 
jongen strakker aan te pakken. Geen gemaar, hop in de rolstoel en wegwezen. Zij waren tot dan toe steeds 
te lief voor hem en daarmee te onduidelijk richting hem geweest. Een aandachtsfunctionaris had hier al 
eerder kunnen handelen, waardoor melding bij Veilig thuis overbodig was geweest.
Voorzitter, u ziet het. De rol van de aandachtsfunctionaris is zeer waardevol. Niet alleen bij het UMCG 
wordt met aandachtsfunctionarissen gewerkt maar bijvoorbeeld ook al op een enkele school. De VVD is in 
gesprek gegaan met de aandachtsfunctionarissen van het UMCG, van de GGD en van een school om te 
zoeken naar een effectieve aanpak. De VVD komt tot de conclusie dat aandachtsfunctionarissen in het 
onderwijs een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het signaleren en aanpakken van 
kindermishandeling. Niet om met een vingertje te wijzen maar om met elkaar naar een oplossing te zoeken 
die het beste is voor het kind. Het kind zou immers centraal moeten staan en dat gebeurt helaas nog te 
weinig. Leerkrachten zien de kinderen een groot deel van de dag en zouden aanwijzingen van mishandeling 
kunnen signaleren. Maar wat dan te doen? En bij wie kunnen zij terecht? Om leerkrachten meer comfort te 
bieden bij het aanpakken van kindermishandeling pleit de VVD ervoor om te investeren in 
aandachtsfunctionarissen in het onderwijs. Kindermishandeling verdient namelijk een aanpak die 
daadwerkelijk helpt. De VVD vraagt het college daarom samen met GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor 
de Dieren, Stadspartij en de ChristenUnie om een apart budget vrij te maken voor de bestrijding van 
kindermishandeling en de mogelijkheid van aandachtsfunctionarissen in het onderwijs mee te nemen in de 
voorstellen voor de aanpak.
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Voorzitter, hopelijk kunnen we een bijdrage leveren aan een veilige omgeving voor iedereen, waarin 
optimaal de ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei, zodat in onze stad niemand aan de kant hoeft 
te staan. Laten we zorgen voor werk in een veilige omgeving. Dank u wel. 

Motie 22: Apart budget voor aanpak kindermishandeling (VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor 
de Dieren, ChristenUnie, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- er in Groningen in 2014 in totaal 194 bevestigde gevallen zijn geweest van kindermishandeling;
- het nog steeds onvoldoende lukt om het grote aantal slachtoffers van kindermishandeling terug te 

brengen;
- het UMCG een keurmerk heeft gekregen voor hun aanpak van kindermishandeling met behulp van 

aandachtsfunctionarissen;
- de aanpak van kindermishandeling op dit moment uit verschillende potten wordt gefinancierd;
- het college na de zomer met een plan komt om kindermishandeling aan te pakken;
- het college hierbij de deskundigheid, onder meer binnen het onderwijs, wil vergroten;
- bij de begroting 2017 het aantal meldingen en het aantal her-meldingen kindermishandeling bij 

Veilig Thuis opgenomen zullen worden;
overwegende dat:

- de gemeente er topprioriteit aan geeft dat kinderen in veiligheid kunnen opgroeien;
- de aanpak van kindermishandeling blijvend aandacht verdient;
- iets dat aandacht verdient ook investeringen met zich meebrengt;
- een apart budget met duidelijke doelstellingen meer controle geeft bij de aanpak van 

kindermishandeling;
- aandachtsfunctionarissen ook in het onderwijs een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanpak van 

kindermishandeling;
verzoekt het college:

- bij de begroting voor 2017 een apart budget voor de aanpak van kindermishandeling beschikbaar 
te maken;

- bij de voorstellen voor de aanpak van kindermishandeling de mogelijkheid van 
aandachtsfunctionarissen in het onderwijs mee te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan de heer Bolle, CDA.

De heer BOLLE (CDA): Ja dank u, voorzitter. Voorzitter, de voorjaarsbrief blikt terug en kijkt vooruit. Het 
college maakt de balans op, kijkt wat er nog moet gebeuren en somt de acties op. Ook het CDA heeft die 
balans voorzichtig opgemaakt voor het college en voor onszelf. En ik zal dat doen aan de hand van onze 
vier kernwaarden. Het zijn misschien wat ouderwetse waarden maar ze zijn nog steeds actueel. En dan 
hebben we direct een minicollege christendemocratie. Dat is wel nodig, omdat er hier nog steeds mensen 
zijn die de christendemocratie verwarren met conservatisme. En ik begrijp dat als je politiek bedrijft zonder 
duidelijke ideologie, het wat lastig te duiden is maar ik hoop eigenlijk ook nog dat er wat blijft hangen. Ik 
ga dat verschil niet helemaal uitleggen, ik ga snel terug naar die balans. 
Wat heeft het CDA bereikt als oppositiepartij in de afgelopen twee jaar? We hebben meerderheden 
gevonden voor een aantal moties. En op nog heel veel meer niet. We hebben moties ingediend waar feitelijk 
wel een meerderheid voor was maar die uiteindelijk toch geen meerderheid haalden. Dat zijn de pijnlijkste. 
Die zijn niet zozeer voor ons maar vooral ook voor de coalitiepartijen die eigenlijk voor waren en 
uiteindelijk tegenstemden. Dus laten we daar niet te lang bij stilstaan. Nee, liever staan we even stil bij de 
moties die het wel haalden, zoals cofinancieringsfonds breedtesport, of het betrekken van ouders en leraren 
bij onderwijsateliers, of het voorstel dat uitgewerkt is met wethouder Van Keulen om wildplakken tegen te 
gaan. Met bijna de gehele raad wordt er gewerkt aan een nog toegankelijkere stad. En zo zijn er nog wel 
meer dingen te noemen. Allemaal mooie dingen, die we alleen hebben weten te bereiken door samen te 
werken. Samen kunnen we meer. En we zijn blij dat we de afgelopen twee jaar geen boze brieven hebben 
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ontvangen van onze collega’s in de raad. Op een enkel boos appje af en toe na dan. Je ziet dat dit ergens 
anders nog wel eens anders is. 
Voorzitter, de voorjaarsbrief. We gaan een heel eind mee in de analyse die het college schetst. Het gaat 
over het algemeen vrij goed in de stad. Maar op twee speerpunten van het college ziet het CDA nog wel 
mogelijkheden tot verbetering. En die mogelijkheid is wat ons betreft niet vrijblijvend. Na twee jaar 
beginnen wij ons wat betreft die verandering zorgen te maken en we vinden dat het echt bittere noodzaak 
is om te veranderen. 
Het eerste punt is de publieke gerechtigheid. Een belangrijk speerpunt van dit college is het omgaan met 
Stadjers. Of om een jeukwoord te gebruiken: de burgerparticipatie. Inwoners van de stad meer zeggenschap 
geven over hun eigen buurt en straat. Beloftes nakomen en iedereen aan bod laten komen. Voldongen feiten 
voorkomen maar tegelijkertijd als politieke partij ook niet iedereen naar de mond praten om maar makkelijk 
te scoren in een buurt. En de raad zou ook niet het standaard antwoord klaar moeten hebben: “Er zijn altijd 
tegenstanders.” Natuurlijk, dat is zo, er blijven altijd zaken die mensen niet in de achtertuin willen maar die 
wel belangrijk zijn voor de gehele stad. Maar door tegenstanders weg te zetten als: “die heb je altijd”, doe 
je ze geen recht, want betrokkenheid is beperkt en vaak ook achteraf, als de plannen al in vergevorderd 
stadium zijn. En dan is de grote vraag: hoe bewaar je die balans? En waar staan we nu als gemeente op dit 
vlak? 
Tot voor kort moest je met je neus in de kranten en op de website zitten om zaken in de buurt bij te houden. 
Nu is er de app Omgevingsalert die dat een stuk makkelijker maakt. Maar daarmee zijn we er wat ons 
betreft nog niet, voorzitter. Want in heel wat ruimtelijke plannen worden misschien wel de juridische 
procedures goed gevolgd maar dat leidt bij de betrokkenen niet tot tevredenheid. Nog te vaak wordt een 
buurt te laat of op een beperkt onderdeel betrokken. Een informatieavond, een zienswijze indienen en dat 
is het dan. Een zorgvuldige procedure, noemen we dat. En strikt formeel is er misschien niets misgegaan 
en heeft de gemeente zich aan alle regels gehouden. Maar dat is volgens het CDA niet hoe het zou moeten. 
En volgens ons ook niet hoe een meerderheid van de raad of het college het zou willen. En als die conclusie 
juist is, dan wordt het hoog tijd om de regels te veranderen, want als we op dit punt nu echt een verandering 
teweeg willen brengen, moeten we dat nu doen. Het college heeft de ambitie uitgesproken maar het wordt 
tijd om de volgende stap te zetten. Daarvoor dien ik een motie in.
Voorzitter, het andere speerpunt waar het CDA de verandering te weinig ziet is bij de zogenaamde twee 
gezichten van de stad. Het is een heel ingewikkeld probleem dat met een paar woorden gesimplificeerd 
wordt. Een zwart-wit stelling, terwijl het een ontzettend complex probleem is om op te lossen. Was het 
maar zo simpel als twee gezichten. Met de constatering van die verschillen tussen mensen en grote 
verschillen tussen wijken, ben je er niet. En met alleen inzetten op armoedeverlichting en -bestrijding ben 
je er wat ons betreft ook niet. Toegegeven, we zien dat het college er op allerlei vlakken op inzet. 
Woningbouw voor verschillende doelgroepen, vroegsignalering, verbinding tussen gebiedsteams en WIJ-
teams. Investeren in een prettig, gezond en veilig opvoedklimaat. Stuk voor stuk goede dingen maar er mag 
een tandje bij. De verschillen tussen het zuiden en het noorden van de stad zijn groot. De armoede in de 
noordelijke wijken en een aanzienlijk lagere levensverwachting zijn confronterend. En we moeten 
tegelijkertijd ook reëel zijn. De gemeente heeft maar beperkt invloed op dit soort dingen. De gemeente kan 
niet al die problemen oplossen. Maar we hebben er wel een gezamenlijke ambitie op en die solidariteit kan 
scherper. 
Wat het CDA betreft investeren we bijvoorbeeld meer in de openbare ruimte in die wijken waar relatief 
veel mensen wonen die het zwaar hebben. Schoon, heel en veilig en een fijne leefbare buurt heeft ook een 
effect op hoe mensen zich voelen. Waarom zeggen we bij wijze van proef niet dat we het borgniveau in 
bijvoorbeeld De Hoogte – niet omdat de heer Ubbens daar woont maar omdat daar veel armoede is – op 
hoog zetten, net als in het Noorderplantsoen en in de binnenstad? Waarom zeggen we niet: “Laten we de 
wijkbudgetten meer inzetten in die wijken waar veel armoede heerst”? Met dat geld kunnen we de buurt 
leefbaarder maken. Trekken we daarmee iedereen uit de armoede? Nee, vast niet, want niet alles is 
maakbaar maar je kunt de omgeving van mensen wel positief beïnvloeden en daarmee laat je zien dat je de 
ambitie laat doorwerken in heel het gemeentelijk beleid. Daarvoor dien ik ook een motie in.
Voorzitter, eigen kracht en samenredzaamheid. Dat zijn gevleugelde woorden in het sociale domein maar 
ze worden ook genoemd om verbindingen te leggen tussen mensen. In CDA-termen zou je dat gespreide 
verantwoordelijkheid noemen. Toch zien we op dit punt nog wel een aparte spagaat bij het college. Want 
waar het bij de zorg het vooral om eigen kracht en netwerk gaat, zien we aan de andere kant dat we 
picknickkleedjes uitdelen aan mensen in het Noorderplantsoen, omdat het kennelijk te lastig is om op eigen 
kracht de rommel weer op te ruimen als je weggaat. We delen als gemeente fietslampjes uit onder studenten, 
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omdat ze op eigen kracht niet even langs de Action of de HEMA gaan om ze zelf aan te schaffen. En in het 
kader van fietsstad050 kun je gratis een fietsenstandaard laten monteren om ook van de nieuwe fietsvakken 
gebruik te kunnen maken.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, was het niet juist het CDA die wilde dat het 
Noorderplantsoen er een beetje netjes bij lag? En helpt dit dan niet juist bij die doelstelling?

De heer BOLLE (CDA): Natuurlijk wil het CDA dat en we willen dat wel breder. We willen dat de hele 
stad er netjes bij ligt. U weet dat wij daar een groot strijder voor zijn. Maar waar we ook een groot 
voorstander van zijn is dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en dat als jij gaat barbecueën in 
het Noorderplantsoen, je gewoon even zelf je rommel opruimt.
En voorzitter, in absolute euro’s, zeg ik ook tegen mevrouw Koebrugge, gaat het op de totale begroting 
nergens over. Maar als het verhaal ‘eigen kracht’ is, dan moet je vervolgens niet die verantwoordelijkheid 
wegnemen.
Dan, voorzitter, wil ik nogmaals aandacht vragen voor het beheer en onderhoud. Een mooi bruggetje, 
dankzij de VVD. En dan specifiek het langjarig onderhoud. Er is sprake van een fors knelpunt. Vervanging 
van elektriciteitskabels en -masten, omdat het verlichtingsnet technisch is afgeschreven. Vervangen van 
een aantal beweegbare bruggen en viaducten. Houten bruggen moeten worden gerepareerd of vervangen, 
kademuren en beschoeiingen moeten aangepakt worden. Speeltoestellen zijn aan vervanging toe. Dat loopt 
in totaal op tot zo’n 12 miljoen euro. Ik ga ervan uit dat het college meer zicht heeft op een plan van aanpak 
en dat rond de begroting van 2017 kan presenteren aan de raad. Daarnaast wil ik aandacht vragen voor de 
situatie in de Folkingestraat, want met het verdwijnen van de prostitutie uit het A-kwartier zien we dat de 
overlast daar toeneemt. En, voorzitter, daar moeten we goed op inzetten en ook niet bij voorbaat al 
hulpmiddelen als cameratoezicht uitsluiten, zoals het Dagblad van het Noorden laatst berichtte.
En, voorzitter, dan als laatste de financiën. Dan wil ik even een quote voorlezen: “Met de ruimte in het 
meerjarenbeeld alleen zijn we niet in staat deze knelpunten op te lossen en een sluitende begroting te 
presenteren. We zien bovendien op dit moment geen ruimte voor aanvullende ambities. We hebben er 
daarom voor gekozen deze nu niet aan u voor te leggen.” Dat is heel heldere taal van het college en dat laat 
ook wel zien hoe de financiële vlag erbij hangt. Niet heel rooskleurig. En ook daarom is het goed dat we 
net hebben besloten het weerstandsvermogen te versterken tot 1. En ik ben blij dat het college dit erkent en 
benoemt en er ook naar handelt, door terughoudend te zijn in de ambities. Of in ieder geval in extra ambities.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik heb net een heel betoog gehoord van de heer Bolle over 
het verbinden van de twee gezichten van de stad en dat er een tandje bij moet. En nu zegt u eigenlijk iets 
wat daar compleet haaks op staat, namelijk dat het college geen ambitie meer moet tonen. Wat is uw reactie 
daarop?

De heer BOLLE (CDA): Ik zal even doorgaan, dan hoort u de reactie daarop wel. Ik heb namelijk niet 
gezegd dat het college geen ambitie meer moet tonen. Ik heb gezegd dat het college realistisch moet zijn 
en moet laten zien waar het nog wel kan en waar het niet kan. U gaat ervan uit dat ik aan het college vraag 
om het verbinden van die twee gezichten en dat ik daarvoor gelijk een grote zak geld ergens anders vandaan 
wil hebben. Maar dat is niet het geval.
Voorzitter, ik ben nu de zesde in rij. Er zijn al een heleboel moties langsgekomen en er gaan er nog veel 
volgen. En de vraag is bij elk van die moties: is dit een eenzijdige bestelling of gaan we ook andere dingen 
níet doen? Want het signaal van het college is klip en klaar: geen ruimte voor extra ambitie. Zoals een goed 
rentmeester betaamt, om de laatste kernwaarde van het CDA maar te noemen. Dus bij het plaatsen van 
bestellingen zou ik in dit geval ook enig inzicht hebben in wat we dan niet meer gaan doen. En al die 
voorstellen die nu vandaag de revue passeren, zijn dat zaken die eigenlijk al lopend beleid zijn en waar we 
weer extra aandacht voor vragen? Of is het echt een onderwerp waar de raad zich in een motie over uit 
moet spreken? Iets waardoor er wezenlijk iets verandert in beleid en waar de stad een stukje beter van 
wordt? Of is het vooral ook om te laten zien dat je als partij goed bezig bent, omdat je een motie hebt 
ingediend? En ook wij zullen ons er weleens schuldig aan maken, ongetwijfeld. We kijken niet alleen naar 
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de splinter in andermans ogen, maar het is wel aan elke partij zelf om te beoordelen hoe groot de balk is. 
En ik heb het idee dat er aardig wat hout is ingekocht, de afgelopen dagen. Wat ons betreft kunnen we op 
de jaarlijkse rituele motiedans wel wat verandering gebruiken. Dank u.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik had nog even een vraag. U zegt: “We willen niet meer 
ambities maar er zal ook wat af moeten.” Wat is uw antwoord daarop? Waar kiest u voor? Waar wilt u 
snoeien?

De heer BOLLE (CDA): Nou, voorzitter, dat zal ik vertellen aan de Partij van de Arbeid. Wij zijn niet bang 
om tegen een zuidelijke wijk te zeggen: “Sorry, zuidelijke wijk, wij gaan hier even iets minder doen. We 
gaan nu toch dit geld naar Selwerd doen, want daar is dat gewoon meer nodig.” Daar zijn wij niet bang 
voor.

Motie 23: Verbind de twee gezichten (CDA, SP, ChristenUnie)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- er sprake is van verschillen in fysiek, sociaal en sociaaleconomisch opzicht tussen de noord- en 

zuidkant van de stad;
- het college de twee gezichten van de stad wil verbinden;

overwegende dat:
- de inzet op de verbinding voornamelijk terug te vinden is in het sociale domein en de 

wijkbudgetten;
- een hele, schone, veilige en leefbare buurt bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners;
- de inzet op de verbinding in vrijwel alle programma’s terug te vinden zou kunnen zijn (bijvoorbeeld 

in de programma’s: beheer en onderhoud, sport, veiligheid, economie);
- differentiatie in wijkbudgetten een gewenste vorm van maatwerk kan zijn en een bijdrage kan 

leveren aan de verbinding;
verzoekt het college:

- de mogelijkheden te onderzoeken om vanuit meerdere begrotingsprogramma’s integraal in te zetten 
op de gewenste verbinding en de raad hierover voorafgaand aan de begrotingsbespreking 2017 te 
rapporteren;

- de mogelijkheden van differentiatie per wijk daarin mee te nemen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 24: Next City; een nieuw kader voor het betrekken van omwonenden (CDA, D66, SP, 
ChristenUnie, Stadspartij)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016 besprekende de 
Voorjaarsbrief 2016,

constaterende dat:
- het college constateert dat: “er een nieuw samenspel nodig is tussen overheid, markt en 

samenleving”;
- het college stelt dat: “de legitimatie voor veel grootschalige ingrepen ontstaat op het niveau van de 

straat”;
- in het kader van Next City vijf opgaven zijn geformuleerd waaronder: ‘faciliteren groei van de 

stad’, ‘de stad leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners’ en ‘iedereen helpt mee in de stad’;
- de komende zomer gewerkt zal worden aan de omgevingsvisie en dat daarvoor via ‘Hoe zie jij 

Stad?’ ook nadrukkelijk de discussie met de inwoners wordt opgezocht;
overwegende dat:

- participatie en inspraak van inwoners, omwonenden en belanghebbenden middelen zijn, om de 
kwaliteit van besluiten te vergroten en draagvlak te verbreden;
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- de gemeente vaak in een vroegtijdig stadium in overleg treedt met initiatiefnemers 
(projectontwikkelaars) en bewoners daarom het gevoel hebben in het proces bij voorbaat op 
achterstand te staan;

verzoekt het college:
- bij de uitwerking van de omgevingsvisie Next City en de activiteiten in het kader van ‘Hoe zie jij 

Stad?’ in gesprek te gaan met raad en stad over hoe omwonenden beter betrokken kunnen worden 
bij ruimtelijke planontwikkelingen in hun leefomgeving;

- in de nieuwe omgevingsvisie Next City een kader op te stellen voor het betrekken van de 
omwonenden bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen in hun directe leefomgeving;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: We gaan naar de heer Sijbolts, Stadspartij.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u wel, voorzitter. “De politiek is de kunst te beletten dat mensen 
zich bemoeien met hun eigen zaken”, aldus de Franse dichter Paul Valery, zo’n honderd jaar geleden. 
Cynisch bedoeld of niet, de Stadspartij ziet dat een eeuw later toch iets anders en ondubbelzinnig duidelijk: 
politiek moet juist de voorwaarden scheppen waaronder mensen zich goed voelen en zich vooral willen 
bemoeien met hun eigen zaken en ook met hun eigen omgeving. En dat is in een nog steeds 
individualistischer wordende samenleving knap lastig. We vragen als politiek en overheid steeds meer van 
onze inwoners en onze inwoners vragen steeds meer van ons, met name ruimte voor het ontwikkelen van 
eigen ideeën. In een individualistische samenleving is het voor bijvoorbeeld ouderen en mensen die 
economisch niet de wind in de zeilen hebben, lastig laveren. We vragen ouderen om langer thuis te wonen 
en hun omgeving vaker aan te spreken, wanneer zij hulp nodig hebben. Wanneer het sociale netwerk te 
klein is, springt de gemeente natuurlijk bij om de noodzakelijke zorg te leveren. Toch ligt vereenzaming op 
de loer, en mede doordat mensen zich steeds meer bemoeien met hun eigen zaken, mogen we deze groep 
mensen niet uit het oog verliezen. Daarom dient de Stadspartij een motie in om het huisbezoek aan ouderen 
weer structureel in te voeren.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, is het nou werkelijk zo dat iedereen automatisch, als hij 70-
plus is, de gemeente op bezoek krijgt? Is dat uw voorstel?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, ons voorstel is om zorg voor een kwetsbare doelgroep te hebben. 
Vroeger hadden we – hoe heet dat beleid, dat ben ik even kwijt? – het beleid gaat dat ouderen standaard 
huisbezoeken kregen. Dat is nu incidenteel en niet structureel en wij maken ons daar wel zorgen over, 
omdat wij zien dat een hele groep ouderen steeds meer alleen komt te staan. Wij vinden het belangrijk om 
voor die groep juist aandacht te hebben.

De VOORZITTER: De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Alle oudere mensen in deze gemeente krijgen toch bezoek van de burgemeester 
als ze honderd worden?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dat is waar. En het is mooi dat er een groep is die dan de burgemeester 
op bezoek krijgt. Nou was ons idee niet dat de burgemeester bij iedereen op huisbezoek komt. Daar hebben 
we de WIJ-teams voor. Het college heeft weleens aangegeven, in eerdere debatten daarover, dat WIJ-teams 
ouderen bezoeken maar in onze ogen, en wij signaleren dat duidelijk, kan het wel een stukje beter.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff nog even.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, voorzitter, nou ben ik toch even in verwarring. Moeten die WIJ-teams 
nou alle ouderen in de wijk gaan bezoeken? Ook als je goed ter been bent en het prima voor elkaar hebt, 
alles zelf kunt regelen? Heb je dan iemand nodig van het WIJ-team die even op de deur komt kloppen: “U 
bent ouder dan zeventig jaar”?
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nee, dan heb je iemand nodig van het WIJ-team die komt kijken: “U bent 
ouder dan zeventig jaar en wij willen graag zien of het goed gaat met u en of u het kunt redden”.
Het gebiedsgericht werken ziet de Stadspartij onder meer als een middel om nabuurschap terug in de wijken 
te brengen en om de sociale samenhang te vergroten. Ik herhaal nog maar eens wat de Stadspartij daarover 
in maart heeft gezegd: “Gebiedsgericht werken zal voor een deel de kunst van het loslaten zijn.” Nelson 
Mandela schreef daarover: “Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer, het is het besef dat ik de ander ruimte 
geef.” En dat is nu net wat de Stadspartij met gebiedsgericht werken beoogt: meer zeggenschap voor Stad 
en Stadjers over hun eigen straat, hun eigen wijk, hun eigen buurt. Bijkomend voordeel kan zijn dat mensen 
zich niet uitsluitend bemoeien met hun directe leefomgeving, in de hoop dat dit zal leiden tot meer initiatief 
en meer sociale samenhang.
Tijdens gesprekken die wij als Stadspartij voeren met bijvoorbeeld bewonersverenigingen maar ook met 
Stadjers zelf kwamen wij tot de ontdekking met dit onderwerp dat er een belangrijke zorg leeft. Niet alle 
wijken hebben nog een accommodatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met name veel oudere 
inwoners hebben daar behoefte aan. En zo moet het succesvolle Treslinghuis zelfs verdwijnen en heeft de 
Binnenstad Oost bijvoorbeeld geen enkele voorziening. Met het oog op het gebiedsgerichte werken is een 
ruimte voor ontmoeting en initiatieven vanuit de wijk van groot belang. Ook de individualistisch ingestelde 
samenleving en de realiteit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis moeten wonen, onderstrepen dit 
belang. De bereikbaarheid van WIJ-teams is in dit verband dan ook een must. Het college schrijft daar een 
mooie zin over op in de voorjaarsbrief: “De WIJ-teams brengen het dorp terug in de stad.” De Stadspartij 
leest dit als het warme dorpse gevoel waar nabuurschap de kroon spant. Hierover dient de Stadspartij samen 
met D66 en de PvdA een motie in, waar ik nog wel even aan toe wil voegen dat wij graag meegenomen 
zien of onderzocht zien worden dat de WIJ-teams daar misschien wel een grotere rol in zouden kunnen 
spelen, bijvoorbeeld door zogenaamde buurthuiskamers in te stellen. Dat kan bijvoorbeeld in overleg met 
onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties of gemeentelijke gebouwen, vooral in wijken waar geen 
wijkontmoetingsplekken meer zijn, om juist die plek voor ontmoeting en initiatief terug te brengen in de 
wijken. Wellicht kan een WIJ-team dan een flexibele werkplek krijgen. En voor bewoners is het een 
natuurlijke ruimte om een spelletje te spelen, gezellig koffie te dringen of een bingoavond te organiseren.
Het college stelt in de voorjaarsbrief ten aanzien van wonen voor jongeren, voldoende betaalbare 
huisvesting als belangrijk aandachtspunt en wil het veilige woon- en leefklimaat behouden.
Dat streven steunt de Stadspartij uiteraard. De toevoeging van betaalbare jongerenwoningen kan niet anders 
dan een positief effect hebben op de leefbaarheid in verschillende wijken. Het zou een prachtig resultaat 
zijn, wanneer gezinswoningen weer beschikbaar komen voor gezinnen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat 
we alles maar vol moeten plempen met woontorens voor jongeren, dat zeer zeker niet.
Ook zijn er wel zorgen ten aanzien van het thema wonen. Hoe gaat het college zorgen voor meer betaalbare 
woningen? Mensen met de laagste inkomens zien zich gehinderd door gebrek aan betaalbare huizen. Ze 
komen niet in aanmerking voor de duurdere sociale huurwoningen, eenvoudigweg omdat daar geen 
huurtoeslag meer voor beschikbaar is. Breng het dorp terug naar de stad, die slogan kunnen we ook loslaten 
op het thema wonen. Stop de compacte stad en intense hoogbouw, zorg voor ruimte en groen, dat heeft een 
bijkomend voordeel: dat bevordert meteen de gezondheid.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, is het niet juist zo dat door de compacte stad er heel veel 
ruimte is voor Groen in de wijde omgeving rondom de stad?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dat klopt, maar we zien uit de diverse onderzoeken dat mensen die 
juist in de stad leven ook ruimte en groen nodig hebben in hun directe woonomgeving.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Is het niet zo dat er daarom concrete moties zijn over geveltuinen, over 
vergroening van tuinen en dat soort dingen in deze raad? En dat we dit op die manier ook kunnen bereiken?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, dat klopt en in verband met Next City hebben wij deze opmerking ook 
al gemaakt en u kent ons standpunt ook daarover. We zouden meer ruimte en groen willen zien en elke 
motie die daaraan bijdraagt zullen wij natuurlijk steunen.
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De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dat klopt, deze opmerkingen van mij waren ook in het kader van Next 
City.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Het college is in de afgelopen jaren meermalen met de inwoners van 
Groningen in gesprek gegaan over de toekomst van de stad. Let’s Gro wordt veelvuldig genoemd als 
succesformule. Maar hoe bereiken we de niet-usual suspects? Hoe bereiken we Koos en Mien om mee te 
denken over deze vraagstukken? De eerdergenoemde buurthuiskamers kunnen hier op een mooie manier 
in voorzien. Zo betrekken we mensen meer bij hun en onze zaken.
Groningen staat bekend als een gastvrije stad, daar is ook de Stadspartij trots op. Iedereen is welkom maar 
moet wel meedoen. We mogen dan ook trots zijn hoe we vluchtelingen een plek bieden, daar kunnen andere 
gemeenten in dit land een voorbeeld aan nemen. Toch zijn er wel zorgen. Het kabinet blijft vasthouden aan 
een sobere opvang van asielzoekers. Pas als ze een verblijfsvergunning hebben, begint de integratie. Op 
deze manier dreigen vluchtelingen de nieuwe onderklasse te warden, zo signaleert Jaco Dagevos, bijzonder 
hoogleraar Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De gemeente Utrecht heeft 
daarom het initiatief genomen om asielzoekers in de noodopvang extra onderwijs aan te bieden vanuit de 
Volksuniversiteit, opdat de integratie direct kan beginnen. Dit draagt in de ogen van de Stadspartij bij aan 
een inclusieve stad, zoals het college voor ogen heeft. Graag horen wij van het college of het deze 
mogelijkheid wil onderzoeken. De Stadspartij maakt zich ook zorgen over kinderen van asielzoekers zonder 
status. Deze hebben geen recht op zwemles. In een waterrijk land als Nederland is een zwemdiploma van 
levensbelang. Daarom dienen wij een motie in, door een groot aantal partijen ondertekend.
Een ander punt van zorg is de onzekerheid of de inzet van onze gemeente voor de opvang van asielzoekers 
kan worden bekostigd uit de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. De Stadspartij heeft ook 
gesignaleerd dat daartegenover de opvang in bijvoorbeeld Beerta een overcapaciteit heeft. Wij zijn 
benieuwd of het zinvol is om de overcapaciteit binnen de regio in kaart te brengen. Op basis van die en de 
actuele instroomcijfers kunnen nut en noodzaak van het AZC aan de Ulgersmaweg nog eens tegen het licht 
worden houden. Niet omdat de Stadspartij tegen een tweede AZC is maar omdat het zonde is dat 
beschikbare capaciteit in de regio niet wordt benut. Graag een reactie van het college.
Ten aanzien van de inclusieve stad uit het college zorgen over mensen met een relatief zwakke 
sociaalmaatschappelijke positie, onder wie laagopgeleide jongeren en het college ziet het verdringingseffect 
op de arbeidsmarkt doordat we een studentenstad zijn. Maar het college is weinig concreet in oplossingen. 
Hoe wil het college dit oplossen?
De ambities van de Stadspartij ten aanzien van beheer en onderhoud zijn hoger dan die van het college. Het 
beperkte aantal klachten is voor het college reden om aan te nemen dat het allemaal wel goed zit. Onkruid 
kun je natuurlijk als groen zien maar dat is wel onwenselijk groen. Dat mensen niet melden of klagen wil 
niet zeggen dat het allemaal koek en ei is. Dat blijkt ook uit de monitor Veiligheidsbeleid. Hier scoren we 
een 4,2 op de schaal van verloedering en dat is aanzienlijk hoger dan in vorige periodes. Laten we dan ook 
eens kijken naar de volgende situaties.
Op de eerste twee plaatjes zien we een gemeentelijke afvalbak op een bedrijventerrein. Dan gaan we naar 
plaatje 2 en dat lijkt ons dan niet de bedoeling, ook al is de borgnorm hier laag. Een andere opmerkelijke 
situatie is de volgende. Nu denkt u waarschijnlijk: plaatje 1 is in een wijk met borgnorm hoog en dat is ook 
zo. En plaatje 2, daarvan zou je kunnen denken: dit is een tuin met een borgnorm laag. Niets is minder 
waar. Beide hebben borgnorm hoog. Beide zijn gemeentelijke tuinen, ze liggen zelfs op een steenworp 
afstand van elkaar. Het meest schrijnend aan tuin 2 is dat dit de “Tuin van Hommes” is, die haar naam 
dankt aan de koffie- en theehandelaar. In de negentiende eeuw was dit een van de grootste tuinen in de stad. 
Een klein deel van die tuin bleef gespaard, vanwege nieuwbouw en in het voorjaar bloeien hier zeldzame 
planten en er staan nog oude vruchtbomen. Inmiddels is er van deze kwetsbare tuin weinig over. Dit kan 
toch niet de bedoeling zijn? Zeker wanneer allebei de tuinen in de borgnorm categorie hoog vallen. Wij 
zijn benieuwd of het college hier iets aan gaat doen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, hoewel ik een beetje betwijfel of we hier op dit detailniveau 
naar moeten kijken, zie ik twee heel groene tuinen. Dat is volgens mij wat wij heel graag zien. Maar 
uiteindelijk gaan mensen er zelf over hoe hun tuin eruitziet. Wat is precies het probleem?
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, het probleem is dat beide gemeentelijke tuinen zijn, beide de 
borgnorm hoog hebben en die overwoekerde tuin eigenlijk geen tuin meer is, wat door de bewoners al veel 
vaker is aangekaart bij de borgschouw. Daar onderneemt het college geen actie op. En dat is zonde, want 
de borgnorm is al verlaagd naar een niveau dat wij niet zien zitten. Ik wil gewoon aanstippen dat de 
categorie borgnorm wel belangrijk is, want als dit ook al niet meer werkt, gaan we hard achteruit en de 
verloedering in de stad neemt toe. Dat zien we uit de monitor Veiligheidsbeleid en daar maken ons ernstige 
zorgen over.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, dan moet ik toch even het CDA bijvallen in de roep op om 
meer eigen verantwoordelijkheid. Mensen kunnen dan toch, op het moment dat ze daar iets van vinden, zelf 
ook daar actie op ondernemen en het aanpassen door wat onkruid weg te halen, als het daarom gaat?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Nou, het is een gemeentelijke tuin. En wat ik net ook heb aangegeven: 
die bewoners geven het zelf ook aan en die verwachten dat de gemeente daar iets aan gaat doen. En als de 
gemeente niets wil doen, is het ook prima, maar zeg dat dan. Dan zijn er wel bewoners te vinden die zich 
daarmee bezig willen houden. Maar nogmaals, die borgnorm is hoog en daar hebben we afspraken over.

De VOORZITTER: Ja, u meldde net al dat u twijfels had of u over dit detail een gesprekje wilde openen. 
Ik stel voor om het kort te houden.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, want het gaat hier inderdaad nu wel om iets wat mensen moeten 
melden bij de gemeente en de vraag is of wij daar überhaupt in mee moeten gaan. Moeten mensen dat alleen 
maar melden bij de gemeente of kunnen ze daar ook zelf iets aan doen?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja natuurlijk maar we hebben daar afspraken over en ik wil wel dat het 
college die nakomt. De Stadspartij is trots op de manier hoe de regio …

De VOORZITTER: U bent wel door uw tijd heen.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Door mijn tijd heen? Ja, dat is jammer. Dan bewaar ik wat voor mijn 
tweede termijn. Voor de Stadspartij staan sinds jaar en dag de belangen van de Stadjers en hun invloed op 
hun directe leefomgeving voorop. Zij weten als geen ander wat er in hun buurt leeft en wat belangrijk is in 
hun wijk. Of het nu gaat om bijvoorbeeld het onderhoud van wijken, veiligheid, sociale zekerheid, 
bereikbaarheid of wonen, de mening van de Stadjer doet ertoe.
Om te eindigen met het begin: We hopen bij te dragen aan de juiste voorwaarden voor de Stadjers, die 
daardoor hun eigen leven vorm kunnen geven. Samen voor Stad en Ommeland en voor minder doen we het 
niet.

De VOORZITTER: Ik ontvang, misschien enigszins telepathisch, een breed gedragen verzoek om zo 
meteen even vijf minuten te schorsen. Ik stel u voor dat we het na het indienen van de moties even doen.

Motie 25: Zorg voor senioren (Stadspartij)
Inleiding
Het aandeel ouderen wordt steeds groter. Met de jaren neemt het percentage alleenstaande ouderen toe. 
Van de 75-plussers woont bijna 65% alleen. (bron: CBS)
75-plussers voelen zich sneller eenzaam door een opeenstapeling van gebeurtenissen, zoals het overlijden 
van een partner en andere leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. (bron: RIVM)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsbrief 
2016,

constaterende dat:
- in de voorjaarsnota van het college staat te lezen: “De WIJ-teams brengen het dorp terug in de stad. 

Met de toenemende behoefte aan zorg in de komende jaren door vergrijzing van ons 
inwonerbestand en een toenemend aantal alleenwonenden zal het belang hiervan nog toenemen”;

- de WIJ-teams weliswaar de taak hebben signalen uit de omgeving van ouderen van 75 jaar en ouder 
op te vangen maar geen structureel huisbezoek brengen aan deze doelgroep;
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- het toekennen van thuishulp, die ook een belangrijke signaleringsfunctie heeft, moeilijker is 
geworden en niet meer vanzelfsprekend is, waardoor veel ouderen met een latente hulpvraag niet 
meer worden bereikt;

overwegende dat:
- 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;
- er daardoor een leemte is ontstaan in de preventieve zorg voor ouderen;

verzoekt het college:
- samen met de welzijnsinstellingen en de WIJ-teams te onderzoeken of de structurele huisbezoeken 

aan deze doelgroep (75-plus) weer kunnen worden ingevoerd;
- de raad op de hoogte te houden van dit resultaten van dit onderzoek.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 26: Zwemonderwijs kinderen in de noodopvang (Stadspartij, D66, GroenLinks, Student en Stad, 
CDA, PvdA, ChristenUnie, PvdD)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsnota 
2016,

constaterende dat:
- bij het afschaffen van het schoolzwemmen er een zwemvangnet is ingevoerd waarvan de kosten in 

2015 125.000 euro bedroegen;
- 530 kinderen in 2015 gebruik hebben gemaakt van het vangnet;
- de vangnetregeling voorziet in vraag (het aantal kinderen dat hier gebruik van maakte in 2015 

waren er 530);
- tijdens de behandeling van de jaarrekening 2015 gebleken is dat alleen statushouders 

mogelijkheden hebben voor het volgen van zwemonderwijs;
overwegende dat:

- Nederland een waterrijk land is waar een zwemdiploma van levensbelang is;
- kinderen van asielzoekers extra kwetsbaar zijn zonder gedegen zwemonderwijs.

verzoekt het college:
- de mogelijkheden voor kinderen van asielzoekers die geen toegang hebben tot zwemonderwijs te 

onderzoeken en de kosten hiervan in kaart te brengen;
- de raad hier uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2017 over te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De vergadering is voor vijf minuten geschorst.

(Schorsing 17.33 uur - 17.40 uur)

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Het woord is aan mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, of het goed is om in deze tijd 
van een politieke Brexitsoap een Britse politicus te citeren weet ik niet maar Winston Churchill zei ooit: 
“Een goed politicus moet kunnen voorspellen wat er morgen, volgende week, volgende maand en volgend 
jaar gebeurt. En dan naderhand op handige wijze verklaren waarom het niet gebeurd is.” Met deze uitspraak 
zou je kunnen zeggen dat het niet uitmaakt wat er in de voorjaarsbrief staat; het gaat vaak toch anders dan 
wij van tevoren denken. Maar dat is toch echt te gemakkelijk. Het is goed om alvast wat piketpaaltjes te 
slaan en tegelijkertijd ook te beseffen dat je die paaltjes nog kunt verplaatsen.
Van wie is de stad? Wat wij een positieve ontwikkeling vinden, is dat in het leven van alledag de gemeente 
niet meer uitsluitend bepaalt wat er moet gebeuren. Stadjers hebben ideeën, plannen voor eigen wijk en 
buurt of voor iets wat heel de stad aangaat en kunnen dat droppen bij de gemeente, zonder dat een plan in 
de massa verdwijnt. Een plan belandt nu in ieder geval bij het wijkloket of bij de wijkwethouders of bij een 
atelier en het ideaal is daarbij nog niet bereikt en het gaat niet altijd vlekkeloos. Sommige Stadjers zijn 
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enthousiast over bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin in een park, daar hebben we het vorige week nog over 
gehad, of op een plein of willen dolgraag een buurtvoorziening maar er zijn ook altijd Stadjers die tegen 
een plan zijn. Of de ambtelijke molens draaien toch wat trager of anders dan gehoopt. Hoe dan ook, wat de 
ChristenUnie betreft gaan we vooral door met de stad betrekken. Dat vergt een andere inzet van ambtenaren, 
die als Stadjers zich melden en zich opstellen als iemand die voor en met de stad werkt, van het college in 
de rol van wijkwethouders die moeten weten wat er echt speelt in hun stadsdeel en van de raad, want er is 
een nieuwe balans tussen wat wij ervan vinden en wat de Stadjers willen. Het vraagt ook iets van onze 
inwoners. De vraag ‘wie vertegenwoordigt wie’ en ‘hoe heb je wijkgenoten betrokken’ blijft ‘work in 
progress’ en een proces waarbij het steeds duidelijker moet worden waar de pionnetjes tijdens het spel het 
beste kunnen gaan en staan, zonder overgeleverd te zijn aan de dobbelsteen.
Voorzitter, een ander thema: de twee gezichten van de stad. Als je alle startups ziet, de huizen die gebouwd 
worden en de aantrekkende economie, dan staat Groningen er gewoonweg goed voor. Als je kijkt naar de 
Stadjers die het goed gaat, die vrolijk naar hun werk gaan en elke middag in een nieuw hip tentje lunchen, 
dan gaat het veel mensen goed. Maar het college heeft beloofd oog te willen hebben voor de twee gezichten 
van de stad. En dat is waar het in deze voorjaarsnota aan ontbreekt. Er zijn Stadjers die lege verpakkingen 
in de koelkast leggen, zodat het lijkt alsof deze gevuld is. Die blij zijn als het broodtrommeltje van de 
kinderen gevuld kan worden. Het woord ‘armoede’ komt maar twee keer voor en dan ook nog bij een 
voorziening voor kwetsbare jongeren die het college wil afbouwen, Campus Diep. Het college constateert 
dat er verschil in stadsdelen zit qua fysiek en sociaaleconomisch opzicht aan de noord- en zuidkant van de 
stad, en geeft aan: “We gaan daarbij uit van eigen kracht en samenredzaamheid en bieden ondersteuning 
waar nodig.” Uiteraard is er staand beleid voor het andere gezicht van de stad, en er gebeurt ook best wel 
heel veel maar de vraag is: helpt het en werkt het? In De Correspondent stond vorige week een mooi artikel 
van Rutger Bregman over mensen die leven in armoede. Psycholoog van de universiteit van Princeton 
University, hij heet Eldar Shafir, heeft een theorie over armoede. Hij betoogt dat juist die zelfredzaamheid 
of samenredzaamheid of hoe je het ook maar wilt noemen, niet werkt. Kort samengevat, het artikel is langer 
en ik kan de link sturen aan wie hem zou willen hebben: armoede leidt tot schaarste; schaarste leidt tot 
onverstandige kortetermijnbeslissingen waardoor mensen het zelf niet redden. Maar met net dat zetje extra 
vanuit de overheid hulp bij langetermijnbeslissingen, hulp bij aanvragen van toeslagen, zaken regelen met 
een deurwaarder of steun bij aanvragen van een extraatje voor de kinderen, krijgen mensen meer lucht en 
zijn dan in staat betere keuzes te maken. Wij zouden graag een reactie van het college willen of we opnieuw 
kunnen kijken wat en hoe we mensen in deze stad met de WIJ-teams, immers de ogen en oren van de stad, 
beter en gerichter kunnen helpen. Het armoedevraagstuk heeft onze blijvende aandacht nodig, helemaal 
met zoveel kinderen die in armoede opgroeien. En de volgende vergelijking is wat ingesleten maar nog 
steeds actueel. Je kunt als overheid aangeven waar de hengel hangt om te vissen maar je kunt in een aantal 
gevallen beter zeggen: “Zullen we samen vissen?”
Ook zorgelijk is de situatie rond beschermd wonen en opvang. We lezen dat er een innovatieatelier wordt 
georganiseerd met onder meer als doel ‘een duurzame effectiviteitsverbetering en kostenreductie’. Dit baart 
ons toch zorgen. Juist bij zo’n kwetsbare doelgroep zou niet de kostenreductie het doel moeten zijn maar 
de instandhouding en mogelijke uitbreiding van plekken. Immers, we lezen bijna dagelijks over de toename 
van verwarde personen. Die mensen kunnen we toch niet aan hun lot over laten? Ook deze mensen zijn het 
andere gezicht van de stad. Graag een reactie van het college, ook op dit thema.
Financiën. Wat voor alle Stadjers gevolgen heeft, is het voorstel om tarieven te kunnen verhogen om 
daarmee het reservepotje te vullen. Wij zijn daar niet voor, wij vinden dat eerst alle andere opties verkend 
moeten worden. Daarom is ons uitgangspunt: geen verhogingen boven de inflatie. Wij danken het college 
voor de goede leesbaarheid van de voorjaarsnota en de uitgebreide financiële bijlagen. Het is kort 
samengevat, want ik kan niet op alles ingaan, een doorkijkje dat niet al te rooskleurig is en een aantal 
onzekerheden kent. Bij de begroting zal dit beeld duidelijker zijn, dan hebben we nog meer informatie, ook 
na nieuwe circulaires en uitkomsten van bijvoorbeeld de Wet BUIG. Maar we stellen het op prijs dat het 
college ons alvast die doorkijk heeft gegeven.
Voorzitter, het zal u niet verbazen dat wij het over outsourcing ICT willen hebben. Het lijkt er nu op dat de 
voorgenomen bezuiniging niet gehaald wordt, alleen al door de frictiekosten en de vertraging van het 
project. In hoeverre is het outsourcetraject, waar wij zoals u weet nog steeds niet van overtuigd zijn, het 
straks nog waard? ‘Binnen de deur’ kost ICT geld maar ‘buiten de deur’ vaak nog veel meer, omdat voor 
de extraatjes extra uren in rekening worden gebracht, waar nu ambtenaren ‘het er even bij doen’, ook in de 
avonduren, heb ik gemerkt.
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Verkeersveiligheid. Al eerder hebben wij gepleit voor vergroten van de verkeersveiligheid in 30 km-zones. 
Er zijn automobilisten in deze stad die zich niets aantrekken van het bordje 30; dat komt vaak ook door de 
inrichting van de straat maar er zijn veel meer elementen aan toe te voegen. De politie wil niet handhaven 
in straten die niet aantoonbaar snelheidsbelemmerend zijn ingericht. Hoe dan ook blijkt in deze straten dat 
fietsers en voetgangers de underdog zijn, niet altijd met dramatische gevolgen maar veilig is het niet. Wij 
willen de verkeersveiligheid verbeteren. Wij dienen daarvoor een motie in, die wij samen met de PvdA, 
SP, GL, PvdD en Stadspartij zo meteen gaan indienen.
Milieustraten, al door anderen eerder benoemd. De milieustraat in de Korrewegwijk is een groot succes. 
Georganiseerd door de buurt en gefaciliteerd door de gemeente kunnen ook mensen zonder voldoende 
netwerk of financiën hun grofvuil wegbrengen. Tegelijkertijd is het gekoppeld aan een actie waarbij 
zwerfvuil geruimd wordt en is het een sociaal gebeuren in deze wijken waar het plaatsvindt. Met de PvdA, 
SP, Stadspartij en D66 dienen wij een motie in om het uit te breiden.
Voorzitter, risico groot onderhoud. Bij de begroting hebben we gevraagd naar het risico op groot onderhoud 
en hiervoor een motie ingediend. Deze motie werd toen door de wethouder ontraden, omdat “de middelen 
voor vervanging tot en met 2018 geregeld zijn”. Maar nu zien we het toch als knelpunt vermeld. Waarom 
heeft het college niet op de zaken ingespeeld op dat moment en nu al reserveringen, zoals onze motie van 
vorig jaar voorstelde, hiervoor getroffen? We vragen ons af hoe dat zo komt.
De MKBA. Nog twee punten, voorzitter, dan rond ik af. Op zich kunnen wij, en in het bijzonder 
maatschappelijke organisaties, blij zijn dat de MKBA vooralsnog niet tot het verminderen of beëindigen 
van subsidies gaat leiden. Maar het zorgt er wel voor dat er een knelpunt van 2 miljoen euro ontstaat. 
Blijkbaar worden de subsidies wel aan de juiste clubs verstrekt en was het college hierin te ambitieus met 
de verwachting hier 2 miljoen euro op te kunnen besparen.
Sport. Ja, dit mag eigenlijk niet ontbreken. Tot dusverre hebben we elk jaar iets over sport gezegd en vooral 
dat wij meer willen investeren in de breedtesport. Wij zeggen daar nog één zin over. Daar kiezen wij dit 
jaar kiezen bewust voor, omdat wij graag de uitkomsten van het Mulieronderzoek willen afwachten en de 
uitkomsten van het cofinancieringsfonds en ook gezien hebben dat er toch wel een voorzichtige kentering 
gaande is binnen de sport en dat stellen wij op prijs. Maar wat ons betreft zijn we er nog niet helemaal, en 
dat is alles wat we er op dit moment over zeggen.
Voorzitter, als christenpolitici geloven wij dat je niet alles zelf in de hand hebt; zelfs niet bij het slaan van 
de piketpaaltjes voor de begroting. Er is meer en daarom wensen wij het college bij het opstellen van de 
begroting voor 2017 veel heil en zegen toe. Dank u, voorzitter.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, mevrouw Jongman begon over twee gezichten. Wij noemen dat tweedeling 
in de stad. U gaf een paar voorbeelden daarvan en u zei eigenlijk: “Het lukt dit college of deze coalitie niet 
om het voor elkaar te krijgen om die twee gezichten dichter bij elkaar te krijgen.” Nou bent u een van de 
langstzittende fractievoorzitters in deze raad. Mijn vraag aan u is: wat is uw analyse waarom dat niet lukt?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik haalde deze psycholoog aan. Ik denk dat er best heel veel beleid 
is en ook veel dingen wel gebeuren. Maar er zijn altijd mensen die bepaalde toeslagen niet aanvragen of 
daar geen gebruik van maken. Er zijn ook andere voorbeelden, waarbij regelingen zijn overtekend, 
bijvoorbeeld bij de bijzondere bijstand. Maar ik denk dat we als overheid moeten kijken welke rol wij 
vervullen voor de mensen die wij willen helpen en dat we daar op een andere manier naar moeten kijken. 
Daarom haalde ik het voorbeeld aan van: zullen we samen vissen in plaats van aan te wijzen waar de hengel 
hangt om te gaan vissen? Heel veel mensen hebben gewoon niet alleen die steun nodig maar ook meer. Ik 
denk dat de overheid zich meer in die levens zou moeten mengen om mensen verder te helpen. Ik heb de 
voorbeelden geschetst en er zijn nog veel ergere. Als je zoveel keuzes moet maken op zoveel gebieden, dan 
loop je gewoon vast en dat betekent dat je iedere keer weer foute keuzes maakt.

De heer DIJK (SP): Dus als ik het goed begrijp, even ter controle: wat ik zelfredzaamheidfetisjisme noem, 
zou u benoemen als: daar zijn we een beetje te ver in doorgeschoten?

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nou, het werkt niet altijd. Er zijn best mensen die de regelingen 
heel goed kunnen vinden en precies weten hoe ze het allemaal moeten doen. Maar er is ook een heel aantal 
mensen, dat kun je zien aan het aantal kinderen dat ook in armoede opgroeit, dat die regelingen blijkbaar 
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niet weet te vinden. Als we wel de hengels hebben hangen maar die hengels blijkbaar niet gevonden worden 
door de mensen, moeten we zeggen: “We nemen je aan de hand van mee en we gaan het nu samen regelen.” 
Dat betekent dat je de rol van de overheid in die gevallen versterkt, wat natuurlijk aan de WIJ-teams is, 
want je kunt nooit zomaar een huis binnendenderen : “Wij komen u nu even helpen.” Maar daar zien wij 
in de toekomst een andere opvatting, om het voor iedereen beter te maken.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, mijn vraag was eigenlijk al beantwoord, want mijn vraag was 
namelijk hoe de rol van de WIJ-teams moet zijn.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Absoluut hebben die een rol daarin. De wethouder kan bij wijze van 
spreken niet zomaar binnenkomen met: “Ik heb een handje regelingen en hier ben ik.” Het betekent ook dat 
je in contact met mensen moet komen. Je kunt nooit zomaar ergens binnen gaan. Maar ik denk wel als je 
die WIJ-teams ziet en die brede samenstelling, en hoe die op heel veel manieren in contact komen met 
mensen in de wijken via scholen, of op wat voor manier dan ook, dat je daarmee heel veel meer kunt 
bereiken in de huidige samenstelling. Maar het betekent wel dat je je misschien iets anders moet opstellen 
en misschien al wat verder moet gaan dan tot dusver gebeurt.

De VOORZITTER: Dank u wel.

Motie 27: Milieustraten (ChristenUnie, PvdA, SP, Stadspartij, D66, Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsbrief 
2016,

constaterend dat:
- in de beleving van veel Groningers het zwerfvuil lijkt toe te nemen;
- uit de enquête die onderdeel is van de veiligheidsmonitor blijkt dat de score op het gebied van 

verloedering oploopt;
- niet alle inwoners van deze stad de mogelijkheid en/of de financiën en/of het netwerk hebben om 

hun vuil naar de stort te brengen (laten halen kost minimaal € 46,50 en maximaal € 96,50 / vier 
keer per jaar is het gratis weg te brengen);

overwegend dat:
- er in de Korrewegwijk regelmatig een succesvolle milieustraat wordt georganiseerd waar mensen 

gemakkelijk hun grofvuil, hout, tuin- en snoeiafval, oud ijzer en afgedankte elektronische apparaten 
kunnen brengen;

- aan de milieustraten altijd een actie gekoppeld is voor het opruimen van zwerfvuil;
- de acties worden georganiseerd door de buurt en gefaciliteerd door de gemeente;
- er ook in andere buurten, wijken en dorpen belangstelling is om een dergelijke milieustraat inclusief 

stratenactie te organiseren;
- Groningen een stad is die ‘schoon, heel en veilig’ als motto wil uitdragen;

verzoekt het college:
- de mogelijkheid van het organiseren van een milieustraat en stratenactie ook te promoten in andere 

buurten, wijken en dorpen;
- de buurten, wijken en dorpen die belangstelling hebben voor het organiseren hiervan ook te 

faciliteren, zoals dat nu ook al in de Korrewegwijk gebeurt;
- de raad bij het begrotingsdebat 2017 te informeren hoe bovenstaande vorm en inhoud kan krijgen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 28: Verkeersveiligheid vergroten op 30 km-wegen door inrichting (ChristenUnie, PvdA, D66, 
SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Stadspartij)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsbrief 
2016,

constaterend dat:
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- Groningen vanaf 2000 met de overige wegbeheerders (provincie, waterschap, Rijk) werkt volgens 
de principes van het convenant Duurzaam Veilig (functie, inrichting en gebruik van de weg zijn 
met elkaar in overeenstemming);

- Stadjers in hoge mate hechten aan een verkeersveilige stad waardoor onder andere het fietsen, ook 
van jongere verkeersdeelnemers, wordt bevorderd;

- er in een groot aantal 30 km-straten te hard wordt gereden;
- in de notitie verkeersveiligheid in Groningen van 18 november 2015 eveneens blijkt dat bij een 

aantal van de knelpunten op de ‘groslijst verbeterpunten verkeersveiligheid’ een aantal 30 km-
straten nog niet optimaal is ingericht;

- meldingen van onveilige situaties in 30 km-gebieden niet systematisch voor de raad in beeld 
komen;

- de politie niet handhavend op wil treden als de weg onvoldoende ingericht is op het bevorderen 
van een lagere snelheid;

- er vanuit het ISV een bijdrage is geleverd aan de wijkbudgetten;
overwegend dat:

- Groningen een stad is die ‘schoon, heel en veilig’ als motto wil uitdragen;
- de raad er alles aan wil doen om de stad verkeersveilig in te richten;
- meldingen van inwoners over onvoldoende veilig ingerichte van 30 km-gebieden niet in de notitie 

verkeersveiligheid zijn opgenomen;
- inwoners na meldingen van verkeersveiligheid niet actief worden gewezen op de mogelijkheid via 

het gebiedsteam een bewonersinitiatief te ontwikkelen;
- in tabel II van de notitie verkeersveiligheid een aantal knelpunten staat waarvoor nog geen 

financiële dekking is gevonden;
verzoekt het college:

- meldingen van onveilige situaties in 30 km-gebieden re registreren en te inventariseren;
- deze inventarisatie te voegen bij de reeds bestaande knelpuntenlijst uit de notitie verkeersveiligheid 

en in de begroting 2017 aan te geven welke aanpak voor deze knelpunten wordt voorgestaan;
- inwoners na meldingen van onveilige situaties in 30 km-gebieden te attenderen op de gebiedsteams 

met de wijkbudgetten en te wijzen op het ontwikkelen van bewonersinitiatieven met betrekking tot 
een verkeersveilige inrichting van die 30 km-gebieden;

- de wijkwethouders hier een actieve rol in te laten spelen;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Banach van Student en Stad.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Groningen groeit en Groningen verandert, 
als je kijkt naar de inwoners. En in deze verandering en groei schuilt gevaar maar liggen ook kansen. 
Groningen is nog steeds de jongste stad van Nederland, iets waar we trots op mogen zijn maar waar we ook 
de vruchten van moeten blijven plukken. Daartegenover staat dat we gemiddeld ook een van de armste 
steden van Nederland zijn. Een belangrijk gegeven maar lang niet voor iedere Stadjer bekend. En dat zou 
wel moeten. Het stelt ons namelijk in staat nog meer uit deze prachtige stad te halen. Te veel studenten 
weten nog niet goed wat er zich afspeelt in de wijken. De wijken op hun beurt zien studenten als passanten. 
Het lijkt zo’n stad waarin doelgroepen langs elkaar leven in plaats van met elkaar. En daar ligt de uitdaging, 
verbinding creëren en elkaar versterken. Stadjers die samen dingen ondernemen, in gesprek gaan met elkaar 
en voor elkaar klaarstaan. We leven in een stad van iedereen. En waar mogelijk moeten we ons inzetten om 
die verbinding meer en meer op gang te krijgen.
Een prachtige initiatief ter voorbeeld is het project Wijs. Hierin worden studenten gekoppeld aan Stadjers 
van alle leeftijden die ergens hulp bij kunnen gebruiken. We zijn ontzettend blij dat dit goed wordt 
ontvangen, dat het steeds beter gaat lopen en dat Stadjers ook echt geholpen zijn. Positief voor de studenten 
omdat zij Stadjers kunnen helpen in ruil voor studiepunten maar ook omdat zo hun horizon wordt verbreed. 
En dat werkt ook de andere kant op, geholpen Stadjers zijn blij verrast met de geboden hulp.
Behalve de wisselwerking tussen Stadjers en studenten is deze stad ook van internationals, in de breedste 
zin van het woord. Er is een grote groep vluchtelingen naar Groningen gekomen en ze zijn hier welkom. 
Het is al eerder aangegeven: dat het raadsvoorstel rondom de AZC’s de gemeenteraad conform heeft kunnen 
passeren, is een mooi gegeven. En ook in de komst van vluchtelingen liggen weer kansen verscholen. 
Sommigen zien de gevaren van verschillende culturen maar er zijn ook mogelijkheden. Vluchtelingen zijn 
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niet arm en zielig maar in veel gevallen mensen met een bepaald talent, dat ook in het voordeel van de stad 
kan zijn, mits er verbinding is. Aan ons de taak om die verbinding te creëren. Vandaar dat we ook op de 
motie van de Partij voor de Dieren staan om verbinding op gang te brengen tussen jongeren en vluchtelingen 
die in onze optiek veel van elkaar kunnen leren in meerdere opzichten.
Groningen is een stad waar iedereen mag zijn wie hij of zij is, ongeacht afkomst of geaardheid. De 
voorvallen die hebben plaatsgevonden waarin mensen niet werden geaccepteerd om wie ze zijn, hebben 
kunnen rekening op grote afkeur en Stadjers lieten hun steun blijken en dat is terecht. Acceptatie van elkaar 
wordt steeds belangrijker omdat we in een wereld leven waarin mensen van verschillende achtergronden 
makkelijker met elkaar in contact komen door de internationalisering.
We vinden het belangrijk om als stad een statement te maken. Dat deden we al na het voorval eerder dit 
jaar maar wat ons betreft is er nog iets structureels wat we kunnen doen. Meerdere grote steden, zowel 
nationaal als internationaal, beschikken over een regenboogzebrapad. Een uiting dat elke geaardheid wordt 
geaccepteerd. We hadden plannen om een motie in te dienen maar jongerenorganisatie DWARS bleek hier 
al geruime tijd achteraan te zitten en ons hebben positieve geluiden bereikt dat dit er ook echt aan zit te 
komen. Graag een bevestiging van de wethouder dat dit inderdaad zo is. En nog een kleine toevoeging dat 
Coming Out Day op 11 oktober dit jaar een prachtig moment zou zijn om dit te onthullen. Als suggestie 
geven wij dit graag mee.
Voorzitter, het is mooi om te zien dat het vizier met deze voorjaarsnota is gericht op de toekomst. Het is 
belangrijk om te weten waar je heen wilt, zodat je proactief kan optreden. De toekomst van Groningen is 
een internationale en duurzame toekomst, zo blijkt. En daar kunnen wij ons in vinden. Een mooi gegeven 
is dat Groningen onlangs op een Amerikaans blog werd genoemd als nog niet ontdekte parel van steden in 
Europa, dat horen we natuurlijk graag. Universiteit en hogeschool richten zich meer en meer op 
internationalisering en ook het bedrijfsleven en de startups doen dat. Als gemeente is het belangrijk dat we 
daarop voorbereid zijn. We hebben al meermaals de waarde aangegeven van een Engelstalige website. Deze 
is nog steeds niet voldoende ontwikkeld, dus we wijzen er nog maar weer eens op. Wat daarnaast belangrijk 
is, is dat we ook internationals weten te betrekken bij besluitvorming. Het college wil meer zeggenschap 
overdragen naar burgers, dan is een goede informatievoorziening richting internationals over 
besluitvorming een vereiste, omdat ook zij burgers zijn van deze stad. Intern gaan we hier nog iets mee 
doen, want een motie indienen is hier niet helemaal de juiste plek. Maar het is in elk geval belangrijk dat 
we hier richting de verkiezingen een belangrijk punt van maken. Wat wij bijvoorbeeld tegenkwamen, even 
als inside information, wanneer we toch de website gingen vertalen, is de Party of the Animals met Gerjan 
Basement. Dat is toch niet helemaal de juiste vertaling.
Iets wat zowel duurzaamheid als het internationale reizen raakt is een andere motie die we willen indienen. 
Liften is nog steeds populair en een vorm van reizen die wij graag stimuleren. Het is duurzaam en zorgt 
voor verbinding omdat vreemden elkaar leren kennen. Een liftplaats richting het oosten is er echter nog niet 
en ook daarvoor dienen we een motie in om te onderzoeken of en waar een liftplaats richting het oosten 
haalbaar zou zijn. Dat doen we samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
Wat betreft de duurzame toekomst zijn we tevreden met de concrete stappen die worden gezet om onze 
doelstelling te behalen. Geothermie vormt een belangrijk onderdeel waar uitvoerig over is gesproken in dit 
huis, de waarde ervan is duidelijk en we hopen dat deze en andere ontwikkelingen ons in staat stellen om 
de doelstelling ook echt te behalen.
Voorzitter, vorig jaar stelden we in de raad de nieuwe woonvisie vast. Een woonvisie met een mooi 
uitgangspunt op jongerenhuisvesting om voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting te gaan. De visie 
onderschrijven we, de weg er naartoe hadden wij liever anders gezien. Door de strengere omgevingstoets 
is het haast onmogelijk geworden om nog kamers toe te voegen aan de huidige voorraad terwijl de 
kamerprijzen stijgen en er nog steeds vraag is. Maar gedane zaken nemen geen keer en momenteel wordt 
er met BouwJong flink doorgebouwd en staat er nog een aantal project op het punt om te beginnen. Het is 
ons in ieder geval duidelijk dat onze manier om de visie te verwezenlijken niet uitgevoerd zal worden maar 
omdat we er dezelfde visie als het college op nahouden, willen we ons inzetten om waar mogelijk de 
kamerverhuurmarkt zo goed mogelijk te laten zijn.
Om een schone kamerverhuurmarkt te krijgen is informatievoorziening van groot belang en daar blijven 
we scherp op, om zo goed mogelijke leefomstandigheden te creëren. In de tussentijd hopen we dat de 
nieuwbouwprojecten in de vraag kunnen voorzien maar ook daar zullen we scherp op blijven.
Om een zo goed mogelijk leefklimaat te creëren is bereikbaarheid ook een belangrijk punt. We zien de 
ontwikkelingen in de binnenstad, waar auto’s uit het straatbeeld zullen verdwijnen, positief tegemoet. Het 
vraagt ook om een goed fietsbeleid. 60% van alle verplaatsing gebeurt in onze stad per fiets. Wat ons opviel 
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in het straatbeeld, is dat veel overlast komt door zwerffietsen. Ook daar kunnen we nog vooruitgang boeken. 
We zien graag een pilot waarbij Stadjers hun oude fiets op een plek kunnen stallen en dat die daar dan 
wordt opgehaald, ook daar dienen we een motie voor in.
Een fijne stad om in te leven is ook een stad waar je kan genieten. We zijn Nationale Evenementenstad 
geworden, iets waar we trots op mogen zijn. We beschikken over een divers cultuur- en 
evenementenaanbod. Maar we moeten ook blijven vernieuwen. Het stadsstrand dat is aangelegd voor 
Building the Future of Health was een groot succes. Wij zien dan ook graag de mogelijkheden onderzocht 
voor een permanent stadsstrand en daartoe dienen we een motie in en ook dat doen we met GroenLinks en 
de Partij voor de Dieren. Het stemt ons ook tevreden dat er op verschillende domeinen actief wordt gepoogd 
om meer werkgelegenheid te creëren voor hoger opgeleiden. Zeven op de tien afgestudeerden vertrekt nog 
steeds uit de stad en dat is zonde. Wat dat betreft is het mooi dat Groningen nog steeds een broedplaats is 
voor startups, die op termijn ook voor werkgelegenheid zorgen. We zijn benieuwd naar de eerste cijfers 
hiervan die in de aankomende begroting gepresenteerd zullen worden.
Voorzitter, tot slot, wat betreft het weerstandsvermogen: we zijn hier altijd kritisch op geweest. We moeten 
altijd blijven streven om een weerstandsvermogen van minimaal 1 te hanteren. We zien echter ook dat met 
de grote ontwikkelingen die ons te wachten staan, dit moeilijk is en haast niet te doen maar dat het daardoor 
wel van groot belang is om vooraf een duidelijk doel voor ogen te hebben en hoe dat te bereiken. Dat heeft 
het college in de voorjaarsbrief goed weergegeven.
Concluderend, voorzitter: de voorjaarsbrief ziet de toekomst positief in en is op dit moment positief en dat 
zijn wij ook. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik heb een vraag. U hebt een aantal moties: over liften, 
Engelstalige borden, u hebt het over hoogopgeleiden, startups, noem het maar op, zwerfvuil, fietsen van 
studenten. U hebt het alleen maar over dingen voor hoogopgeleiden in deze stad. Wat is de visie van Student 
en Stad op die andere kant van de stad? Over de leefbaarheid van de stad bijvoorbeeld?

De heer BANACH (Student en Stad): Die moties zijn er vandaag gelukkig veelvuldig en u zult zo meteen 
ook zien dat het zeker iets is wat wij belangrijk vinden, omdat we daar ook daarin mee zullen gaan. Maar 
wat betreft uw vraag daarover: wij zetten juist heel erg in, dat is net ook al ter sprake gekomen in het debat, 
op hoogopgeleiden, omdat dit inderdaad banen zou creëren voor laagopgeleiden.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, dat vind ik als PvdA een zeer beperkte visie.

De heer BANACH (Student en Stad): Dat mag u vinden.

Motie 29: Stadszand (Student en Stad, Partij voor de Dieren, GroenLinks)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsnota 
2016,

constaterende dat:
- er in de periode van de zomermaanden weinig reuring is in de binnenstad;
- er vanwege de internationale conferentie Building the Future of Health in juni een tijdelijk 

stadsstrand is aangelegd bij het Ebbingekwartier;
- dit stadsstrand een groot succes was op zonnige dagen;

overwegende dat:
- diverse steden als Amsterdam, Haarlem en Tilburg al de trotse bezitters zijn van een stadsstrand;
- deze veel bezoekers aantrekken en voor reuring zorgen voor jong en oud in de rustige periode in 

de zomer;
- het tijdelijke stadsstrand aan het Ebbingekwartier zijn waarde heeft bewezen op de zonnige dagen;
- het Ebbingekwartier een goede locatie zou zijn voor een stadsstrand met een permanent karakter;

verzoekt het college:
- te onderzoeken of het mogelijk is het tijdelijke stadsstrand bij het Ebbingekwartier zo in te richten 

dat het een permanent stadsstrand wordt;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 30: Liften naar het oosten (Student en Stad, Partij voor de Dieren, GroenLinks)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsnota 
2016,

constaterende dat:
- Groningen zich internationaal profileert en steeds meer toeristen aantrekt;
- zowel onder toeristen als onder jongeren liften nog steeds een populaire vorm van reizen is;
- Groningen richting het oosten geen goede liftfaciliteit heeft;

overwegende dat:
- het liften richting het westen/A7 en het zuiden/A28 wordt gefaciliteerd met een liftplaats op het 

Emmaviaduct;
- van deze liftplaats dagelijks mensen gebruikmaken;
- er qua ruimte mogelijkheden zijn om een dergelijke faciliteit te realiseren in het 

Sontweg/Europapark-gebied die zich langs de doorgaande weg bevinden;
verzoekt het college:

- te onderzoeken op welke manier het liften richting oosten/A7 beter kan worden ingericht;
- de raad te informeren over de uitkomsten hiervan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 31: Kapot maar niet op slot (Student en Stad)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de Voorjaarsnota 
2016,

constaterende dat:
- rondslingerende fietsen voor overlast zorgen in zowel het centrum van de stad als omliggende 

wijken;
- een deel van deze fietsen kapotte fietsen zijn die niet meer gebruikt worden;
- deze kapotte fietsen niet alleen het straatbeeld beïnvloeden maar ook onnodig fietsparkeerplekken 

in beslag nemen;
- kapotte fietsen nu alleen ingeleverd kunnen worden bij het grofvuil;

overwegende dat:
- het wenselijk is dat kapotte ongebruikte fietsen uit de openbare ruimte verdwijnen;
- de huidige regelingen voor grofvuil fietseigenaren niet stimuleert om hun fiets naar het grofvuil te 

brengen en het daardoor aanlokkelijk wordt om een kapotte fiets in de openbare ruimte te plaatsen;
- wanneer inwoners een dag per maand de optie wordt geboden om kapotte fietsen op een centrale 

locatie te plaatsen, een ophaalzone, dit kan resulteren in minder kapotte fietsen in de openbare 
ruimte;

- Stadsbeheer deze kapotte fietsen vervolgens kan ophalen;
- de ophaalzone in zowel het centrum als omliggende wijken kan leiden tot minder kapotte fietsen 

in de openbare ruimte;
verzoekt het college:

- een pilot op te zetten met ophaalzones; zowel in het centrum als in een van de omliggende wijken 
zodat gekeken kan worden naar het effect van een ophaalzone;

- de resultaten van de pilot terug te koppelen aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Woldhuis van 100% Groningen. Pardon, aan de heer 
Kelder, Partij voor de Dieren. Excuus.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wou net zeggen: beter Party of the Animals dan 
party animals. Op zich ben ik wel een feestbeest hoor, daar niet van.
Afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet. Volgens ons zijn dat vaak goede stappen geweest maar ook 
soms minder goede stappen. Wij zijn een positieve partij, dus laten we beginnen met de goede stappen die 
zijn gezet.
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We zijn erg enthousiast over het feit dat we gaan starten met de geothermie. Hiermee kunnen we ons als 
gemeente echt profileren als een gemeente die duurzaam en energiezuinig is. Ook blijven wij enthousiast 
over de mogelijke invoering van diftar. Wij blijven van mening dat de vervuiler betaalt en we denken dat 
we met de invoering van diftar een wezenlijk verschil kunnen maken in de hoeveelheid afval die we in 
Groningen produceren. Momenteel krijgen huishoudens bijvoorbeeld gemiddeld 33 ongevraagde folders 
per week. Dat staat gelijk aan 34 kg papier per jaar. In 3 op de 10 gezinnen belanden alle folders ongelezen 
bij het oud papier. Maar deze reclame wordt nog steeds ongewenst in de brievenbus gedaan, behalve als 
mensen een NEE-NEE-sticker op hun voordeur hebben. De Partij voor de Dieren vindt, met de fracties van 
GroenLinks, D66, Student en Stad en Christen Unie dat het hoog tijd is om de gewoonte van 
reclamedrukwerk op de deurmat aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen op communicatiegebied. Het 
huidige systeem leidt tot verspilling van papier en energie voor productie en transport. Het is een onnodige 
afvalstroom. Daarom stellen wij in de motie JA-JA-sticker voor om, vergelijkbaar met de online 
commerciële mail, een opt-insysteem te realiseren. Folders worden dan alleen nog bezorgd bij mensen die 
zo’n sticker op hun brievenbus hebben. Zo komen reclamefolders dus alleen nog terecht bij de mensen die 
er bewust voor kiezen ze te ontvangen. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik heb even een vraag. Hoe gaan we nou juist al die Stadjers 
bereiken over wie mevrouw Jongman het onder andere had, die we met regelingen juist niet kunnen 
bereiken? Hoe kunnen we die dan nog bereiken?

De heer KELDER (PvdD): Die plakken dan geen sticker op hun brievenbus.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Maar denkt u dat alle Stadjers dat bewust doen? Hoe gaat u straks die 
omwonenden van grote bouwprojecten bereiken met de invoering van zo’n sticker?

De heer KELDER (PvdD): Iedereen moet zelf de keuze krijgen om informatie te willen hebben of niet. Ik 
keuze is nu een beetje opgedrongen. Als je nu geen sticker op de bus doet, krijg je die informatie en wij 
willen het gewoon omdraaien: gevraagd om informatie vragen en niet ongevraagd informatie krijgen. Dat 
is eigenlijk wat wij willen doen. En ik snap dat niet iedereen internet heeft maar die mensen kunnen nog 
steeds kiezen. Ik weet zeker dat heel veel mensen graag reclamefolders en een Gezinsbode ontvangen, nou 
prima, dat kan ook nog steeds. Of folders van de SP, die ik trouwens als NEE-NEE-stickerhouder ook nog 
steeds krijgt.

De VOORZITTER: Laat u zich niet afleiden, mijnheer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): We kunnen hiermee enorme hoeveelheden papierafval voorkomen. Minder 
afval is minder vervuiling en zorgt voor een verduurzaming van onze gemeente. 
Het komt ook overeen met een van de speerpunten die het college voor zichzelf heeft gesteld voor de 
komende jaren: er zal een extra impuls gegeven worden aan duurzaamheid. Voor de Partij voor de Dieren 
is dit natuurlijk een belangrijk speerpunt, dat zeker de prioriteit mag krijgen. We bemerken dat 
duurzaamheid op meerdere beleidsvelden wordt geïntegreerd en dat doet ons goed. Zo komt het onderwerp 
duurzaamheid aan de orde wanneer we kijken naar sport, wonen en mobiliteit. Toch worden de stappen die 
binnen de verschillende terreinen genomen zouden worden, verkleind tot voetje voor voetje schuifelen in 
plaats van echte stappen. 
De gemeente heeft, zoals bekend, de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Natuurlijk blijven we hier 
enthousiast over. Maar met de stappen die nu gezet worden, gaan we het niet redden. Onzes inziens wordt 
er iets in de hele discussie rondom de verduurzaming en energieneutraal over het hoofd gezien, namelijk 
de vleesconsumptie en de intensieve veehouderij. Het thema voedsel überhaupt wordt wel belicht maar te 
weinig vinden wij. Terwijl voedsel een impact heeft op het klimaat en duurzaamheid van de wereld, van 
Nederland en van de gemeente Groningen. Zoals wellicht bekend, is de productie van vlees de grootste 
oorzaak van vervuiling. Het zijn niet de auto’s, de industrie, de apparaten of vliegtuigen die de hoeveelheid 
CO2 bepalen maar de veeteelt, die hier het grootste aandeel in heeft. Toch blijft het eten van vlees een 
gevoelig punt. Want o wee als je de vleeseter aanspreekt op zijn of haar dagelijkse stukje vlees. Maar wat 
als het consumeren van het vlees zo’n grote bijdrage heeft aan de vernietiging van de aarde? En ook een 
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negatief effect heeft op de gezondheid van mensen? Is het dan nog wel een persoonlijke keuze, of heeft de 
politiek dan ook een inbreng? Het is toch raar dat we alleen spreken over besparen, zonne-energie, 
windenergie, biomassa, zuinig vervoer maar dat we de grootste vervuiler over het hoofd zien? Wij beamen 
dat elk van de genoemde punten om te komen tot een energieneutraal 2035 een bijdrage heeft. Maar we 
kunnen er niet omheen: er moet ook een duidelijk plan komen om de grootste vervuiler aan te pakken. In 
het kader van deze problematiek dienen we dan ook de motie in: ‘Weet wat je eet’, omdat we willen dat in 
de voedselvisie ‘Groningen groeit gezond verder’ een grotere nadruk komt op een meer plantaardige 
samenleving en dat deze visie vervolgens ook meegenomen wordt in de duurzaamheidsambitie voor de 
volgende begroting.
Duurzaamheid is te integreren in vrijwel elk beleidsveld. Zelfs op het gebied van mode. Duurzame kleding 
vinden we een belangrijk onderwerp. We zouden Groningen naar een volgend niveau kunnen tillen als we 
ervoor zorgen dat we een duurzame stad worden op het gebied van kleding. Maar dit gaat niet vanzelf, daar 
moeten we met z’n allen aan trekken. Om die reden dienen we dan ook samen met de Stadspartij de motie 
‘Werk aan de Kledingwinkel’ in.

De VOORZITTER: Eerst mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, is het niet ook gewoon de verantwoordelijkheid van de 
consument om te beslissen wat voor kleding diegene koopt en wat niet?

De heer KELDER (PvdD): Jazeker. We stellen in de motie ook voor om met kledingwinkels een convenant 
op te stellen om duurzame kleding te stimuleren, net als deze week landelijk is gedaan. Het blijft natuurlijk 
altijd een verantwoordelijkheid van de consument.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dan zoek ik toch nog even. Op het moment dat het een 
verantwoordelijkheid van de consument is, zal diegene toch de kleding ook niet meer kopen? Dus dan komt 
die verschuiving toch vanzelf, dat kleding die niet correct is of niet duurzaam is, niet meer gekocht wordt?

De heer KELDER (PvdD): Als kledingwinkels een convenant sluiten met elkaar dat ze zich meer willen 
profileren op kleding die duurzaam is, dan wordt vanzelf de keuze groter op dat gebied. Dan zullen mensen 
zich bewuster worden van hun keuzes. Dat is de verwachting die wij hebben.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): En zijn kledingwinkels daar dan niet zelf bij, als zij dat met elkaar willen 
afsluiten? Dan hebben ze daar de gemeente toch niet bij nodig?

De heer KELDER (PvdD): Ik begrijp vanuit uw standpunt dat u daar wat anders in staat dan wij. Natuurlijk 
zijn wij ook voor vrijheid. Mensen moeten zelf kunnen beslissen wat ze willen. Maar we denken wel dat 
de politiek hen daar een zetje in kan geven, door te kijken hoe wij in Groningen kunnen proberen de 
winkeliers te motiveren om meer duurzame kleding aan te schaffen. Trouwens, landelijk gezien is dit nu 
een trend, dus het is niet zo heel raar dat wij dit vragen.
Om onze jonge Stadjers en de jonge nieuwkomers in onze stad meer met elkaar te verbinden en in contact 
te laten komen, dienen we de motie Samen Wonen in, samen met Student en Stad, D66, PvdA en 
GroenLinks. Hierin geven we het college de opdracht om in dialoog te gaan met woningcorporaties en 
particuliere ontwikkelaars, bezitters en investeerders om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om een 
pilot te starten, waarin deze groepen samenwonen, zodat jongeren elkaar ontmoeten en in contact komen. 
Natuurlijk moet het een keus blijven voor beide groepen. Maar wij hebben geluiden gehoord van jongere, 
alleenstaande nieuwkomers in Groningen die geen heel huis voor zichzelf willen maar juist een huis willen 
delen met Nederlandse locals, zodat ze de taal sneller leren en zich niet alleen hoeven te voelen. We hebben 
hier zelf al veel ideeën over, zoals gebouwen met gedeelde faciliteiten en dergelijke maar we zijn erg 
benieuwd wat het college hierover zegt en welke ideeën het heeft. Het is een beetje raar om nu weer terug 
te gaan in mijn woordvoering. Ik heb een stukje overgeslagen, voorzitter, maar ik laat het hier toch bij.

De VOORZITTER: We hebben het niet gemerkt.
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De heer KELDER (PvdD): Nee, dat dacht ik al. Dank u wel.

Motie 32: Invoering van de JA-JA-sticker (Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, Student en Stad, 
CU)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- een huishouden gemiddeld per jaar 34 kg ongeadresseerd drukwerk ontvangt;¹
- er momenteel in Groningen gewerkt wordt met een opt-outsysteem als het gaat om ongeadresseerd 

huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk 
ontvangt, tenzij er op de brievenbus staat aangegeven dat men dergelijke post niet wil ontvangen 
door een NEE-NEE-sticker of NEE-JA-sticker;

- het voorkomen van (papier) afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten 
scheiden en recyclen;

- een opt-insysteem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen;
- de gemeentes Amsterdam, Den Haag en Utrecht al aangegeven hebben ofwel snel een JA-JA-

sticker te willen introduceren of hier onderzoek naar te gaan doen, zodat bewoners kunnen 
aangeven ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen;

overwegende dat:
- Groningen de ambitie heeft een duurzame stad te worden;
- de duurzame keuze die bewoners willen maken nu nog de meeste inspanning vraagt, als bewoners 

geen ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen moeten zij hier zelf een inspanning voor leveren;
- veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen bij het oud 

papier doen;
- er door een JA-JA-sticker niet alleen minder papier wordt verbruikt maar daarmee ook minder inkt 

voor het drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking;
verzoekt het college:

- onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een JA-JA-sticker in Groningen, zoals 
dat eerder in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan;

- en de raad hier voor het eind van het jaar over te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag

¹: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-en-recyclen/afvalverminderen /reclamedrukwerk/

Motie 33: Weet wat je eet (Partij voor de Dieren)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- een klimaatneutrale gemeente een gemeente is die geen negatieve invloed uitoefent op het klimaat 

bij alle activiteiten die zich afspelen op haar grondgebied;
- de productie van dierlijke eiwitten grote negatieve gevolgen heeft voor mensen in 

ontwikkelingslanden en hun leefmilieu, dieren en uiteindelijk ook op onze eigen leefomgeving en 
ons klimaat;

- we hier invloed op kunnen uitoefenen door een bewuste keuze te maken in het voedsel dat wij tot 
ons nemen;

- op 28 november 2012 de gemeenteraad van Groningen unaniem akkoord is gegaan met de 
voedselvisie ‘Groningen groeit gezond’ waarin duurzaamheidsdoelstellingen in het kader van 
voedselvoorziening zijn opgenomen en uitgedacht;

- dit o.a. al geleid heeft tot mooie projecten als de Eetbare Stad;
overwegende dat:

- voedselvoorziening een continu bewegend proces is, waarin rekening moet worden gehouden met 
voortschrijdende kennis en inzichten op het gebied van effecten voor milieu en leefomgeving;

- er wereldwijd steeds meer nadruk en aandacht komt voor de schadelijke effecten van 
vleesconsumptie en -productie;
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- dit accent in de voedselvisie onderbelicht blijft, terwijl daarnaast de voedselvisie in de begroting 
geen expliciet deel uitmaakt van de duurzaamheidsambities;

verzoekt het college:
- de voedselvisie ‘Groningen groeit gezond verder’ uit te werken volgens de laatste inzichten omtrent 

duurzaamheidsdoelstellingen, met daarin een volgens die inzichten gepaste nadruk op een meer 
plantaardige samenleving.

- de voedselvisie ook mee te nemen in de duurzaamheidsambitie voor de volgende begroting;
 en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 34: Werk aan de kledingwinkel (Partij voor de Dieren, Stadspartij)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- de consument en kledingbranche in Groningen nog weinig aandacht heeft voor duurzame kleding 

en er bijna geen duurzame of fairtradekleding te verkrijgen is;
- alle kleding die te koop is, gemaakt is in lageloonlanden als Bangladesh, India, China, Tunesië, 

zonder aandacht voor arbeidsomstandigheden;
- duurdere merkkleding in dezelfde ateliers onder dezelfde vaak mensonterende omstandigheden 

wordt gemaakt (ook wel moderne slavernij genoemd), met pesticiden waardoor werknemers ziek 
worden of zelfs eerder sterven;

- milieuvoorschriften in andere landen anders (vaak lager) zijn dan de normen die wij hebben;
- het aantal consumenten dat bewust duurzaam wil inkopen, stijgende is en nu zijn toevlucht zoekt 

op het internet, bij het toenemende aantal webshops dat duurzame of fairtrademode verkoopt;
overwegende dat:

- in deze niche een kans ligt die de gevestigde kledingbranche in de stad momenteel laat liggen;
- we ambachten, die naar lagelonenlanden zijn geëxporteerd, kunnen terughalen en zo de 

werkgelegenheid in de regio kunnen bevorderen;
- we in Groningen veel hechten aan duurzaamheid en daarom niet moeten willen bijdragen aan de 

ernstige verontreiniging van het milieu elders op de wereld;
- we in Groningen niet willen bijdragen aan slechte werkomstandigheden of slavernij elders;

verzoekt het college:
- om met kledingwinkels een convenant op te stellen om duurzame kleding te stimuleren en hierin 

zorg draagt voor een eerlijke herkomst van kleding;
- zich actief op te stellen in het verstrekken van informatie over misstanden in de kledingbranche en 

uit te dragen dat er kansen liggen bij een eerlijke en schone wijze van produceren van kleding;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 35: Samen wonen (Partij voor de Dieren, Student en Stad, GroenLinks, D66, PvdA)
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2016, besprekende de 
Voorjaarsnota 2016,

constaterende dat:
- Groningen een jonge stad is, met een groeiend aantal studenten;
- er een (groeiende) groep jonge statushouders in Groningen aanwezig is;
- er vraag is naar woonruimte voor studenten, starters en werkende jongeren;

overwegende dat:
- veel jongeren in gebouwen willen wonen met niet te hoge woonlasten en waarin ze sociale 

contacten opdoen;
- jonge statushouders vaak nog niet veel sociale contacten hebben in Groningen en wonen met andere 

jongeren dit kan bevorderen;
- er op dit moment nog geen woonvorm is voor deze verschillende jongeren, zoals studenten, starters 

en statushouders;
verzoekt het college:
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- in samenwerking met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars, bezitters en investeerders 
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een pilot samen wonen te starten voor specifiek deze 
doelgroepen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Woldhuis, 100% Groningen.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dank u wel, voorzitter. Om nu als nummer 11 aan het woord 
te zijn voelt wel enigszins dubbel. Enerzijds hoor je iedereen zuchten en kreunen, omdat de concentratie 
nog ver te zoeken is en hoor ik hier de buiken eigenlijk al knorren. Aan de andere kant kan een voetbalteam 
ook niet zonder een elfde man en heeft iedereen in het veld een eigen positie en een eigen kunnen.
Waar schenkt 100% Groningen de komende tijd aandacht aan? Dat is de vraag. Het college zit halverwege 
de rit en blikt in de voorjaarsbrief terug op de afgelopen periode en vraagt zich af in hoeverre het 
collegeprogramma gerealiseerd is. Dat is op zich een logische bezigheid, halverwege kijken wat je ervan 
gebakken hebt. De toekomst is echter weerbarstig en laat zich soms moeilijk voorspellen. Wij kunnen wel 
van alles willen bereiken maar achteraf zal pas blijken hoe moeizaam het ging en dat er in sommige gevallen 
ook niets van terecht is gekomen. Niet uit onwil, niet uit onkunde maar gewoon omdat het anders liep. Om 
maar eens twee actuele voorbeelden te noemen: het Forum; na elf jaar soebatten, schuiven met invullingen, 
creatief begroten en succesvol 68 miljoen euro aardbevingscompensatie binnenhalen ligt er nog steeds geen 
aansprekend concept. Hoeveel momenten in de recente geschiedenis hebben we gemist om hier tijdig mee 
op te houden?
We hebben het de afgelopen maanden in de commissie Financiën en Veiligheid ook veelvuldig gehad over 
de aangiftecijfers en met name de bereidheid van mensen om aangifte te doen, die op dit moment 
onvoldoende is. Dit kwam uit verscheidene onderzoeken naar voren. Om er maar een aantal te noemen: 
Monitor Veiligheidsbeleid, Jaarverslag regionaal bestuurlijk politie overleg en rapport Stappen in 
veiligheid, met als grootste pijnpunt de mishandeling van een stel uit de LHBT-community. Uit het 
onderzoek bleek vervolgens dat 29% zich onveilig voelt en van de 79 incidenten waarbij de seksuele 
geaardheid van het slachtoffer een rol speelde, er in 0% van de gevallen aangifte is gedaan. Wij als raad 
hechten veel waarde aan de LHBT-community. Wij hechten er waarde aan dat mensen het gevoel hebben 
dat ze zichzelf kunnen zijn, dat die acceptatie er is in de stad. Het idee dat de stad er wat dat betreft beter 
op stond hadden wij ook. Het is dus niet zo dat er sprake was van een incident, het zit veel dieper. Alleen 
waren er een mishandeling en daaropvolgend onderzoek voor nodig om dit aan te tonen. Ik denk dat 
iedereen hier in de raad geschrokken was van de mishandeling, dat iedereen geschrokken was van de 
uitkomst van het onderzoek. Maar ook dat de aangiftebereidheid op 0% lag. Het gevolg is dat wij 
onvoldoende zicht hadden op de problemen, en er daarom onvoldoende op hebben kunnen inspelen.
Ik zie het zo voor me. Wij lopen op het ijs en denken dat het sterk genoeg is, lopen verder en ineens zakken 
we erdoor. Het beeld dat wij hadden van de dikte van het ijs klopte niet. We schrikken wakker. Alleen is 
nu de vraag: welke zwakke plekken zitten er nog meer in het ijs? Waar hebben wij nog meer geen zicht op 
omdat de aangiftebereidheid in het algemeen dusdanig laag is? De aangiftecijfers worden als een van de 
belangrijkste indicatoren voor het evalueren en opstellen van beleid gebruikt. Ook in deze voorjaarnota 
wordt het succes ook mede op basis van het dalende aantal aangiftecijfers bepaald maar is dit succes nog 
wel zo een-op-een te stellen? Wij zouden graag een beter beeld krijgen van de zwakke plekken in het ijs, 
en daarom dienen wij straks een motie hierover in.
Voorzitter, dan zien we nog een aantal kwetsbare groepen in deze samenleving, die aandacht verdienen in 
deze gemeente. De gemeente bevindt zich in een stroom van ontwikkelingen. Door de recente 
decentralisatie zijn er steeds meer taken op de gemeente afgekomen. Tegelijkertijd willen we burgers op 
een andere manier mee laten denken en mee laten beslissen over onderwerpen in ons gemeentelijke beleid. 
Maar het idee was ook dat het voor mensen die zorg nodig hebben, beter voelt als ze zoveel mogelijk zelf 
kunnen oplossen en dat het voor heel Nederland goed is als we weer meer naar elkaar omkijken. En al 
geloof ik dat de gemeente en het college heel hard hun best doen om het sociale domein zo goed mogelijk 
in te richten, de administratieve kosten door de decentralisatie zijn landelijk met 10% toegenomen. Alle 
393 gemeenten die zich nu met jeugdzorg bemoeien, hanteren allemaal hun eigen soorten rekeningen, 
betalingscodes en verantwoordingsmethodes. Zorgverleners worden soms hoorndol. De jeugdzorg lijdt 
onder de decentralisatie. De wachttijden van Veilig Thuis zijn daar nog een recent voorbeeld van. Ook de 
Wmo en de eigen bijdragen blijven voor de komende tijd een belangrijk punt. Daarom wil ik ook een 
voorbeeld noemen van een oudere dame, bij wie ik vaak kom. Ze is 93 jaar, woont nog thuis, heeft geen 
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kinderen, wel een Wmo-pas en thuiszorg, huishoudelijke hulp, een scootmobiel en een dagbesteding. Ze 
moet leven van 900 euro AOW. Haar kosten zijn maandelijks door de eigen bijdragen van de zorg al heel 
hoog, en ze maakt zich oprecht zorgen als ze te horen krijgt dat de koffie, een heel simpel voorbeeld, bij 
haar dagbesteding in het Heymanscentrum niet meer gratis is maar 1 euro per kopje kost. Het zijn maar 
voorbeelden maar voor haar is die 40 euro extra van een kopje koffie een behoorlijke duit uit haar 
portemonnee. Ik zie gewoon aan haar dat zij moeite mee heeft met al die veranderingen, dat zij opeens moet 
betalen voor haar kopje koffie bij de dagbesteding. Dus de portemonnee en zorg voor onze ouderen blijft 
voor de toekomst daarom ook een groot aandachtspunt.
Dan willen we een tweetal praktische zaken met hulp van de andere fracties zien te regelen. Het eerste is 
het toiletprobleem in het Noorderplantsoen. Op een mooie dag is het erg druk in het plantsoen en wanneer 
mensen moeten, dan moeten ze. De twee wc’tjes die er staan lijden door enerzijds onbekendheid en 
anderzijds regelmatige storingen aan een gebrek aan populariteit. Dan staat iedereen bij Zondag in de rij en 
dat kan niet de bedoeling zijn. Nu is er in Amsterdam, in het Vondelpark, een initiatief voor een tijdelijk 
duurzaam toilet, het is makkelijk te plaatsen, het wordt onderhouden, heeft interne tanks en zonnepanelen 
en is beschikbaar voor een kleine vergoeding. Wij vragen per motie het college te onderzoeken of een 
dergelijke voorziening ook in het Noorderplantsoen uitkomst kan bieden.
Dan een andere onvoorziene voorziening. De trappen van het informatiecentrum. Die voorzien in een grote 
behoefte, dat kan iedereen constateren. Dat heeft het college ook al geconstateerd. Even uitrusten, bijpraten 
of mensen bekijken, het kan er allemaal. Vroeger hadden we de trappen van het oude nieuwe stadhuis, dat 
was ook al zo’n hoogtepunt; de trappen dan, het stadhuis viel wat minder in de smaak. Als straks het 
informatiecentrum moet wijken, zijn we onze bankjes in onze huiskamer kwijt. De wethouder heeft 
weliswaar kortgeleden toegezegd te willen kijken naar niet-commerciële zitplaatsen in de binnenstad maar 
ja, dat is ons niet specifiek genoeg. Dat zouden bij wijze van spreken een paar extra bankjes op het 
Martinikerkhof kunnen zijn.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat mevrouw Woldhuis zich inzet 
voor de trappen. Ik was een beetje verbaasd toen ik het in de pers las. Alsof het een probleem is dat groot 
is. Heeft niet vrijwel deze hele raad gezegd dat dit een mooie ontwikkeling is en dat die zou moeten blijven? 
En hebben we daar niet juist de binnenstadsvisie voor aangenomen, overigens niet met de steun van uzelf, 
want u hebt daar niet voor gestemd, om juist meer ontmoeten, meer ruimte, meer verblijven in de binnenstad 
en meer investeren in publieke ruimte te doen? Het is wat vreemd dat mevrouw Woldhuis opkomt voor een 
faciliteit die juist met de binnenstadsvisie bevorderd wordt.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ik hoor de heer Leemhuis zeggen dat hij dit wat vreemd vind. 
Ik kan mij die commissie heel goed herinneren. Het was nog geen twee weken geleden. Ik vroeg specifiek 
aan de wethouder: “Die trappen, zoals ze nu hun functionaliteit hebben, middenin de zon, in groten getale, 
kunnen we die ook terugkrijgen?” Toen zei de wethouder heel specifiek: “Dat kan ik u niet beloven maar 
ik kan u wel beloven dat wij een niet-commerciële zitplaats krijgen in de binnenstad.”

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, ik refereer aan een ander moment en dat is namelijk in 
februari. Toen stelden we de binnenstadsvisie vast, met juist deze onderwerpen als uitgangspunt. En wie 
stemde tegen de binnenstadsvisie? Dat was u.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, en ik refereer aan nog geen twee weken geleden. U 
refereert aan februari, ik aan juni. Toen vroeg ik de wethouder heel specifiek: “Hoe zit het met de trappen?” 
Hij gaf aan: “Ik kan u dat niet toezeggen maar een niet-commerciële zitplaats in de binnenstad, dat wel.” 
Ik vind dat niet voldoende en daarom vraag ik de raad brede steun om toch te zeggen: “Hé, de functionaliteit 
zoals we die nu kennen, willen we graag terugzien”. En wat mij betreft mogen we daar dus een specifiek 
aandachtspunt voor vragen.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Mevrouw Woldhuis heeft het elke keer over functionaliteit die 
ze terug wil zien daar. Maar zegt u nu gewoon: “Laat dat centrum staan, zodat die trappen daar blijven 



 

Verslag - 06.07.16 Groningen Raad

144

58

staan” of zegt u: “Haal dat centrum weg en laat dan die trappen daar staan”? Want dat is een beetje wat u 
volgens mij voorstelt. Het college heeft al toegezegd te gaan kijken naar zitplaatsen her en der, niet-
commercieel. Maar u zegt: “Nee, ik wil gewoon een trap op de Grote Markt.”

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): U verdraait een beetje mijn woorden, want dat heb ik helemaal 
niet gezegd. Wat mij betreft is een zitbankje op het Martinikerkhof niet hetzelfde als die functionaliteit 
zoals we die nu kennen en ik maak mij oprecht zorgen. Als wij het Forum krijgen en als wij die stroom 
bezoekers naar die kant van de Grote Markt krijgen, hoe zit het dan met de stroom van bezoekers naar de 
andere kant van de stad? En ik vind dat wij als raad moeten zeggen: “De functionaliteit van de trappen zoals 
die er nu staan, dat steunen wij.” Nou, dan kunnen wij hier dat best hardop uitspreken. En de wethouder 
zei, ik heb het hem nadrukkelijk gevraagd, twee weken geleden: “Ja, dat kan ik u niet toezeggen. Een niet-
commerciële zitplaats wel.” Wat mij betreft is dat gewoon niet voldoende en mogen wij als raad best 
raadsbreed steun betuigen voor de trappen van de stad. Wat mij betreft niet zoals ze nu staan, achter het 
VVV-gebouw, dat mag ook best op een andere plek, en een andere vorm of inhoud gegeven worden. Maar 
de functionaliteit moet wel zo blijven.

De VOORZITTER: Laatste trede.

De heer BOLLE (CDA): Ja, ik ga het proberen, voorzitter. De functionaliteit van die trappen, is dat je er 
op kunt zitten in de zon. Vervolgens heeft het college toegezegd: “Ik ga kijken naar plekken waar je dan 
kunt zitten in de zon in de binnenstad.” En dan zegt u: “Dat vind ik niet genoeg.” Dan hebt u het elke keer 
over de functionaliteit van de trappen maar dat is gewoon zitten in de zon in de binnenstad en niet zozeer 
op het Martinikerkhof maar in de brede binnenstadsvisie, waar de heer Leemhuis het ook over heeft, dus ik 
begrijp niet waarom u zo heel graag die trappen wilt houden.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Nou, ik kan u wel even vertellen waarom. Het is een 
ontmoetingsplek. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Ja, u vindt een niet-commerciële zitbank 
misschien hetzelfde als de trappen van het VVV-gebouw maar wij willen er specifiek aandacht voor, 
voorzitter. En wat mij betreft was die toezegging van de wethouder niet voldoende. Dat u daar anders over 
denkt, dat mag u zelf bepalen.

De VOORZITTER: Er gaan nu allerlei vingers omhoog om over de trap te interrumperen. Ik sta ze niet 
meer toe.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Goed, voorzitter. Een heel andere belangrijke uitdaging is de 
veranderende verhouding tussen burger en politiek vorm te geven. Er gaat nogal eens wat stroef. Bij veel 
bouwprojecten of andere ruimtelijke kwesties, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en vervoer, voelen 
sommige burgers zich niet gehoord. De wij-weten-wel-wat-goed-voor-u-is-houding bij een deel van de 
overheid is moeilijk uit te roeien, daar is een echte cultuurslag voor nodig. De veranderlabs zijn daar al een 
heel goed voorbeeld van geweest maar we moeten blijven zoeken naar nieuwe manieren van 
communiceren, we moeten de betrokkenheid en creativiteit van de mensen stimuleren en faciliteren. We 
moeten durven loslaten, we moeten zelfs durven de regie uit handen te geven in sommige gevallen. Het 
besef dat de verhoudingen veranderen en nog verder zullen veranderen, is er wel maar de krampachtigheid 
van een overheid die moeilijk kan loslaten, is er ook nog. Tel daarbij op de meerdere voorbeelden van een 
overheid die zich verschuilt achter regelgeving, waardoor bepaalde ontwikkelaars in de ogen van de 
betrokken bewoners vrij spel lijken te hebben. Het is een uitdaging van formaat om dat speelveld van betere 
regels te voorzien, zodat iedereen zich er met plezier op kan begeven. Uit onderzoek van de VNG, met als 
titel Maatwerkdemocratie, naar een krachtige, trefzekere gemeenteraad van 2020 als kruispunt in de lokale 
democratie, kwam ook wel naar voren dat de manier waarop de gemeenteraad nu aan zijn functie inhoud 
geeft niet meer vanzelfsprekend is. Moet de gemeenteraad meer nadruk leggen op zijn rol als 
volksvertegenwoordiger? Op het vastleggen van de kaders en hoofdlijnen van het bestuur? Of juist op het 
controleren van het college van B en W? Juist op dit terrein kunt u van ons verwachten dat wij een bijdrage 
gaan leveren omdat dit raakt aan de reden van ons bestaan. Zorg dat de gemeenteraad een verlengstuk van 
de samenleving wordt en niet van de ambtenaren. Wij gaan de komende periode ons best doen aan dat doel 
te werken en ook voor ons geldt, net als voor het college, dat de toekomst soms weerbarstig is en niet alles 
zal rozengeur en maneschijn zijn. Het is een kwestie van een lange adem en soms een olifantshuid, vallen 
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en opstaan maar al deze ellende valt in het niet bij de grootste der ellendes: dat is opgeven. Dat woord 
hebben we geschrapt uit ons woordenboek. Dank u wel.

Motie 36: Trappen Grote Markt (100% Groningen)
De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- met de komst van het tijdelijke informatiecentrum op de Grote Markt Groningen een attractie rijker 

is geworden, namelijk de trappen;
- veel bezoekers van de binnenstad deze trappen gebruiken om te rusten, bij te kletsen, rond te kijken, 

elkaar te ontmoeten enz. enz.;
- deze trappen een belangrijke sociale functie vervullen;
- het college heeft toegezegd te onderzoeken of er ruimte voor niet-commerciële zitplaatsen in de 

binnenstad kan komen;
overwegende dat:

- ontmoetings- en rustplaatsen in een stadshart deze levend en levendig maken;
- vanwege de tijdelijkheid van het informatiecentrum deze functie, die in een behoefte voorziet, 

dreigt te verdwijnen;
- de huiskamer van de stad, de Grote Markt, net als iedere huiskamer pas echt ‘af’ is met goed 

meubilair;
- de toezegging van het college ‘in de binnenstad’ niet specifiek genoeg is;

verzoekt het college:
- actief te gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn de functie van de trappen na verdwijning 

informatiecentrum te laten overnemen door een andere voorziening op de Grote Markt, eventueel 
in combinatie met de reeds voorgenomen fontein en daarover de raad te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 37: Duurzaam toilet Noorderplantsoen (100% Groningen)
De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- het Noorderplantsoen een populair gebied is om te verblijven;
- de aanwezige wc’s onvoldoende voorzien in de noodzakelijke behoefte;
- de gemeente Amsterdam experimenteert met een duurzaam toilet in het Vondelpark;

overwegende dat:
- Groningen als duurzame stad experimenten met duurzaamheid met interesse volgt;
- er een wellicht duurzame oplossing voor het Noorderplantsoen voorhanden is als we kijken naar 

het experiment van de gemeente Amsterdam in het Vondelpark;
verzoekt het college:

- kennis te nemen van het experiment met een duurzaam toilet in het Vondelpark en vervolgens te 
onderzoeken of een soortgelijk toilet passend is in het Noorderplantsoen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 38: Omhoog met de aangiftebereidheid (100% Groningen)
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 juli 2016, besprekende de voorjaarsbrief,

constaterende dat:
- we de afgelopen maanden in verschillende rapporten (monitor veiligheidsbeleid, Jaarverslag 

regionaal bestuurlijk politie overleg, rapport Stappen in veiligheid, om er maar een paar te noemen) 
hebben moeten constateren dat de bereidheid tot het doen van aangiftes laag is;

- uit onderzoek onder de LHBT-communityleden, naar aanleiding van de mishandeling van twee van 
de communityleden, bleek dat 29% zich onveilig voelt in het uitgaansgebied en dat van de 79 
incidenten waarbij de seksuele geaardheid van het slachtoffer een rol speelde er in 0% van de 
gevallen aangifte gedaan werd;

overwegende dat:
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- het veiligheidsbeleid mede gebaseerd wordt op de aangiftecijfers die daarbij een van de 
belangrijksten indicatoren vormen;

- er een vertekend beeld kan ontstaan van het daadwerkelijke aantal incidenten;
- minister Van der Steur heeft toegezegd dat er een campagne gestart wordt om de aangiftebereidheid 

onder LHBT-communityleden te vergroten om daarmee de (mogelijke) problematiek beter in kaart 
te brengen;

- burgermeester Den Oudsten heeft aangegeven dat er gewerkt wordt aan een applicatie die als doel 
heeft de aangiftebereidheid onder LHBT’ers te vergroten;

verzoekt het college:
- om te onderzoeken of er, naast de LHBT-community, nog meer groeperingen zijn waarbij de 

aangiftebereidheid laag is;
- te onderzoeken hoe we de aangiftebereidheid onder alle inwoners van Groningen kunnen verhogen;
- de raad te informeren over de uitkomsten hiervan;

en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga even met u in overleg. Het schema voorziet nu in een korte schorsing, 
die u kunt gebruiken om even uw reacties op elkaar voor te bereiden, en vervolgens een termijn waarin u 
vooral op elkaars bijdrage reageert. We zijn ongeveer een halfuur achter op het schema. Mijn voorstel is 
om, als u wilt schorsen, die schorsing echter te beperken. Ik denk ook dat dit kan. Kan dit tot vijf minuten? 
Zeven minuten? En mijn volgende punt is dat ik niet te lang wil uitlopen, zeker niet voor de maaltijd, want 
anders krijgen we ook allerlei fysieke verschijnselen die ingewikkeld zijn. Dus mijn voorstel is: laten we 
tien minuten schorsen en dan proberen om 19.30 uur aan de maaltijd te gaan. Kan dat? Oké, de vergadering 
is geschorst.

(Schorsing 18.32 uur – 18.43 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, in de eerste termijn van de raad hebben 
meerdere fracties, nagenoeg iedereen, het gehad over de twee gezichten van de stad. Het CDA zei heel 
terecht dat het een heel complex probleem is. In dat licht was de bijdrage van de SP, in de termen van 
oplossingen voor die twee gezichten wel wat beperkt. De SP polariseerde heel erg, zocht het heel erg in de 
tegenstelling tussen links en rechts en wil het consequent alleen maar hebben over tweedeling en vond 
zelfredzaamheid ook maar niks. Volgens ons helpt dat helemaal niet om aan de stad te werken. Juist 
succesvol samenleven doe je met elkaar. Zonder een succesvol bedrijfsleven bijvoorbeeld, vervalt de hele 
stad in armoede. Zelfredzaamheid is juist iets wat je niet wilt inperken maar waar je mensen juist ruimte 
voor wilt geven.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik snap dat de heer Luhoff van D66 het niet met mij eens is maar ik heb 
gehoord dat hij het in ieder geval goed verstaan heeft. Dat is in ieder geval voor ons al winst, want zo hoort 
hij ook goed het andere geluid, dat ook in de stad speelt.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter?

De VOORZITTER: Ja, de heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. D66 had het in de eerste termijn over de kansengelijkheid en 
het is ook mooi dat u dat aangeeft. Maar gaat u dan ook de daad bij het woord voegen, niet zozeer als de 
heer Dijk het dan doet, zoals u zegt maar wel door die motie te steunen die ook de heer Dijk heeft ingediend, 
om nog meer die verbinding te vinden en te zoeken in de stad?

De heer LUHOFF (D66): Welke motie?
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De heer BOLLE (CDA): De motie om die twee gezichten in de stad meer te verbinden, door die 
wijkbudgetten meer te differentiëren, bijvoorbeeld.

De heer LUHOFF (D66): Ja, volgens mij moeten we die wijkbudgetten sowieso nog eens even evalueren. 
We zijn nu natuurlijk midden in het vormgeven van allerlei experimenten in het wijkgericht werken. Dat is 
een ongoing process, zal ik maar zeggen. Om nu al in te grijpen in die budgetten lijkt mij sowieso al te 
voorbarig.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, nou hoor ik alleen maar dat u zegt: “Het is niet zo simpel als de heer 
Dijk het stelt en het is meer zoals het CDA het stelt” maar vervolgens maakt u niet de stap om een extra 
ambitie te hebben daarop en te zeggen: “Ja, we gaan er meer op inzetten en we gaan meer vanuit de 
verschillende programma’s in de gemeentebegroting daarop inzetten”, zoals nu bij duurzaamheid gebeurt, 
daar heb je al die mooie icoontjes, “deze icoontjes gaan we ook voor de twee gezichten gebruiken”, zodat 
we vanuit al die verschillende programma’s echt ons best gaan doen om die twee gezichten te gaan 
verbinden.

De heer LUHOFF (D66): Nou, wat ik juist zo mooi vond is dat u dit probleem benoemde als een complex 
probleem. Dan had u namelijk groot gelijk, want het gaat niet per se om die twee gezichten. De stad heeft 
zoveel meer gezichten dan die twee. Het gaat er juist om die met elkaar te verbinden en niet alleen de hele 
tijd we het ene of het andere aandacht te geven.

De heer BOLLE (CDA): Maar, voorzitter, dat betekent dus dat u het hierbij laat. U zegt: “Ja, het is een 
complex probleem.” Dat zeg ik ook. Maar ik zie ook dat er misschien wel een mogelijkheid is om toch nog 
een stapje extra te doen maar dan zegt u: “Nee, dat stapje extra is ook heel complex want we weten niet 
welke kant het op moet.” Dan blijven we gewoon in die impasse zitten en dan houden we het gewoon zoals 
het nu is.

De heer LUHOFF (D66): Nee, helemaal niet. Ik heb een aantal zaken van belang geacht, als we het hadden 
over de kansengelijkheid. Dan gaat het om het bestrijden van armoede, dan gaat het om het investeren in 
onderwijs, dan gaat het om het tegengaan van discriminatie, enzovoort. Daar heb ik in mijn woordvoering 
uitvoerig bij stilgestaan en ik verwacht ook natuurlijk, zeker van dit college, dat er in de begroting ook 
aandacht voor is, het komend jaar.

De VOORZITTER: De heer Dijk nog even op dit punt en dan kunt u uw betoog afmaken.

De heer DIJK (SP): Ja, voorzitter, om de heer Bolle een beetje bij te vallen: wat ik hier concludeer, en daar 
mag de heer Luhoff wel even op reageren, is dat hij een probleem aankaart, zegt dat het heel erg complex 
en moeilijk is en dat de oplossingen ook erg complex en ingewikkeld zijn. En dat hij vervolgens zelf met 
nul oplossingen komt daarvoor maar wel met moties over racefiets- en mountainbikepaden door de stad. 
Maar niets om echt die kloof te gaan dichten. Dat is juist hetgeen zo teleurstellend is.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, het coalitieakkoord maar ook het collegebeleid – en de komende 
begroting zal er ongetwijfeld geen uitzondering op vormen – staan bol van de maatregelen en 
beleidsvoornemens om ervoor te zorgen dat we er in de hele stad op vooruitgaan. Dat mensen die daarin 
lastig mee kunnen gaan, toch mee kunnen worden genomen. Dat is beleid dat veel breder is dan via enkele 
moties door het verdelen van bijvoorbeeld wat wijkbudgetten valt te regelen. Dus er is nog een heleboel te 
doen. Het is inderdaad een ingewikkeld probleem en het is geen probleem dat zo maar met een enkele 
maatregel op te lossen is maar waar je juist als overheid een heel grote opdracht voor hebt.
Voorzitter, ik ga verder. De PvdA maakte een heel terecht punt van werk en arbeid. Ik vond alleen wel de 
voorstellen waar de PvdA mee kwam goed in de kern, natuurlijk. Zorg en aandacht voor de 
jeugdwerkloosheid hebben we gehad maar moeten we ook blijven hebben. Ook voor ouderen, zeker. De 
social return is hier nu niet genoemd maar natuurlijk wel eerder in het debat over de zuidelijke ringweg. In 
de kern is dat natuurlijk wel, als je het hebt over het verdelen van arbeid, zorgen dat doelgroepen die 
achtergesteld zijn of moeilijk ertussen komen, voorrang geven ten faveure van andere. Wat ik heel graag 
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zou willen horen van de PvdA is niet alleen hoe we ervoor zorgen dat we de koek op een andere manier 
verdelen maar ook hoe we ervoor zorgen dat die koek groter wordt en dat die economie gestimuleerd wordt.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter?

De VOORZITTER: Ja, mag dat straks in uw termijn?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ik wil graag weten van de heer Luhoff wat hijzelf daarvan vindt. Hij stelt 
een vraag.

De VOORZITTER: Akkoord, dat lijkt mij een functionele interruptie.

De heer LUHOFF (D66): Nou ja, ik vind de investeringsagenda van de gemeente Groningen, als het gaat 
om infrastructurele projecten enzovoort, als ik kijk naar het economische beleid dat door de gemeente wordt 
gevoerd, een heel mooie bijdrage aan een succesvol bedrijfsleven. Uiteindelijk is dat de plek waar het 
vandaan moet komen.
Voorzitter, tot slot nog even de woningmarkt. Ik zou graag aan de fracties willen vragen in de tweede 
termijn nog even te reageren op mijn oproep om een expertmeeting te organiseren als raad. Die kan 
misschien gekoppeld worden aan de toezegging die ook al in de commissie is gedaan, voor de presentatie 
van een dashboard in het kader van de woningmarktvisie, waar we toch al in bredere zin praten over de 
cijfers die te maken hebben met de woningmarkt. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Dijk.

De heer LUHOFF (D66): Sorry. Er gaat bijna iets mis. Als ik nog heel even mag? Er was in de eerste 
termijn door een handtekeningverzamelactie nog even een motie blijven liggen, die ik graag alsnog wil 
indienen. Het is een motie om ook de SP tegemoet te komen, die graag in de kaartjes ziet dat er meer groen 
is over de hele stad, om groene gevels te realiseren. Dank u wel.

Motie 39: Groene gevels (D66, GroenLinks, PvdD)
De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 6 juli, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 
2016,

constaterende dat:
- de gemeente met het programma Groningen geeft Energie de doelstelling heeft om duurzame 

ontwikkeling van de stad te realiseren;
- de gemeente bij het behalen van deze doelen een voorbeeldfunctie heeft;

overwegende dat:
- geveltuinen bijdragen aan de bescherming van gevels en aan de isolatie en afwatering van 

gebouwen;
- geveltuinen een positieve bijdrage leveren aan de variëteit van dieren in de stad, zoals vogels en 

vlinders;
- uit onderzoek gebleken is dat mensen die uitkijken op ‘groene’ ruimte minder stress ervaren;

verzoekt het college om:
- te onderzoeken of de gevels van panden die eigendom zijn van de gemeente geschikt zijn voor 

geveltuinen;
- bewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen van Groningen actief te informeren over de 

mogelijkheden van geveltuinen en de voordelen hiervan;
en gaat over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Dijk, gaat uw gang.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ik heb in dit debat twee opvallende zaken gehoord. Opvallend was het slot 
van de woordvoering van de Partij van de Arbeid. Ik citeer: “We redden het niet met de burger, we moeten 
ook leveren. Zaken als goed werk, goede zorg, enzovoort, enzovoort.” Dan vraag ik me af: is dit een klein 
scheurtje in de coalitie? Want dit was toch het kernpunt van het coalitieprogramma? En ik vraag me ook 
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een beetje af: bent u een beetje flauw van de vage teksten, keuzes, keuzebeperktheid van D66? U vindt de 
SP aan uw zijde als u echt aan de slag wilt voor goede zorg, echt werk en bestaanszekerheid en voldoende 
betaalbare huurwoningen wilt realiseren. U zegt het maar. Wij hebben voorstellen. Wij bieden ze. Vijf 
voorstellen liggen voor u klaar om deze stad socialer te maken, om er een linkse meerderheid achter te 
krijgen en om ervoor te zorgen dat wij die kloof echt gaan dichten. Wij gaan er beetje van uit dat u die vijf 
voorstellen gaat steunen. Als ik kijk naar uw eigen voorstellen en die van bijvoorbeeld GroenLinks, zijn dit 
toch voorstellen die niet echt bij een linkse volkspartij passen, die zou moeten opkomen voor werkenden 
en werkzoekenden. Het zijn voorstellen van een ietwat matige middenpartij, die toch het contact met de 
samenleving enigszins verloren lijkt te zijn en die schrikken van uitkomsten als een Brexit. Die tevreden 
lijkt te zijn met een Oekraïnereferendum, waarbij in hun eigen gemeente …

De VOORZITTER: Ja, ja, ja. Dit kan nog wel even duren.

De heer DIJK (SP): … 30% is op komen dagen.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, er komt geen punt, voorzitter.

De VOORZITTER: Gaat uw gang.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, ik vind het nogal aanmatigend, voorzitter, dat de heer Dijk een 
voorstel voor de aanpak werkloosheid van 50-plussers, van wie zoveel mensen op dit moment werkloos 
zijn, een middelmatig voorstel noemt. Dat vind ik ernstig.

De heer DIJK (SP): Nee, ik had het niet over dat voorstel. Ik had het over uw voorstellen an sich, in het 
geheel. Ik heb u ook in een interruptie een paar keer duidelijk gemaakt dat het gaat om het bestrijden van 
achterstelling. Daar geeft u vooralsnog niet op thuis. Hetzelfde geldt voor GroenLinks. Ik zie een aantal 
voorstellen, hartstikke sympathiek, goed ook maar weinig concreet en weinig echt veranderend en die kloof 
dichtend, waar we toch volgens mij hier in de gemeenteraad, als ik zo’n beetje naar iedereen heb geluisterd, 
allemaal wel een punt van hebben gemaakt.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge nog.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, de SP heeft het over voorstellen van andere partijen. Maar 
als ik kijk naar hun eigen voorstel, de collectieve zorgverzekering voor minima, dan rijst toch vooral de 
vraag: hoe gaat dat betaald worden?

De heer DIJK (SP): Daar hebben we ooit de toezegging op gekregen, dat die zou komen. Dus daarom 
dienen we dit voorstel gewoon vrolijk nog een keer in. Maar daar komt wel bij dat ik u wel moet 
complimenteren voor uw voorstel trouwens, want daarmee haalt u bijvoorbeeld partijen als de PvdA en 
GroenLinks links in. Dus mijn complimenten daarvoor.
Maar, voorzitter, over die linkse samenwerking in de Provinciale Staten, daar kreeg onze gedeputeerde 
Eikenaar vandaag een motie van de PvdA. Dus dat moet wel goedkomen met die linkse samenwerking.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, zegt de SP nou dat een liberaal voorstel, waarin kinderen de 
kans krijgen om op te groeien en kansen te krijgen, zodat ze mee kunnen draaien in de samenleving, zo’n 
liberaal voorstel, een links voorstel is?

De heer DIJK (SP): Ik wil het niet per se liberaal noemen. Ik vind het een goed voorstel. Ik heb het gelezen 
en er is weinig mis mee. Dus mijn complimenten. Die krijgt u ook, die verdient u daarvoor.
Voorzitter, maar de stad Groningen heeft wel een probleem met dit college. Waar het college spreekt over 
de twee gezichten van de stad, lost het die geenszins op. Maar, voorzitter, de stad Groningen heeft eigenlijk 
nog grote problemen met de coalitie. Want na alle fracties aangehoord te hebben, valt het op dat ten aanzien 
van de tweedeling in de stad, er geen oplossing lijkt te komen. De werkelijke twee gezichten van deze stad 
zijn die van de zelfredzaamheidfetisjisten van D66 en de VVD aan de ene kant, en de struisvogelpolitici 
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van GroenLinks en de PvdA aan de andere kant. U houdt elkaar in de houdgreep, waardoor vele Stadjers 
niet de verandering ervaren die u wel in uw collegeprogramma beloofde.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, het is misschien wel interessant om te memoreren dat dit 
college, deze coalitie, in de begroting het grootste bedrag beschikbaar stelt voor armoedebeleid. Het is een 
feit dat de SP daarin niet geslaagd is in acht jaar collegedeelname. Daarnaast is het zo dat op dit moment 
dit college actief werk maakt van het laten participeren van mensen om ze weer banen te laten krijgen. 
Vandaag nog in het nieuws, zeventig mensen die eindelijk voor zichzelf kunnen beginnen, omdat ze mogen 
ondernemen in de bijstand. En het enige wat de SP doet is benadrukken wat niet goed gaat en wat negatief 
is en ze biedt daarmee eigenlijk weinig interessante bijdragen aan dit debat.

De heer DIJK (SP): Nou, dat vind ik een beetje jammer. Ik heb toch zes, zeven, volgens mij waren het zelfs 
acht voorbeelden in mijn eerste termijn genoemd, waarbij dit erg goed ging en waar u inderdaad uw nek 
voor uitstak. En dan zie je dat het dus inderdaad kan, dat wij als gemeenteraad inderdaad kunnen bijsturen. 
Maar als ik nu zo’n beetje kijk en beluister wat voor moties er worden ingediend, is dat enigszins 
teleurstellend en om op uw opmerking in te gaan over armoedebudgetten: ja, daar hebben wij inderdaad in 
het laatste jaar dat wij in de coalitie zaten hard voor geknokt, dat dit geld beschikbaar bleef. En om daar 
nog even bij te halen: het is schijnbaar nog steeds niet genoeg, dus daar moeten we blijkbaar nog harder 
voor knokken. U ook en de PvdA ook maar alle gemeenteraadsleden hier, want het is eigenlijk een grote 
schande dat een op de vijf huishoudens in Groningen in armoede leeft en een op de zeven kinderen in 
armoede opgroeit. Andersom.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, het is zonder twijfel dat wij de passie voor het onderwerp 
delen maar het onvoorstelbare negativisme en dat het nooit genoeg is, begint wel heel erg op te vallen.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, dit is geen negativisme, het is nooit genoeg en het is zeker nooit genoeg 
wanneer wij die twee cijfers zien die ik net noemde. Een op de zeven huishoudens en een op de vijf 
kinderen. Dan is het inderdaad niet genoeg. En dan ben ik het wel met u eens dat het niet allemaal de invloed 
is van dit college maar dat het inderdaad ook heel veel rijksbezuinigingen zijn die mensen treffen maar dat 
betekent dat wij onze stinkende best moeten doen om dat op te lossen en dat het prioriteit 1 moet zijn in 
deze stad.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, de tweedeling in de stad, een centraal onderwerp in de eerste 
termijn. We hebben er eigenlijk twee visies op gezien. De grootste opgave is burgerparticipatie en 
kansgelijkheid en aan de andere kant dat het wordt opgelost met bestaanszekerheid, waarbij er ook nog een 
nauwe invulling aan het begrip bestaanszekerheid wordt gegeven, namelijk: uitkeringen verstrekken. Voor 
de PvdA zijn juist die twee dingen nodig. Kansengelijkheid, daar red je het niet mee alleen. Je hebt ook 
zekerheid nodig. Zekerheid van een vaste basis, waarmee je in het leven vooruitkomt. Dan leggen wij het 
begrip bestaanszekerheid van mensen ook ruimer uit dan alleen uitkeringen. Dan hebben we het over 
betaalbaar kunnen wonen, veilig kunnen wonen en over fatsoenlijk werk, dat ook goed betaalt.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, dan had ik dus inderdaad van de PvdA een voorstel verwacht om alle 
schoonmakers in vaste dienst te nemen. Werkzekerheid. Alle schoonmakers. Dat soort voorstellen verwacht 
ik van een progressieve, linkse partij als de uwe en daar schort het aan. Die komen niet. Waar blijven die?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, volgens mij hebben wij een belangrijk voorstel hier liggen, 
als het gaat om aanbestedingen. Dat is een belangrijk onderwerp, waarbij werknemers meer zekerheid 
krijgen. Ik heb hier natuurlijk ook het voorstel neergelegd voor de werkloosheid 50-plus.
Vervolgens werk. Daar had de heer Luhoff het over en hoe je dat realiseert. Volgens mij hebben wij hier 
meermaals goede ideeën naar voren gebracht, bijvoorbeeld de aansluiting van het mbo op het Akkoord van 
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Groningen, zodat je niet alleen hoogopgeleide functies hebt maar ook meer laagopgeleide functies naar de 
stad haalt. De maakindustrie hebben we hier meermaals genoemd. De aanpak van de woningbouw, waar 
goed mee aan de slag wordt gegaan. Dat levert werk op en niet alleen werk voor hoogopgeleiden maar werk 
voor iedereen.
Een ander belangrijk punt dat even aan de orde kwam is natuurlijk ook de participatie, het kunnen meedoen 
in de samenleving. We hebben het gehad over de participatiebanen maar we willen hier nogmaals 
benadrukken dat vrijwilligerswerk ook ontzettend belangrijk is en dat die begeleiding in de stad een stukje 
beter kan. Wij vinden het leuk dat de VVD en D66 met een initiatiefvoorstel zijn gekomen voor de 
vrijwilligersmakelaar maar wat ons betreft niet alleen in de sport. Wij willen zo’n makelaarsfunctie ook op 
allerlei andere terreinen en dat doen we in de WIJ-teams met participatiecoaches. Via die WIJ-teams kom 
ik dan ook bij de decentralisaties en de visie daarop. Het woord zelfredzaamheid is hier een paar maal 
gevallen. Soms word ik ook wel een beetje moe van dat woord maar als het gaat om hoe we mensen zich 
meer kunnen laten redden in hun eigen omgeving, als je het positief uitlegt, dan is het gewoon een hartstikke 
goed streven. Want ook dat hoort bij bestaanszekerheid, dat je jezelf kunt redden en dat je kunt meedoen in 
de samenleving. Dan doen we dat niet door alle ouderen een bezoek te brengen, dat is totaal niet nodig maar 
dat doen we door maatwerk te bieden en te zorgen dat mensen weer kunnen deelnemen. De PvdA pleit er 
ook al een tijd voor om in die WIJ-teams juist die participatie een belangrijkere functie te geven.

De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Is de PvdA het niet met ons eens dat juist 
heel veel mensen het niet zelf redden? Dus wat u nu betoogt, is juist iets wat heel veel mensen niet lukt in 
deze samenleving.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Nee, en ik zou graag willen dat meer mensen zich weer wat meer in hun 
eigen omgeving kunnen redden, met zorg- en ondersteuningstaken. Daar hebben we die WIJ-teams voor. 
Niet alleen om die zorg- en ondersteuningstaken te regelen maar ook te kijken hoe mensen meer met 
vrijwilligerswerk een beetje bij het handje worden genomen, eens een keer koffie gaan schenken in een 
buurthuis. Dat klinkt heel cru maar er zijn zat mensen die dat heel graag willen doen en wat meer netwerk 
willen opbouwen.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, dit is echt bizar. U hebt het net over werkzekerheid en nu begint u over wat 
eigenlijk professionals horen uit te voeren, zorg en hulpverlening, ondersteuning, als vrijwilligerswerk.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Nee, u bagatelliseert het.

De heer DIJK (SP): Ik bagatelliseer het niet, voorzitter. Laat mij even uitspreken, alstublieft. Ik bagatelliseer 
het niet. Ik zie gewoon, en ik weet niet of u dat ook hebt gezien, dat hier op de Grote Markt het afgelopen 
jaar heel veel thuiszorgmedewerkers in onzekerheid hebben verkeerd en heel veel van die mensen zijn hun 
baan kwijtgeraakt. En u begint nu over vrijwilligers gaan inzetten en dat soort zaken om mensen 
zelfredzaam te maken.

De VOORZITTER: Volgens mij is uw punt duidelijk.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Volgens mij had ik het over begeleiding naar vrijwilligerswerk. We 
hadden het over de sport; er zijn natuurlijk tal van organisaties, buurthuizen, waar mensen graag 
vrijwilligerswerk willen doen. U chargeert nu wel erg, mijnheer Dijk, en u legt mij woorden in de mond 
die ik hier niet heb uitgesproken.
Dan het punt van de heer Bolle. Dat ging over de verdeling van wijkbudgetten.

De VOORZITTER: Ik ga u nog een keer onderbreken. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dank u, voorzitter. Ja, u zegt dat u het niet nodig acht om ouderen te 
bezoeken maar uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat 1 op de 5 ouderen geen 
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beroep kan doen op anderen, geen beroep op een eigen netwerk en geen beroep op hun familie. Deelt u die 
zorg dan wel? In Groningen komt dat neer op ongeveer 10.000 ouderen van 75 jaar en ouder.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Ja, voorzitter, wij delen die zorg zeker wel dat een aantal ouderen 
inderdaad verstoken is van een sociaal netwerk. Maar dat betekent niet dat je elke oudere een huisbezoek 
moet brengen, want er zijn zat mensen die zich wel kunnen redden. Het betekent gewoon dat je die tijd en 
energie beter kan benutten voor de mensen die het nodig hebben.
Voorzitter, het ging even over die wijkbudgetten. Dan vond ik het frappant dat het CDA het voornamelijk 
had over het beheer van de openbare ruimte. Wat wij juist willen met dat wijkgericht werken, is dat we de 
zorg- en ondersteuningsbehoefte, de schuldenproblematiek, de werkloosheid op wijkniveau kunnen 
aanpakken. Het is niet alleen beperkt tot het borgniveau maar het is breder. En op die manier kunnen wij, 
door daar extra geld voor te genereren, ook in die wijken die het moeilijk hebben, meer doen.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, dank u, voorzitter. Dat zou zo over kunnen komen maar de motie is veel breder. 
Dat somt u nu eigenlijk op. Dus ik begrijp dat de PvdA die motie kan steunen?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, ik ga uw motie straks bestuderen en dan zullen we kijken in 
hoeverre we daarin meegaan.
Voorzitter, tot slot: we hebben hier ook veel negatieve uitlatingen gehoord over de stad. Maar laten we het 
nu hebben over de positieve kant. Laten we denken in oplossingen, zodat we mensen daadwerkelijk 
vooruithelpen en alle Stadjers perspectief bieden. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen was de aansporing van de heer 
Luhoff niet nodig. Ik wilde al reageren op zijn voorstel om te kijken of we een expertmeeting kunnen 
houden over de woningmarkt. Ik heb dan iets meer de neiging om te spreken over volkshuisvesting, want 
woningmarkt is iets beperkter in de benadering van het vraagstuk. Het lijkt me heel goed, ook in reactie op 
de woorden die de heer Dijk over dit onderwerp in zijn eerste termijn noemde, om vooral de relatie te 
leggen tussen de koopmarkt – die naar het schijnt enorm oververhit raakt, vandaar dat ook de motie van de 
PvdA terecht is – en het vraagstuk van de sociale huur, want ook mijn fractie maakt zich er zorgen over dat 
de afgelopen jaren de slaagkans in de beschikbaarheid van sociale huur in het gedrang is gekomen. Nou is 
het overigens wel zo dat precies dat in de afspraken met de corporaties naar voren gaat komen. Ook konden 
we afgelopen vrijdag nog lezen dat het college van plan is om te komen met een 
meerjareninvesteringsprogramma. Volgens mij staat er veel te komen. En laten we wel wezen: die 
gelegenheid is er nu ook meer, nadat de corporaties bijvoorbeeld uit een zeer diep dal kwamen als gevolg 
van de verhuurdersheffing. We hopen dat er de komende jaren weer ruimte is om te investeren in sociale 
huisvesting in de stad.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, toen ik net het probleem aankaartte bij de heer Luhoff, kreeg ik eigenlijk 
een weinig bevredigend antwoord. Het ging over een expertmeeting, dat is allemaal leuk. Daar gaat weer 
een zomer overheen. Volgens mij geven wij nu het college richting mee welke kant het op moet, het komend 
jaar in de stad. Volgens mij weet u net zo goed als ik dat het aantal sociale huurwoningen afneemt en dat 
dit het afgelopen jaar is afgenomen en dat wij een taakstelling hebben voor statushouders die er nog 
bovenop komt, bovenop de toenemende wachtrijen. Het stelt mij heel erg teleur dat u ook hier een beetje 
gemakkelijk zegt: “We doen een expertmeeting en we zien daarna wel.” Ik had eigenlijk gewoon keuzes 
verwacht op dit moment.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Dat is wel interessant. Dat is het spelletje dat u toch een beetje speelt, 
om een heel beperkte opmerking uit te vergroten als zijnde het enige wat ik gezegd heb. Wij delen de zorg. 
Het is ook niet zo, als je enkel en alleen kijkt naar het verkopen van sociale huisvesting. Bedenk ook dat op 
hetzelfde moment er werk wordt gemaakt van de bestrijding van energiearmoede, dus dat er betere 
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woningen voor in de plaats worden gebracht, die juist betaalbaarder zijn voor veel mensen. En vergeet ook 
niet dat het investeren in het middensegment, en dat zal de markt moeten en kunnen doen, er ook toe leidt 
dat er juist weer meer sociale huisvesting beschikbaar komt. En inderdaad, volgens mij had mevrouw 
Bloemhoff een terecht punt, op het moment dat er een plan is voor 435 eenheden die bedoeld zijn voor 
mensen met een krappe beurs, dan geeft de SP niet thuis. Dan komt u met argumenten rond de klachten van 
de omgeving, terwijl de SP er zelf bij heeft gezeten op het moment dat besloten is dat de Reitdiepzone 
geschikt zou worden gemaakt voor met name jongerenhuisvesting.

De heer DIJK (SP): Dit even terzijde, want volgens mij had het plan ook gewoon aangepast aangenomen 
kunnen worden.

De VOORZITTER: Ja weet u, als u het nou zo blijft doen, dan krijgen wij nog een beetje problemen ook, 
met elkaar.

De heer DIJK (SP): Zullen we dat niet doen?

De VOORZITTER: U hebt het woord.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, daar blijft wel bij liggen dat dit het moment is dat wij die keuzes moeten 
gaan maken. U geeft net zelf ook de urgentie van het probleem aan en u maakt geen keuzes. Hetzelfde als 
de heer Luhoff net. Ik zie geen keuze. U zegt: “Wat de SP doet, deugt niet” maar verder komt er eigenlijk 
geen enkel voorstel over hoe we dat probleem nou gaan aanpakken en hoe we als gemeenteraad een beetje 
sturing gaan geven aan het college, dat dit probleem moet gaan oplossen.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Ik heb daar net antwoord op gegeven, alleen hebt u daar of niet naar 
geluisterd, of kiest u ervoor om dat duidelijk weg te laten. We hebben een woonvisie. Er komen afspraken 
met de corporaties aan en we hebben een meerjarenprogramma Woningbouw op stapel staan. Laat duidelijk 
zijn: het wordt een moeilijk vraagstuk en we maken ons er ook zorgen over maar de benadering van de SP 
is vooral gedrenkt in negativisme en niet in het zoeken naar oplossingen die realistisch zijn. Ik ga verder.
Ik was heel blij met de woordvoering van de VVD over het onderwerp kindermishandeling. Dat is ook een 
onderwerp dat mijn fractie heel belangrijk vindt. Ik memoreerde bijvoorbeeld dat mijn collega Brouwer 
daar niet al te lang geleden een discussienotitie in de commissie over heeft ingediend. Dus alle lof. Wat mij 
ook opviel is dat meerdere partijen aandacht schonken en zorgen hadden over maatschappelijke 
ontwikkelingen in de stad: populisme, onverdraagzaamheid en dat ook meerderen het hadden over 
discriminatie. Er is blijkbaar een breder gedeeld gevoel dat het goed is dat daarnaar gekeken wordt. Ik ben 
dus ook benieuwd hoe het college dat ziet.
Tot slot de schijntegenstelling van het CDA, dat zegt: “Ja, we gaan de moties toch maar een beetje 
benaderen vanuit de invalshoek ‘is het te betalen’, we doen geen extra’s.” Nou, ik neem het niet heel vaak 
in de mond in mijn woordvoering maar dit is nu wel een schoolvoorbeeld van economisme, waarbij het 
CDA niet kijkt naar de maatschappelijke opbrengst die dit soort dingen kunnen hebben of naar eventuele 
verschuivingen binnen budgetten, die juist dit soort dingen mogelijk maken maar strikt en alleen lijkt te 
kijken naar de initiële dekking, de initiële kosten om bepaalde dingen in gang te zetten. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van het betoog van het CDA 
zijn we vooral heel erg benieuwd wat er precies minder zou moeten gebeuren in de zuidelijke wijken. We 
kunnen het betoog om meer verantwoordelijkheid te nemen erg ondersteunen maar wat de VVD niet 
begrijpt is waarom budgetten die nu vastgezet zijn om samen met wijkbewoners de wijk te verbeteren dan 
in een keer weer verdeeld moeten worden, terwijl we net met het gebiedsgerichte werken begonnen zijn. 
Kunnen we dan niet beter eerst afwachten hoe dat gaat lopen? Kijken wat voor initiatieven er komen? En 
als dan blijkt dat er niet genoeg geld is in de ene wijk en wel in de andere wijk, kan het college er altijd nog 
voor kiezen om de raad een voorstel te doen om dat aan te passen. Volgens mij moeten we nu niet meteen 
met geld gaan schuiven, zonder te weten waar dit dan aan uitgegeven wordt en juist de vrijheid nu bij de 
initiatieven laten.
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De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, voorzitter, dat is ook helemaal niet wat deze motie beoogt. Deze motie, ik zal 
het nu alvast even oplezen, beoogt om de mogelijkheid te onderzoeken om vanuit meerdere 
begrotingsprogramma’s integraal in te zetten op die verbinding en daar de raad over te informeren en de 
mogelijkheden van differentiatie per wijk daarin mee te nemen. Nu doet u alsof wij met potjes willen 
schuiven maar wat wij willen is een extra stap, een extra ambitie om die twee gezichten meer met elkaar te 
verbinden, wat in uw collegeprogramma staat.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dat klopt maar volgens mij gebeurt dit al door het gebiedsgerichte 
werken. Het is in die zin overbodig om dit eraan toe te voegen. We moeten dit eerst de kans geven.

De heer BOLLE (CDA): Maar, voorzitter, als het college zegt: “Dit is de grootste ambitie en dit is eigenlijk 
het grootste punt van wat er aan de hand is in de stad” en daar gaat 5,7 miljoen euro naartoe. Dat is alles 
wat wij daar dan aan doen. Nou ja, dat is het dan. Is dat voor de VVD genoeg?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Maar dan ben ik ook wel benieuwd naar de keuze die het CDA maakt. 
Aan de ene kant zegt het CDA: “We moeten minder geld uitgeven” en aan de andere kant: “Er moet meer 
geld die kant op”. Waarin dan? Wat gaat dit dan precies zijn?

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, waar het voor het CDA om gaat, is dat wij niet bang moeten zijn om 
te differentiëren, dat we niet bang moeten zijn om te investeren in die ene wijk, waar het gewoon heel slecht 
mee gaat. We willen nog steeds een financieel degelijke gemeente hebben, dus in die andere wijk maar het 
iets beter mee gaat, daar gaan we nu even niet in investeren. Maar in deze wijk, waar het nu heel hard nodig 
is, daar gaan we wel in investeren. Daar gaat het gewoon om.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dan is mijn indruk dat de motie des te meer overbodig is, want het 
college geeft zelf al aan dat het daar alert op is en mee bezig is. Het blijkt nergens uit dat zo even alle potjes 
gesplitst worden per wijk en dat alle wijken evenveel krijgen en verder niks. Er wordt continu gekeken 
waar iets moet gebeuren en waar niet. En niet of die wijk het wel goed doet of niet. Waar iets nodig is, moet 
wat gebeuren.
Goed. De Stadspartij riep altijd op om de lasten voor de inwoners naar beneden te brengen, dus we zijn 
verbaasd dat ze die ambitie blijkbaar helemaal heeft laten varen en nu vooral op detailniveau vraagt om 
zaken die alleen maar de lasten zouden doen stijgen. Het moet namelijk wel allemaal betaald worden.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Dat nodigt uit tot een interruptie. U hebt volgens mij kunnen constateren 
bij de vaststelling Kadernota weerstandsvermogen dat wij nog steeds niet voor lastenverhoging zijn. Dat 
zal ook zo blijven. En wat u nu zegt klopt niet, want het ging over een wijk waar de borgnorm al hoog is, 
is het gaat niet om lastenverhoging, het gaat gewoon om uitvoeren van vastgesteld beleid.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dat is een onderdeel maar ik heb u meer dingen horen vragen die wel 
geld kosten. U vraagt steeds om meer met meldingen te doen, terwijl je ook kan kijken of mensen zelf wat 
kunnen doen aan hun omgeving. Uiteindelijk kost het allemaal geld op het moment dat bij ieder wissewasje 
al opgestaan moet worden door de gemeente.

De VOORZITTER: Laatste puntje nog, mijnheer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ik heb niet elk wissewasje genoemd, ik heb gewoon bewoners genoemd 
die via de geëigende weg dingen melden bij een wijkschouw, bij een borgschouw. Daar gebeurt vervolgens 
niets mee. Wij hebben als raad een borgnorm vastgelegd. Dat is niet onze norm maar ik verwacht wel dat 
de afspraken die we hebben gemaakt als raad met het college, worden nageleefd en dat gebeurt in dit geval 
niet.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Is de Stadspartij het dan met de VVD eens dat er ook van mensen zelf 
verwacht mag worden dat ze zorgen dat de omgeving schoon is en opgeruimd?
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Daar gaat het hier niet om.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): En bijgehouden wordt?

De VOORZITTER: Let u een beetje op de tijd?

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja oké. Goed. Dan gaan we verder. De motie van Student en Stad met 
betrekking tot het stadsstrand, vinden we zeer sympathiek. Tien jaar geleden kwam toenmalig VVD-
raadslid Betty de Boer met het initiatief om een stadsstrand op het Ebbingekwartier in te richten. Het is 
eindelijk zo ver en als dat permanent zou kunnen, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Wel heeft de VVD de 
vraag over wat de kosten daarvan zijn, want het lijkt wel dat dit zeer dure grond is. Maar vooralsnog kan 
de VVD het onderzoek zeker steunen.
Verbazingwekkend, of verbazingwekkend, ik weet niet of dat nog zo is maar: de SP komt alleen maar met 
voorstellen die de stad enorm veel geld kosten en heeft geen antwoord op hoe dat gefinancierd moet worden. 
En als ik even door zou vragen wie het gaat betalen, dan kan ik het antwoord al wel raden: de hardwerkende 
Stadjer. Het is schandalig.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, volgens mij was het mijn fractie die tot nu toe bij iedere begroting op uw 
coalitieprogramma of op uw begroting altijd met voorstellen kwam waarbij wij een dekking hadden 
gevonden. Zeven voorstellen bij de eerste begroting, vijf voorstellen bij de tweede. Dit is het 
voorjaarsdebat, wij hoeven nu geen dekking te leveren. Als u dat graag wilt, zullen wij die presenteren voor 
u.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Nou, ik heb u net wel de vraag gesteld hoe dat allemaal gefinancierd 
moet worden.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, dat zeg ik ook: dat zullen we doen bij de begroting, als wij die voorstellen 
concreet zullen invullen met een dekking. Geen enkel probleem, als u dat graag wilt. Geen punt.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Dat is mooi maar waar we ook al eerder een debatje over hadden, op het 
moment dat je wijken wilt verbeteren, moet het niet ten koste gaan van andere wijken. U zegt dat u dat niet 
wilt maar uiteindelijk moet er wel iets gaan gebeuren en dan vraag ik me nog steeds af: waar komt dat geld 
dan vandaan?

De heer DIJK (SP): Voorzitter, nogmaals: de vorige keer bij de begroting hebben wij gewoon netjes een 
dekking geleverd. Toen hebben we zelfs complimenten gekregen van de heer Schoor, tweemaal, dat wij 
een van de weinige fracties waren die er wel een dekking bij leverden. Dat is zoals wij dat doen. Wij gaan 
niet zo maar lopen roepen dat wij dingen vinden die moeten gebeuren, nee, wij leveren daar ook een dekking 
voor.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ik heb het hier niet over een specifieke dekking. Ik vraag waar de SP wil 
dat de rekening terechtkomt. En ik kan u wel voorspellen dat wat u wilt, als u dat doorzet, uiteindelijk de 
rekening in de zuidelijke wijken komt te liggen. En dat is wat de VVD absoluut niet zal laten gebeuren.

De heer DIJK (SP): Ik heb geen idee, voorzitter, waar mevrouw Koebrugge dat vandaan haalt.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja dank u, voorzitter. Ik heb geen filosoof genoemd in mijn eerste termijn en ik 
heb geen rapport geciteerd en ik heb het niet over de Brexit gehad. Dus ik heb het idee dat ik een beetje uit 
de toon val maar ik weet niet of ik daar heel rouwig om ben.
Voorzitter, als ik kijk naar de moties, zijn dit er toch wel heel veel die op een heel laag detailniveau zitten. 
We zien een hele trits van moties van D66, als grootste partij in de stad. Dan zitten er bij die dat beleid 
werkelijk veranderen en misschien ook wel verbeteren maar er zitten er ook een heleboel bij die een beetje 
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uit de lucht lijken te vallen. En je zou toch verwachten van de grootste partij in de raad, dat heel veel van 
wat die partij wil en wat in hun verkiezingsprogramma heeft gestaan, ook uiteindelijk het 
collegeprogramma heeft gehaald. Nou ja, dat zou dus twee dingen kunnen betekenen. Ze dienen overigens 
de meeste moties in van de hele raad. Dat kan dus twee dingen betekenen: of de partij is niet tevreden met 
het college en dit collegeprogramma, of de focus binnen die partij ontbreekt. Voorzitter, ik constateer 
daarnaast dat in de raad breed aandacht besteed is aan die twee gezichten, of tweedeling, zoals de heer Dijk 
het noemt. Allebei termen die de lading niet dekken, overigens. Maar waar het hier om gaat is of we een 
meerderheid kunnen vinden om daar breder, vanuit verschillende programma’s aandacht aan te besteden. 
D66 heeft net klip en klaar nee gezegd. De PvdA begint over borg en beheer. Nou, ik heb net al even het 
dictum voorgelezen aan de VVD. Het is juist breder dan dat. Het is juist vanuit de hele gemeentelijke 
organisatie daarop inzetten. Dus ik hoop van harte dat u daar toch nog eens goed over na wilt denken.
En voorzitter, ik wil ook het college oproepen om scherp te zijn op moties. Als het bestaand beleid is, zeg 
dat dan ook alstublieft, want dat helpt in ieder geval mijn fractie in onze overweging en misschien heeft het 
zelfs wel een beetje een corrigerende en opvoedende werking.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts. Niet?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, het zou wat ons betreft een herhaling van zetten zijn, dus we 
maken geen gebruik van een tweede termijn.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk is het zo dat iedere partij met een 
andere blik naar de stad kijkt en ieder met zijn eigen blik. Wat wel opvalt is dat die twee gezichten toch wel 
een leidend thema was bij een heel aantal partijen. We waren destijds ook blij dat dit thema in het 
coalitieprogramma zoveel aandacht heeft gekregen. Maar we zien nog steeds die tegenstelling van die 
happy mensen die flierefluitend door de stad gaan en de andere kant van de stad. Een aantal partijen heeft 
dat ook gewoon wel benoemd, bijvoorbeeld D66 die zegt: “Het is een grote opdracht, die twee gezichten” 
en “kansengelijkheid” maar daarna is het toch wel wat stil bij deze grootste fractie. En als het wat stil is bij 
de fractie zou ik zeggen, dan moeten we ook iets doen, dus ik zou ze op willen roepen om in ieder geval 
een motie die wij hebben ingediend voor twee gezichten, te steunen om in ieder geval daarmee een 
doorbraak te forceren om daar vanaf nu meer aan te gaan doen. Of in ieder geval vanaf de begroting 2017. 
De SP kiest wat betreft het thema twee gezichten wel een andere toon en het verhaal dat erachter zit, delen 
wij ook zeker met deze partij. We hebben al eerder aansluiting gevonden. De PvdA komt los van dit thema 
twee gezichten, met een aantal goede voorstellen om iets te doen aan bestaanszekerheid. Een aantal moties 
ondersteunen wij. Maar ook daar kan wat ons betreft wel een metertje meer gelegd worden en ook die partij 
roepen wij op om onze motie te gaan steunen. Ook GroenLinks, die heeft het over de ongedeelde stad, ieder 
kiest zijn eigen term, heeft het over invloed op het eigen leven en af en toe moet de overheid daar ook hulp 
bij geven. Ook die partij willen wij oproepen om die motie body te geven door daarin mee te gaan om zo 
ook wat meer voor die stad te kunnen betekenen en niet alleen het happy-clappy-familygevoel te houden 
maar ook: wat betekent het voor de mensen die echt in die armoede leven?

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, het is wel opvallend dat de ChristenUnie nu ook dat 
karikaturale frame gaat plaatsen. Laat ik ook hier nog maar een keer memoreren: het armoedebeleid heeft 
het hoogste budget sinds de geschiedenis van deze raad.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Dat valt u te prijzen maar het betekent dat we er nog niet mee zijn 
door alleen het hoogste budget vast te stellen. Ik heb ook betoogd dat, los van wat we doen, we het ook 
meer en beter en anders kunnen doen.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, op dat vlak hebben we geen verschil van inzicht maar de 
karikatuur die ook u net plaatste was dat het eigenlijk alleen maar gaat om de happy few, die flierefluitend 
door de stad gaan en dat is gewoon niet waar.
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Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Ik hoor toch wat andere verhalen in uw verhaal door, omdat u daar 
op een andere manier mee omgaat. Ieder kijkt met zijn eigen blik naar de stad. Die blik van ons is anders 
dan die van u en ik roep u op om ook oog te hebben voor de andere kant. Ik zeg niet dat u dat niet hebt 
gehad maar ik roep u op om dat nog meer te doen, vanaf nu, ook door die motie te ondersteunen.
De VVD heeft oog voor een heel naar gezicht van de stad, kindermishandeling. Maar wat ons betreft zou 
dit niet het enige thema moeten zijn dat de VVD politiek zou moeten beschouwen. Er moet wat ons betreft 
toch meer zijn wat de VVD vindt van de voorjaarsnota.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, welk gedeelte van de woordvoering over werkgelegenheid 
heeft mevrouw Jongman gemist? Waarschijnlijk het hele gedeelte.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): Nou, u hebt het ongeveer tien minuten gehad over 
kindermishandeling en ik ben het helemaal met u eens dat het heel erg is en dat daar heel veel aan moet 
gebeuren. Maar ik had van u nog meer inhoud verwacht qua politiek, omdat we van u eigenlijk wel gewend 
zijn dat u dat wel meegeeft, als ook een van de regeringspartijen die ontzettend veel beleidsinvloed heeft, 
landelijk en ook lokaal.
Het CDA. Ik vond het wel leuk dat die partij ook naar zichzelf heeft gekeken. Wat betreft de twee gezichten 
geloof ik dat wij het helemaal met elkaar eens zijn. Voorzitter, dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Voorzitter, dank u wel. Ja, twee gezichten, iets wat in de eerste 
termijn veel ter sprake kwam. Ik denk dat ik een van de weinigen was die het niet heeft aangehaald. Dus ik 
maak graag van mijn tweede termijn gebruik om dat nu nog even aan te halen. Het is natuurlijk iets wat het 
geval is en waar wij ook graag iets tegen willen doen. Het is een gegeven dat dit in deze stad zo is maar het 
zou mooi zijn als de situatie anders was en wat ons betreft ligt er dan ook vooral de uitdaging om verbinding 
te creëren tussen deze twee gezichten. Ik had nog niet precies het idee welke kant ik op ging met mijn 
tweede termijn maar de PvdA heeft mij uitgedaagd om nog even iets over die visie te zeggen, dus dat doe 
ik dan graag, om dit nog even te onderbouwen. Ik heb gezegd in mijn eerste termijn dat wij uitgaan van die 
hoger opgeleiden. Daar is wetenschappelijk bewijs voor. Op het moment dat je daarop inzet, zorgt dit ook 
voor werkgelegenheid. En wetenschappelijk bewijs is voor ons reden dat het werkt en wij geloven daar ook 
in. En dat is wel de grote uitdaging voor deze stad. Ik haalde het al aan: zeven op de tien hoogopgeleiden 
vertrekt nog steeds uit Groningen en dat is gewoon een gemiste kans.

De VOORZITTER: Mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, u hebt het even over wetenschappelijk bewijs. Er is ook heel 
veel wetenschappelijk bewijs voor dat je er niet automatisch komt met het creëren van werkgelegenheid 
voor hoogopgeleiden maar dat je mensen moet begeleiden naar werk. Mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt, met name. Wat vindt u daarvan?

De heer BANACH (Student en Stad): Oh, dat ben ik helemaal met u eens. En daar kom ik ook nog op.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, mijn vervolgvraag: gaat u dan ook onze motie daarvoor 
steunen? Wij hebben twee moties die daarop inzetten.

De heer BANACH (Student en Stad): Nou, daar wou ik het zo meteen ook nog over hebben. Er zijn een 
aantal moties die u hebt ingestuurd en die ik heb doorgekeken, waarvan ik denk: dat zijn heel redelijke 
moties maar die ontvangen wij niet. Als u die wat eerder naar ons stuurt, kunnen wij daar ook wat dieper 
op ingaan. De kans is zeker aanwezig dat die gesteund worden door ons.
Maar, om even het verhaal af te maken: wij zien daar op zich een rol als kartrekker maar dat betekent zeker 
niet dat de andere kant wat ons betreft niet belangrijk is. Integendeel. Wij geloven heel erg in de suggesties 
die ook aangeleverd worden door de PvdA. Ook daar willen wij op inzetten, absoluut. En we geloven ook 
heel erg in die verbinding er versterking van elkaar. Wat ik ook al aanhaalde in mijn woordvoering in de 
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eerste termijn, en ik denk dat WIJS daar een heel mooi voorbeeld van is, is dat we vooral moeten kijken 
hoe we die twee gezichten kunnen samenbrengen en dat ook blijkt dat ze daar alle twee heel erg bij geholpen 
zijn om elkaar tegen te komen en elkaar te stimuleren. Dus dat vinden we heel goed. Ik heb hier speciaal 
nog even ‘de motie Campus Diep’ opgeschreven, die we ontzettend goed vinden en die hadden we in ieder 
geval niet gekregen. Maar waar in ieder geval de uitdaging ligt en waar wij op blijven inzetten, is om die 
verbinding te stimuleren en creëren. Dat vinden we heel belangrijk.
Tot slot wil ik dan nog even twee thema’s aanhalen die voor ons belangrijk zijn en ook waarom wij op een 
bepaalde motie staan. Allereerst is dat duurzaamheid. We leven in een wereld die snel aan het veranderen 
is maar ook waar gevaren op de loer liggen. We moeten duurzaam leven. Zodoende staan wij op de motie 
van de JA-JA-sticker. We zien dat als een kleine bewustwording, om te zorgen dat mensen bewuster 
worden. De motie ‘Milieustraten’ zorgt er ook voor dat mensen makkelijker van hun grofvuil afkomen. En 
als tweede, waar ik het net ook al een beetje over had, dat we leven in een stad van iedereen en dat daarom 
de verbinding met vluchtelingen, de motie van de Partij voor de Dieren, iets is waar wij hoog op inzetten. 
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Ik ken veel mensen die graag kleding willen kopen die 
duurzaam geproduceerd is, zonder kinderarbeid en wel met het oog op milieuvervuiling. Ik hoor ook vaak 
van mensen dat ze het jammer vinden dat een specifieke kledingkeus niet in de stad voorhanden is en dat 
ze online gaan bestellen. Wat zou er nou mooier zijn dan in onze stad meer werkgelegenheid te creëren, of 
eigenlijk deze werkgelegenheid weer terug te halen? In de stad waar sinds kort een recordaantal 
ambachtelijke bierbrouwers is en waar de echte bakker weer terug is in het straatbeeld. Heel logisch. 
Natuurlijk zijn er initiatieven geweest vanuit ondernemers zelf en heeft het college niet direct gestuurd in 
deze initiatieven. Iedereen in deze stad mag gelukkig nog steeds zelf de keuze maken om een lokaal 
gebrouwen biertje te drinken of bij de Aldi te kopen. Maar zolang het college wel ruimte geeft aan de 
Primark, die beslist niet bekendstaat om zijn in vriendelijke kleding, vinden wij het niet meer dan normaal 
om ook de duurzame en kinderarbeidsvrije kleding wat meer aandacht te geven in deze stad. Ik heb niet 
veel respons van andere fracties gekregen op deze motie, alleen van de VVD. Dat is waarom ik dit 
onderwerp in de tweede termijn nog even wilde belichten. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dank u wel, voorzitter. Onze partij bestaat uit kernwaarden: 
vertrouwen, verbinding en zorgzaamheid. Daarom hebben wij goed naar andere partijen geluisterd en zal 
ik in mijn woordvoering de punten naar voren halen waarin wij met onze kernwaarden de andere partijen 
kunnen vinden.
D66 gaf aan dat zij de Stadjers voorop willen stellen en de SP wil de strijd aangaan voor 
burgerbetrokkenheid. Je zou zeggen dat zij schouder aan schouder staan. De werkelijkheid blijkt ook in dit 
voorjaarsdebat wat weerbarstiger. Ook de ChristenUnie en het CDA, ondanks de wat zure toon van het 
CDA in de tweede termijn, hebben in hun woordvoering uitgebreid aandacht besteed aan betrouwbaarheid 
van de overheid naar de burger. Mijn complimenten ook daarvoor.
Verbinding zoeken, daar hadden de Partij voor de Dieren en Student en Stad het uitgebreid over. Stadjer en 
studenten komen nader tot elkaar. En de Partij voor de Dieren wil ook door middel van duurzaamheid de 
verbinding meer gaan zoeken. Dat is mooi om te zien.
De PvdA besteedt veel aandacht aan werkgelegenheid, uiteraard, en wil een plan van aanpak voor 50-
plussers. Dat vinden we zorgzaam en daar kunnen we ons goed bij aansluiten. GroenLinks sprak over een 
gezonde stad. Als het goed gaat met de gezondheid van mensen, gaat het ook gewoon goed met de stad. De 
zorgzaamheid kunnen we ook zeer waarderen.
Verder vinden wij het van de Stadspartij fijn dat ze aandacht schenkt aan de eenzame ouderen hier in de 
stad, al klinkt dat voorstel nog wel behoorlijk als ‘wij weten wel wat goed voor u is’. Positief van de VVD 
vinden wij dat ze nadrukkelijk heeft uitgesproken dat ze geen tariefsverhoging wil. Daarnaast wil ik toch 
wel even een korte verduidelijking wat betreft de motie van de trap. Ik kwam misschien niet helemaal goed 
uit mijn woorden net, door de vele interrupties, maar wat er met de motie nadrukkelijk wordt gezegd, is dat 
de trappen niet in de binnenstad maar op de Grote Markt moeten komen. Dat is wat ik in de motie 
nadrukkelijk wil zeggen. Dat is een ruimer begrip dan de binnenstad.
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De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, het kon bij de eerste termijn niet maar ik heb nog wel een vraag. 
Als u het voor het zeggen hebt, mevrouw Woldhuis, hoe en waar zouden die trappen dan komen te staan? 
Het is natuurlijk ook zo dat wij zo meteen met de nieuwe markt doorloop moeten hebben. Die trap kan niet 
op dezelfde plek komen. Dus hoe zou u dat dan zien?

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Dank u wel, mijnheer Banach. Hoe zou ik dat dan zien? Nou, 
de trappen zoals ze er nu staan natuurlijk niet maar wel in die functionaliteit. Wat mij betreft op de Grote 
Markt. Dus niet de trappen van het VVV-gebouw maar wel in zo’n vorm en dan ergens op de Grote Markt. 
Dus niet in de binnenstad maar op de Grote Markt.

De heer BANACH (Student en Stad): Dezelfde …

De VOORZITTER: Nee, we houden op over de trap. Niet meer over de trap.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Tot zover, voorzitter. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Met uw hulp hebben wij het kunnen beperken tot de tijd die wij nu hebben. 
Het is 19.30 uur. We hebben een uur en een kwartier voor de maaltijd. Uiterlijk 20.45 uur hier weer terug. 
De vergadering is geschorst.

(Schorsing 19.31 uur – 20.51 uur)

Reactie college

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Misschien even, voordat wij aan de termijn van het college 
beginnen nog even een systeemopmerking. Het college heeft de moties langsgelopen en heeft daar ook een 
oordeel over geveld. Het college heeft het gedaan in een soort driedeling. Van een aantal moties heeft het 
college geconstateerd dat het iets is wat eigenlijk al in ons beleid zit. Er zijn toezeggingen op geweest, et 
cetera. Daarvan zeggen wij: “Die nemen wij onmiddellijk over”. Er is een aantal moties waarvan wij 
zeggen: “Het is op zichzelf prima om te doen maar dat doen wij nog niet.” Daarover is het oordeel aan de 
raad. En dan is er een aantal moties waarvan wij het idee hebben dat het verstandig is om het niet te doen. 
Dan zullen we daar een inhoudelijke opvatting op geven. Dat is de driedeling. Het zou het behandelen 
vergemakkelijken als u het eens bent met het oordeel van het college dat de motie kan worden overgenomen 
in de betekenis zoals ik het net heb gezegd, dat u dan ook overweegt om die niet in stemming te brengen. 
Overweegt, zeg ik. U hebt altijd het recht om het wel te doen. Soms kan het zijn dat u toch behoefte hebt 
aan een wat meer principiële stellingname en een uitspraak van de raad. Dat kan maar het hoeft niet. Zullen 
we het zo doen? Het woord is aan wethouder Schroor.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Voorzitter, een punt van de orde. Daar toch even een vraag over. Wat 
is de consequentie als het college de motie overneemt? Gaat dit dan bij de begroting bijvoorbeeld ook in 
een motie en toezeggingenbrief vervat worden, daarna? Want we willen dan ook graag geïnformeerd 
worden over de voortgang van die toezegging.

De VOORZITTER: Ja, uiteraard is dat zo. Maar als wij de motie overnemen, zeggen we: “Eigenlijk doen 
we dat al” en dan is het uw goed recht om te vragen: “hebben we dat al eerder afgesproken?” Als het eerder 
afgesproken is, is het even de vraag of u genoeg hebt aan die afspraak.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, ook een punt van de orde. Ik zou liever hebben dat het college gewoon 
aangeeft: “Overbodig, dat doen we al” en dat de fractie zelf gaat bepalen of die een motie gaat intrekken, 
ja of nee.

De VOORZITTER: Ja, maar dat bepaalt de fractie altijd zelf. Daar komt het college sowieso niet aan. Ik 
zeg alleen als voorzitter dat op het moment dat u het daar eigenlijk wel mee eens bent, ik u in overweging 
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geef om de motie dan terug te trekken. En dat kan. Dat gebeurt wel vaker, namelijk. Jawel, dat zei ik net 
ook ongeveer zo. Het woord is aan de wethouder.

Wethouder SCHROOR: Dank u wel, voorzitter. Ja, laten we het eerst eens even over trappen gaan hebben. 
Nee hoor, geintje. Voorzitter, alle fracties hebben in hun woordvoering een aantal belangrijke onderwerpen 
getoetst aan thema’s die wij in onze voorjaarsbrief hebben opgeschreven. Thema’s zoals werkgelegenheid, 
het sociale domein, de gezonde stad, onderwijs, werk, hoe om te gaan met vluchtelingen, allemaal zaken 
waar het college in de brief ook aandacht aan heeft besteed. Mevrouw Bloemhoff merkte al op dat D66, SP 
en PvdA maar zeker daarna ook andere fracties, de kansen en ook de uitdagingen adresseren van de 
verschillen tussen kwetsbare en succesvolle mensen in onze gemeente. En dat heeft iedereen op zijn eigen 
manier gedaan. Voorzitter, dit college heeft in de brief aangegeven dat wij die twee gezichten, zoals we het 
genoemd hebben in de stad, niet alleen aan elkaar willen verbinden maar heeft daar ook daadwerkelijk 
allerlei zaken aan verbonden, zoals de gebiedsteams, de WIJ-teams, de gebiedsgerichte inzet, nieuw en 
meer geld voor armoedebeleid, participatie in de wijk, mensen aan een baan helpen, P-banen. We hebben 
N-banen in deze collegeperiode gewit, die in de vorige periode nog niet gewit waren. Onderwijsinnovatie, 
gericht op achterstandskinderen, die moeite hebben om op school mee te komen door hun 
sociaalmaatschappelijke omgeving. Zorginnovaties, die vaak ook op heel klein schaalniveau ingaan om het 
voor mensen beter te maken, Wijs in de wijk, voor studenten en ga zo maar door. Talloze voorbeelden 
waarmee dit college bewijs levert dat wij daadwerkelijk werken aan het verschil in onze samenleving, 
overigens in elke stad in Nederland is dat aanwezig maar wij werken er daadwerkelijk aan en we leveren 
daar het bewijs voor. En, voorzitter, zijn we er dan al? Nee, natuurlijk niet en de heer Bolle heeft ook een 
terechte opmerking gemaakt. Wij lossen hiermee niet alle problemen op. Die illusie hebben we ook niet. 
Maar ik denk wel, voorzitter, dat het college – en het beeld willen wij toch echt rechtzetten en echt naar 
voor brengen – hard werkt aan die verschillen in de stad, vanuit een positieve dynamo, namelijk nieuwe 
werkgelegenheid, waarvan inderdaad bewezen is dat het ook werkgelegenheid in de hele keten oplevert. 
Maar zeker ook voor die mensen die een tandje harder moeten en een duwtje in de rug nodig hebben met 
alle zaken die ik net heb genoemd, om hen daarin te ondersteunen. En, voorzitter, het is niet zoals mevrouw 
Jongman zegt: “Hier ligt de hengel.” Nee, wij gaan vissen met deze mensen. Sterker nog, als er niets 
gevangen wordt, dan kopen wij nog een dikke vette wijting ook bij de visboer en nemen we die mee naar 
huis om de teleurstelling in ieder geval niet daar te laten zijn. Dus, om in die beeldspraak verder te gaan, 
voorzitter, het college levert het bewijs dat de stelling ‘Wij werken aan de twee gezichten in de stad en met 
name de verbinding en laten we van elkaar profiteren’, absoluut aan de orde is.
Voorzitter, de heer Bolle merkte het al op: er is op dit moment niet zoveel ruimte voor extra ambities. Laten 
we dat vooral niet zo uitleggen dat dit college geen ambities zou hebben. Als we kijken waar wij op dit 
moment geld, tijd en energie aan besteden, dan is dat een indrukwekkende lijst. Ik heb dat bij de rekening 
ook al opgenoemd. Een aantal zaken wil ik nu toch nog even voor u neerleggen: de zuidelijke ringweg, het 
stationsgebied, het Forum, plannen die we samen met bewoners hebben uitgewerkt, bijvoorbeeld de 
binnenstadsvisie, de fietsstrategie, de kadernota Cultuur, de woonvisie, het meerjarenprogramma Sport en 
bewegen, allemaal zaken waar we op participatie en inzet hebben gezeten. Ruimte voor vernieuwing, samen 
met onze inwoners, bijvoorbeeld onze innovatieateliers in de zorg en in onderwijs, veranderlabs. Over 
onderwijs, sociale zekerheid, zorg en veiligheid, Let’s Gro en experimenteren met nieuwe vormen van 
zeggenschap van bewoners, bijvoorbeeld in de wijkcorporatie, een pilot die op dit moment loopt maar ook 
rond het wijkwethouderschap in nieuwe bewonersparticipatie en zeggingskracht. We zijn bezig met het 
organiseren van de nieuwe aansturing van de WIJ-teams. De kadernota is net vastgesteld. En we zetten 
grote stappen en dan echt forse stappen, op weg naar duurzame energie, met name op het gebied van 
geothermie, warmtenet. Kortom: grote projecten staan in de steigers. Groningen staat er over het algemeen 
genomen hartstikke goed voor en de economie en de werkgelegenheid trekken aan.
Onze speerpunten voor de komende jaren, die we in de brief hebben verwoord, zijn het vormgeven van de 
Next City, samenwerken en verbinding zoeken, zoals we dat de afgelopen tijd hebben gedaan met onze 
burgers en onze bevolking, doorontwikkelen van de gebiedsgerichte aanpak, het bevorderen van 
kruisbestuiving tussen die inclusieve stad, arbeidsmarkt, onderwijs, City of Talent. We organiseren daarbij 
ook netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken voor studenten. We geven extra impuls aan onze 
duurzaamheid, onze waterstofvrachtwagens zijn daarvan behoorlijk mooie voorbeelden, denk ik. We 
focussen op een gezonde stedelijke ontwikkeling in het kader van healthy ageing en de Gezonde Stad.
Natuurlijk willen we ook een beter beeld krijgen van de georganiseerde criminaliteit. Zorgen voor meer 
veiligheid op straat. Bedrijven faciliteren we en innovaties stimuleren we en vooral de startup-scene wordt 
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bij ons in het zonnetje gezet en ook goed begeleid en gefaciliteerd, daar waar zij zelf aangeeft dat het 
noodzakelijk is. Tot slot, voorzitter, zijn we ook met onze eigen organisatie bezig. We bezuinigen. We 
kunnen niet alles aan. We kunnen niet al uw vragen met menskracht bedienen, dat is ook de reden waarom 
we wat selectief moeten zijn daarin, de komende jaren. Dat hebben we al vaker gezegd maar het is ook echt 
zo. Met minder mensen moet je ook kijken waar je je energie op gaat focussen. En we hebben twee forse 
bezuinigingen, de ChristenUnie heeft daar al iets over gezegd, namelijk de outsourcing en het Noordelijk 
Belastingkantoor. Dat levert uiteindelijk, en dat is ook door een vrij kritisch een goed rapport onderbouwd, 
een bezuiniging op van bijna 5 miljoen euro. Het is zo dat wij hier nu een tegenvaller op hebben. Die heeft 
niet te maken met het feit dat die bezuiniging niet realistisch is maar dat wij onze termijnen optimistisch 
hebben ingeschat. We zijn gewoon later met die bezuiniging en het is niet in een keer raak. Die zal in de 
loop van zeven jaar worden opgebouwd. Dat is de reden dat deze afboeking op het weerstandsvermogen 
nu als voorstel in de voorjaarsbrief zit. Dat heeft te maken met het feit dat wij ons geld later gaan 
terugverdienen. Dus het is geen geld dat wij moeten investeren en dat we kwijt zijn, het is het afboeken van 
een reeds ingeboekte winst. Die winst is realistisch, het Noordelijk Belastingkantoor laat dat zien, die is 
onlangs naar boven bijgesteld. De ICT-outsourcing laat dit zien. Dat zijn denk ik wel heel belangrijke 
opgaven die we hier met elkaar hebben afgesproken om de organisatie op die manier kwalitatief beter te 
maken en ervoor te zorgen dat we op die manier een bezuiniging kunnen realiseren.
Dan, voorzitter, de Stadspartij. Ik kom op een paar dingen terug. Uw bijdrage was voor mij persoonlijk 
onnavolgbaar. Het was echt niet te volgen, zeg maar. Ik heb er wel een belangrijke vraag aan overgehouden 
en dat was de AZC-vraag. U vroeg namelijk of de veranderende instroom van asielzoekers in Nederland 
een vraagstuk oplevert voor ons tweede asielzoekerscentrum aan Ulgersmaweg. Natuurlijk is het zo dat het 
college dit nauwlettend in de gaten houdt. We hebben ook nauw contact met zowel de regering als met het 
COA over de vraag of daar daadwerkelijk die mensen gaan komen die we in onze veronderstelling op dit 
moment hebben zitten. Dat zullen we ook de komende tijd blijven volgen, want u weet: we beginnen eerst 
aan de westkant van de stad met die ontwikkeling. En we zullen ook kijken, als dit inderdaad leidt tot een 
aanpassing in de verwachtingen op het AZC, of we die capaciteit ook misschien op een andere manier 
kunnen benutten. Daar is op dit moment nog geen sprake van, in alle helderheid. Maar de contacten zijn 
goed en du moment dat wij daadwerkelijk daar minder mensen krijgen of andersoortige mensen krijgen, 
zullen we ook onze plannen daar ook flexibel op aanpassen en met u daarover het debat aangaan. Dat is 
denk ik alles wat we daar op dit moment over kunnen zeggen.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, voorzitter, ik had ook nog een ander punt daaraan toegevoegd en dat 
is dat er in de regio overcapaciteit is. Neemt u dat dan ook mee in die afweging?

Wethouder SCHROOR: Ja, het is een regionale aanpak per definitie. Wij hebben bijvoorbeeld ook, dit is 
een aanverwant voorbeeld, in beeld gebracht wat de toestroom op dit moment in de hele regio Groningen 
is, in de hele provincie, om daaruit te kunnen destilleren welk onderwijsvraagstuk we in de hele provincie 
hebben maar waar zich ook geografisch dit onderwijsvraagstuk bevindt. Dat is ook zo’n regionale analyse, 
waarbij je altijd kijkt: waar zit wat? Wie zitten waar? Welke kinderen kunnen we waar verwachten en welke 
beweging in de provincie kunnen we voorspellen en zijn we daar dan goed op toegerust? Ik denk dat dit 
ook wel illustreert hoe wij hiermee omgaan. Dat is niet alleen lokaal, dat is regionaal en het is zelfs 
nationaal. Daarmee is de burgemeester als voorzitter van de regietafel bijna wekelijks bezig.
De ChristenUnie heeft een paar inhoudelijke vragen gesteld. Daar wil ik toch even kort bij langs. De 
doelstelling van de innovaties, daar zet u uw vraagtekens bij. De doelstelling is substitutie in de keten, 
besparing of kwaliteitsverbetering of een combinatie van die twee. Alle drie kan. En u zei: “Is dat nou waar 
we naartoe moeten?” Ik denk dat het juist hartstikke goed is. We hebben ook gezien, in de ateliers die we 
hebben gehad, zowel op het Wmo-atelier als net in het beschermdwonenatelier, dat er heel interessante 
projecten op ons afkomen, waarin we ook zien dat substitutie in die keten nagestreefd wordt en ook 
aantoonbaar in potentie is in de keten. Dus dat er daadwerkelijk een zwaardere zorg bespaard kan worden, 
op een andere manier zorg geleverd kan worden, met inzet van heel veel partijen waar we nog nooit aan 
gedacht hadden. Dat is precies de kern van de innovaties. Ik denk dus dat u als u de veronderstelling hebt 
dat dit geen goed uitgangspunt is, de praktijk van deze innovatieateliers bewijst dat het wel een goed 
uitgangspunt is. En dat je daarmee ook kwaliteit toevoegt in je stad, die je anders niet in beeld had gehad.
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De VOORZITTER: Mevrouw Jongman.

Mevrouw JONGMAN (ChristenUnie): U zegt: “het uitgangspunt” maar de zorgen die wij hebben gaan 
meer over de daadwerkelijke uitvoering. U hebt nu nog geen daadwerkelijke situatie. We maken ons zorgen 
over de toekomst maar het kan zo zijn dat mensen toch niet goed geholpen worden en dan komen ze alsnog 
weer op ons bordje terecht. Maar goed, het gaat te ver om het daar nu helemaal over te hebben maar die 
zorgen heb ik nu met u gedeeld.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, dank. Daar komen we natuurlijk nog wel over te spreken, want ook de 
resultaten van het innovatieatelier beschermd wonen komen nog bij u, in de tweede helft van dit jaar. Dan 
zullen we dit zorgpunt van u in ieder geval adresseren en dan kunnen we daar ook een discussie over voeren. 
Een terecht punt.
Dan verwarde personen, u vroeg nog naar de toename. Die is enigszins relatief. Landelijk heeft dit heel 
veel aandacht op dit moment maar het is ook zo dat de bestanden van de politie enigszins vervuild zijn. Het 
is dus een bestand van de politie waar heel veel mensen in een categorie zitten ‘verwarde personen’. En als 
je dat gaat uit pellen, dan zie je wat de werkelijke uitdaging is. Dat is nog steeds een uitdaging voor de stad 
Groningen, kan ik u zeggen. De burgemeester en ikzelf zijn daarmee bezig. Het is ook zo dat we daar met 
onze ketenpartners goede afspraken over kunnen maken. Waar nou het gat zit, betreft verwarde personen, 
is met name waar ze in de cel terechtkomen en er niet thuishoren, of er heel kort zouden moeten zijn. Het 
zit hem dus in de nazorg en het zit hem in de preventie. Dat is nou precies waar het WIJ-team aan de orde 
is, waar onze sociale teams aan de orde zijn, om daar de koppeling te maken. Waar misschien ook iets 
bedacht moet worden en we zijn daar met de directeur van Lentis over in gesprek, om te kijken of wij 
provinciaal niet iets kunnen creëren voor die verwarde personen, waar nu een gat valt. Iets waar we verder 
nader over komen te spreken. Maar dat is dus nu aan de orde. En dat is het antwoord op de vraag over 
verwarde personen en de toename, daar komen we later dus nog op terug. Maar het heeft onze warme 
aandacht.
De outsourcing, daar heb ik net al iets over gezegd. Dan de MKBA. U stelde in uw woordvoering dat het 
niet leidt tot het verminderen van subsidies. Sterker nog, u zei: “We geven waarschijnlijk de goede partij 
de goede subsidie.” Die stelling is wat te vroeg. Het enige wat wij in onze voorjaarsbrief gezegd hebben, is 
dat wij de bezuiniging het komende jaar niet halen, omdat wij in onze analysefase nog niet zo ver zijn dat 
wij werkelijk kunnen zeggen: “Er zijn subsidies die verminderd kunnen worden of anders kunnen worden 
ingezet.” Die MKBA komt binnenkort naar u toe. En u zult het zien, het is een zeer waardevol document, 
dat het genoeg aanleiding geeft om juist wel dat debat te gaan voeren maar op een iets andere manier dan 
een kale “we halen er zoveel procent vanaf”. Dat wordt een manier waarop we gaan kijken hoe we veel 
slimmer zaken kunnen combineren met hetzelfde doel, om op die manier de inzet wellicht te kunnen 
verkleinen en het doel sterker te kunnen neerzetten. Dat klinkt heel plastisch maar als wij daarover komen 
te spreken, zullen we er ook praktische voorbeelden bij aandragen van hoe het dan zit. Maar het is echt te 
vroeg om te zeggen dat de MKBA de bezuiniging niet gaat realiseren, want daar zien wij als college zeker 
nog mogelijkheden voor.
Dan een opmerking over de happy flierefluitende few. Volgens uw eigen kader, namelijk mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben, die hulp nodig hebben in de stad, die in armoede leven, zijn die happy few 
flierefluitende mensen in de stad ongeveer 80% tot 90% van onze inwoners. Volgens uw eigen kader. Ik 
denk dat we in het debat misschien deze inwoners recht doen door te zeggen dat dit niet allemaal 
hoogopgeleide, in een Mercedes rijdende 150.000 euro verdienende mensen zijn. Het zijn gewoon mensen 
die zichzelf kunnen redden. Mensen die gelukkig zijn in deze stad en voor wie deze stad een 
onwaarschijnlijke aantrekkingskracht heeft. Het is terecht, dat heb ik in het begin van de woordvoering al 
aangegeven, dat wij aandacht hebben voor die 10% of 20% die het echt hartstikke moeilijk heeft. Wij doen 
onze stinkende best daarvoor. We hebben er ook concrete maatregelen voor. Hebt u suggesties om het beter 
te kunnen doen, dan zullen we daar zeer serieus naar kijken, laat dat helder zijn. Het is een open uitnodiging. 
Maar laten we niet de illusie wekken dat Groningen er niet zo goed voorstaat of dat Groningen afzakt in de 
vaart der volkeren. Het tegendeel is waar. En, voorzitter, tot slot dan, een statement over Groningen. Het 
college denkt dat Groningen bovenal een unieke stad is. En als wij ons best doen, dat is even een positief 
afsluiten van dit debat, dan denk ik dat wij in staat zijn om Groningen die vijfde groeikern van Nederland 
te laten zijn. We hebben de Randstad, we hebben de agglomeratie Eindhoven en we hebben Groningen. En 
in potentie hebben wij alles in huis. Als het gaat om aantrekkelijkheid van de binnenstad, als het gaat om 
onze startup-scene, als het gaat om onze innovaties, als het gaat om ons woon- en werkklimaat, als het gaat 
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om de kwaliteit van onze cultuur, als het gaat om de kwaliteit van voorzieningen, dan hebben wij absoluut 
de potentie om in Nederland die tweede of derde agglomeratie te kunnen zijn waar die investeringen naartoe 
zouden moeten gaan. Ik denk dat, als wij een beetje die schroom van ons afwerpen, wat collega Van Keulen 
weleens zegt, een beetje gaan ‘snakken’, dat wij in staat zijn om dat ook tussen de oren van Den Haag te 
krijgen. Maar dat betekent dus ook dat wij ons eigen bewustzijn als stad Groningen, als gemeente 
Groningen, moeten laden met de bewijslast die hier gewoon aanwezig is. Als wij in staat zijn om dat te 
doen, dan ligt hier voor Groningen een waanzinnig mooie toekomst, waar al onze inwoners van kunnen 
profiteren, ongeacht in welke situatie zij zich bevinden.
Voorzitter, ik ben toe aan de moties, als er verder geen vragen zijn. Voorzitter, voor motie 1 zou ik het 
woord graag willen geven aan collega De Rook.

Wethouder DE ROOK: Ja ,voorzitter, dit sluit voor een groot deel goed aan bij ons bestaande beleid. Het 
is goed in te passen, ook in onze connecties met Noorderveld. We doen dit nog niet. We kunnen het zeker 
gaan doen, dus ons dat betreft is het oordeel aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 2 is de eerste in de categorie ‘overnemen’. Staand beleid.
Motie 3 behoeft een beetje toelichting van onze kant, want ik kan u zeggen dat ik als portefeuille van 
onderwijs een beetje in mijn maag zat met deze motie. Dat heeft ermee te maken dat je deze motie ook zo 
zou kunnen lezen, en zeker als ik een onderwijsbestuurder zou zijn, van: wat gaat die gemeente met mijn 
interne bedrijfsproces doen? Een medezeggenschapsraad is in principe een intern bedrijfsproces van een 
onderwijsbestuur, dat met elkaar alle uitdagingen bespreekt, fusies, salarissen, leerlingenproblemen en dat 
soort zaken. Hoe zorg je er nou voor dat wij als college niet een soort uitlaatklep worden voor ontevreden 
medezeggenschapsraden? Dat zit in deze motie enigszins besloten. Maar ik heb wel een voorstel voor u. 
Als we het nu zo zouden kunnen doen, volgens mij beantwoordt dit volledig aan de strekking van deze 
motie: We hebben elk jaar een viertal onderwijspactsessies. Die pactsessies staan in het kader van de 
onderwijskwaliteit van de toekomst in Groningen. Dus dat heeft al de annotatie van met elkaar praten over 
de kwaliteit van het onderwijs. Als ik er nou voor zorg dat wij dit komend schooljaar een uitnodiging sturen 
aan deze partijen die hierin genoemd zijn in het kader van zo’n onderwijspactsessie, met daarbij de vraag: 
welke onderwerpen zou u graag in het kader van kwaliteit van het onderwijs willen bespreken met ons? En 
dan nodig ik ook zeker de raadscommissie Onderwijs en Cultuur uit. Dat we dan eens kijken naar die sessie, 
wat die heeft opgeleverd en of het een structureel vervolg zou moeten krijgen of niet. Als ik haar zo zou 
mogen interpreteren, blijf ik een beetje weg bij de interne bedrijfsvoering van de onderwijsinstellingen. Ik 
denk dat het voldoet aan het doel van de motie. Als ik haar zo zou mogen lezen, dan laat ik het over aan het 
oordeel van de raad. Het is even aan u om daar straks op te reageren.
Voorzitter, dan motie 4. Dat is oordeel aan de raad.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Een toelichting?
 
Wethouder SCHROOR: Ga je gang.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, ik denk dat het wel goed is om even een korte toelichting erbij te 
geven. Het oordeel is inderdaad aan de raad, dat kunnen we alvast verklappen. Ik denk dat het wel goed is 
om dit even te duiden. Als we de motie goed gelezen hebben, wordt er niet gevraagd om een compleet 
nieuwe accommodatienota met alles erop en eraan, met nieuwe subsidies, afspraken, et cetera. Dan zijn we 
echt wel even bezig en het is eigenlijk ook nog te vroeg. Maar waar u wel om vraagt is een afstemming 
tussen wat onze accommodaties kunnen betekenen in relatie tot het wijkgericht werken en de WIJ-teams. 
In dat opzicht kunnen wij dit verzoek, dus die geactualiseerde visie, meenemen in de bredere visie op de 
voorliggende voorzieningen die wij nu in het kader van de WIJ-teams aan het maken zijn. Dus op die 
manier zal inderdaad het accommodatiebeleid geactualiseerd worden. Dus met die toevoeging is het oordeel 
aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 5 is ook oordeel aan de raad. Het is een nieuw element maar wij 
staan daar achter.
Motie 6, ‘Aanbesteding sociaal domein’. Ook oordeel aan de raad maar wel met een toelichting en een 
vraag aan u weer. Het is namelijk zo dat verzoekpunt 1 wel kan, “… digitale informatie op de website 
huidige aanbesteding beschikbaar te stellen”. Nummer 2 kan niet. Dat is technisch niet mogelijk, omdat wij 
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namelijk niet meer budgetgewijs hebben aanbesteed maar prijs P maal Q. Dus prijs maal aantal. Daarmee 
kunnen we dit technisch gewoon niet doen, want wij hebben die gegevens niet. Die hebben we pas wanneer 
we rekeningen krijgen hoeveel Q er is geleverd voor de P die we hebben gevraagd. We kunnen de prijs wel 
duidelijk maken, dus er zijn wel wat mogelijkheden die we uit ons bestand kunnen lichten om het op die 
manier transparant te maken. Maar echt budgetten bijvoorbeeld inzichtelijk maken per aanbieder per wijk, 
die informatie is er gewoon niet. Dus dat wordt ingewikkeld. Dus als u ons daar wat vrijheid geeft om daar 
met u wellicht op terug te komen, dan kunnen we de motie aan het oordeel van de raad laten en anders 
moeten we haar ontraden.
Motie 7, collega Van der Schaaf.

De VOORZITTER: De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Dank u, voorzitter. Ik wil nog even terug naar motie 5, over die vakdocent gym. 
Daarvan zei de wethouder: “Dit is nieuw” maar dat is toch helemaal niet nieuw? Dat staat toch al in de 
meerjarennota Sport en het college is er toch al mee bezig? Of zie ik dat verkeerd?

Wethouder DE ROOK: We doen dit inderdaad op 19 van de 37 scholen. Daar is dit staande praktijk. Wat 
denk ik een goede intentie is, die ook uit de motie spreekt, is om te kijken of we het kunnen uitbreiden naar 
37 van de 37 scholen. Daar is nog geen budget voor maar ik denk dat de motie ons terecht oproept om 
samen met verschillende partijen te kijken of we dat toch voor elkaar kunnen krijgen. Dat is een uitdaging 
die het college graag aanneemt. Dus vandaar.

De heer BOLLE (CDA): Maar, voorzitter, begrijp ik nou goed dat dit dus een nieuwe ambitie is? Dus dat 
in het meerjarenprogramma Sport niet stond dat we eigenlijk vinden dat er op elke school een vakdocent 
moet zijn en dat daarom deze motie een goed idee is, omdat die motie dat wel uitspreekt? Of zegt u: “In de 
meerjarennota stond eigenlijk ook al dat we dat willen gaan doen”? Welke van de twee is het?

Wethouder DE ROOK: Ja nou, ik denk dat die intentie er eigenlijk al jaren is bij de gemeente, in het 
meerjarenprogramma staat hij ook al opgenomen maar deze motie maakt hem iets concreter. Dus wat dat 
betreft is het oordeel aan de raad.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter, ik heb ook nog een vraag over deze motie. Er staat eigenlijk 
‘vakdocent’ en bij een vakdocent kan ik mij bijvoorbeeld ook voorstellen een muziekdocent. Dit is vaak 
ook een specifiek onderdeel. Zou dit een aanloop kunnen zijn naar kijken of het misschien in de toekomst 
mogelijk is om muziekdocenten ook als vakdocenten bij dit soort scholen aan te trekken?

De VOORZITTER: Dit is een willekeurig gekozen voorbeeld, begrijp ik.

Wethouder DE ROOK: Wellicht, maar daar roept deze motie niet toe op. Het maakt volgens mij ook geen 
deel uit van de actie die het college gaat ondernemen naar aanleiding van deze motie. Maar misschien is 
het een interessant thema om in het vervolg nog eens op door te praten, mijnheer Kelder.

Wethouder SCHROOR: Motie 7, collega Van der Schaaf.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, de motie ‘Eerst Selwerd’. We zouden deze motie willen ontraden. 
We hebben daar een aantal argumenten voor. Het belangrijkste is dat er al een recent wijkvernieuwingsplan 
voor Selwerd is, in 2013 vastgesteld en volgens mij ruim een jaar geleden ook nog van een eerste evaluatie 
voorzien. Er is 2 miljoen euro uitgetrokken voor de wijkontwikkeling van Selwerd. Wat wel zo is, maar dat 
zit ook in dit wijkvernieuwingsplan ingebakken, is dat wij in de loop van de tijd steeds gaan kijken of er 
een aanscherping van die aanpak nodig is. Dat gaan we ook doen voor Selwerd, ook in overleg met de 
woningbouwcorporaties. Maar dat is wat anders dan een nieuw wijkvernieuwingsplan maken, want dit 
bestaat al.
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Ten tweede: bij de overwegingen staat dat er sprake is van achterstallig onderhoud van onder andere de 
openbare ruimte in Selwerd. Dan wil ik u er toch op wijzen dat in ieder geval de borgscore in West hoger 
ligt dan in Zuid, terwijl het borgniveau identiek is.
Ik ga gelijk verder met motie 8, ‘Meer nieuwbouw dan verkoop’. Ook die willen wij ontraden. Ten eerste 
inhoudelijk, hoewel we het er helemaal mee eens zijn dat inderdaad de hoeveelheid te verkopen sociale 
huurwoningen omlaag moet. Dat hebben we ook al meerdere keren aangegeven en is feitelijk ook al 
geëffectueerd. Dit zult u ook terugzien in de prestatieafspraken. Maar om het helemaal terug te brengen, 
ermee te stoppen, gaat inhoudelijk gewoon te ver. Ten tweede hebben wij zelf al aangekondigd in het 
meerjarenprogramma Woningbouw, dat zult u ook zo meteen zien in de prestatieafspraken, dat wij gaan 
komen tot een stevige versnelling in de bouw van betaalbare huurwoningen. Ook daar zult u dan binnenkort 
al wat van merken. Dus in die zin is ze ook overbodig.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 9 nemen we over. Het is een motie die eigenlijk de toezegging 
van het college ondersteunt en daarmee dus ook overneemt.
Motie 10, collega Gijsbertsen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Ja, voorzitter, de individuele inkomenstoeslag. We hebben niet al te lang 
geleden nog een discussie gehad met elkaar over de individuele inkomenstoeslag en de inrichting daarvan. 
Het is een discussie die al een paar keer is teruggekomen. We hebben daarbij ook in beeld gebracht wat de 
kosten zijn die verbonden zijn aan deze beweging. Die kosten zijn hoog, minstens 400.000 euro maar het 
kan wel eens hoger zijn inmiddels. Dus het college heeft daar destijds niet voor gekozen en het voorstel 
van het college is om er ook in de toekomst niet voor te kiezen in het kader van het totale armoedebeleid. 
Dus wij ontraden de motie.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Motie 11, ‘Perspectief voor 50-plussers’. Wij zouden graag deze motie 
oordeel aan de raad geven. Belangrijk is dat hier niet alleen de samenwerking vanuit de gemeente wordt 
gezocht in de arbeidsregio maar ook nadrukkelijk de samenwerking met het UWV. Het UWV heeft ook 
middelen beschikbaar voor deze doelgroep. We zullen dus komen tot een soort regionale aanpak, waarbij 
die regionale aanpak, is ons voorstel, ook verder gaat dan alleen de arbeidsmarktregio Groningen. Ook met 
Friesland en Drenthe valt daarin veel samen te werken. Dus we gaan kijken hoe we de expliciete aandacht 
voor deze groep zouden kunnen bundelen. Dus wat ons betreft zouden wij deze motie prima kunnen 
uitvoeren.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 12 nemen we over, dat doen we al. Motie 13, collega Gijsbertsen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, het betreft hier een terechte constatering dat het aantal P-banen dat 
is ingevuld, is achtergebleven. We zijn begonnen met de campagne, waar toe hier eigenlijk wordt 
opgeroepen, om voor dit jaar en voor het volgende jaar ervoor te zorgen dat we het aantal halen. Dus wij 
nemen de motie over. Het is al iets wat we doen.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 14. Collega Van der Schaaf.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Wat het college betreft oordeel aan de raad, omdat wij met name als het 
gaat over de middeldure huurwoningen, uw analyse delen dat daar zeker nog een tandje bij kan. We zien 
daar in de praktijk nog niet veel van gerealiseerd worden en dat zal zeker de komende tijd moeten. Dus 
oordeel aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 15 ‘Campus Diep’. Daar hoort een klein verhaaltje bij. U hebt 
de voorjaarsbrief uitstekend gelezen, want er is namelijk sprake van een semantisch misverstand. Er staat 
namelijk: “kan worden afgebouwd” en dat is een beetje vierkant geformuleerd. Het is namelijk zo dat daar 
geen sprake van is. Bij Campus Diep is het juist onze intentie om daar gewoon continuïteit aan te geven. 
Gelet op de komende jaren stoppen wij er dus ook extra geld bij. Ik weet dat Het Kopland iets meer gevraagd 
heeft en ik zeg u gewoon toe dat wij met hen dat gesprek aangaan om te finetunen hoe dat het beste kan. 
Maar het was, en daarom is het wat vierkant opgeschreven, Het Kopland zelf die aan ons heeft aangegeven: 
“We willen in de toekomst eens gaan kijken en nadenken of wij niet voor dezelfde doelgroep op een andere 
manier en misschien wel op een andere plek onze dienstverlening kunnen leveren.” Er zijn nu al ideeën 
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over wooncorporaties en al dat soort zaken, waarover later meer. Dat was de reden waarom het er wat 
vierkant staat maar wij bouwen pas af als wij voor deze doelgroep, in overleg met onze ketenpartners een 
uitstekende oplossing hebben. Dus we laten niemand in de kou staan. En ik hoop dat met deze verheldering 
van deze tekst, deze motie kan worden ingetrokken.
Voorzitter, dan motie 16. Dat is een motie die wij kunnen overnemen. Dat doen wij al. Sterker nog, dat 
moeten wij ook. Motie 17, collega Gijsbertsen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, wij moeten de motie ontraden, niet omdat wij het geen goede 
beweging vinden maar omdat het al gebeurt. Alle achttien vo’s in de stad zijn al bezocht en in zeven van 
die gevallen is ook al een gezonde kantine aangebracht. We hebben natuurlijk de scholen niet aan een 
touwtje, het is aan scholen zelf wat ze ermee doen. Maar wat u hier vraagt, hebben wij al gedaan.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, bij motie 18 zaten we even te twijfelen. Eigenlijk doen we dit al maar 
net niet expliciet genoeg. Daar wil je nog iets over zeggen?

Wethouder GIJSBERTSEN: Ja, voorzitter, dan kan ik gelijk de motie over de geveltuin meenemen, want 
daar geldt hetzelfde voor. Dat is de laatste motie meen ik, ik heb het nummer even niet paraat. Motie 39, 
kijk aan. Dank. Voor beide moties geldt dat we het oordeel aan de raad kunnen laten maar dat we binnenkort 
ook komen met een bredere aanpak rond klimaatadaptatie waarop we ons moeten oriënteren. U kunt het in 
dat kader opnieuw bezien maar op zichzelf past het hierbij. Dus het oordeel is aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Motie 19, de burgemeester.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Voorzitter, het volgen van het fenomeen van die stopformulieren doen 
wij. Zelfs nauwgezet. Er zijn op dit moment allerlei bewegingen in het land om te beoordelen of dit ook de 
goede manier van werken is. De positieve kant is dat er een extra bewustzijn is van politiemensen om 
mensen aan te houden, van: “Ik moet mij achteraf over die aanhouding ook verantwoorden.” Dat is denk ik 
belangrijk. Maar het negatieve punt is dat het weer een administratieve rompslomp is in en rondom een 
politieapparaat dat toch al overbelast is. We hebben op dit moment eigenlijk niet het idee dat hier grote 
problematiek zit. Wij spreken twee keer per jaar met de politie en ik zou u willen adviseren om in dat 
gesprek dit punt te agenderen, zodat wij samen kunnen kijken in hoeverre hier een extra activiteit voor 
nodig is. Datzelfde geldt overigens ook voor motie 38, ‘Omhoog met de aangiftebereidheid’. Ik denk dat 
het goed is om daar gelijk even op in te gaan, dan is die ook afgewikkeld. Wat hier speelt is dat wij geen 
enkele concrete aanwijzing hebben dat bij een specifieke doelgroep die aangiftebereidheid te laag is. Wat 
we wel weten is dat deze over de hele linie van de bevolking beter kan. Dan is het niet alleen 
aangiftebereidheid van het aangeven per strafbare feiten die wel of niet vervolgbaar zijn maar ook het doen 
van meldingen bijvoorbeeld van discriminatore uitingen et cetera, zodat we een beter inzicht hebben in wat 
er speelt. Die aangiftes worden gedaan onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie bij de 
politie. Het is dus niet iets waarvoor wij een specifieke onderzoeksverantwoordelijkheid moeten hebben. 
Het is wel zo dat ook dit punt een continu punt van aandacht is, waar ook veel aandacht aan wordt besteed, 
ook in de wijken, bijvoorbeeld ook door wijkagenten. Het lijkt ons goed om ook dit punt te agenderen voor 
het overleg met de politie maar om nu gelijk een onderzoeksopdracht aan ons te geven lijkt ons niet 
verstandig. Ik zou dus deze motie willen ontraden.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): Even ter verheldering: wat is het uiteindelijke advies van motie 19?

Burgemeester DEN OUDSTEN: Als u akkoord kunt gaan met de uitleg die ik eraan geef, is het oordeel aan 
de raad. En datzelfde geldt voor motie 20, ‘Wet open overheid’. We hebben er ook eerder met elkaar over 
gecorrespondeerd. U hebt vragen aan het college gesteld. Daar hebben we ook van gezegd dat we voor het 
invoeren zijn van die wet. Geen enkele twijfel. Het mag wat ons betreft ook zo snel mogelijk. Waar de 
VNG misschien iets te uitgebreid het accent op heeft gelegd maar wat de kern is van de kritiek van de VNG, 
is dat het administratieve, kostenverhogende rompslomp geeft bij gemeenten. Ze probeert juist dat te 
wijzigen. Wij zullen ook bij de VNG aangeven dat wij voor een snelle invoering van die wet zijn en we 
zullen vragen of zij, wat zij kenbaar maakt van haar opvattingen, ook echt wil beperken tot dat ene punt.

De heer BOLLE (CDA): Voorzitter, ik wilde eigenlijk nog even terug naar die vorige motie.
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Burgemeester DEN OUDSTEN: Maar zullen we deze dan heel even afmaken? Dus wat ons betreft nemen 
wij, met deze uitleg, de motie over. Gaat uw gang.

De heer BOLLE (CDA): Dank u. Even terug naar die vorige motie. Die ontraadde u en toe kwam er een 
vraag van de heer Leemhuis en toen zei u: “Ja, als u het eens ben met die interpretatie die ik eraan geef, …” 
en het had eigenlijk helemaal geen raakvlakken mee met die motie.

Burgemeester DEN OUDSTEN: Nee, even voor de goede orde. Ik heb twee moties behandeld, net. De 
eerste was motie 19 en daarvan zeg ik: “Als de heer Leemhuis kan leven met de uitleg die ik eraan geef, 
dan is het oordeel aan de raad.” De andere motie is motie 38, ‘Omhoog met de aangiftebereidheid’. Daarvan 
heb ik gezegd: “Laten we die nou niet overnemen”. Die ontraden we op deze manier, want dan moeten wij 
onderzoeken gaan uitvoeren. Maar laten we het onderwerp agenderen in het overleg dat u hebt met de 
politie en met het Openbaar Ministerie, zodat wij kunnen beoordelen wat daar speelt. Helder, mijnheer 
Bolle? Mooi.

Wethouder SCHROOR: Goed. Motie 21 is oordeel aan de raad. De pilot De Wijert en de uitkomst van de 
regionale tafel. Wij krijgen daar natuurlijk informatie over. Het is een terecht punt overigens, wat hier 
geadresseerd is. Het heeft ook onze zorg, van collega Gijsbertsen en van mij. Hoe gaan we om met GGZ-
patiënten? Maar zeker ook: hoe gaan we om met doorverwijzing door onze huisartsen? Waarbij zij 
natuurlijk vanuit hun beroepseer heel veel doorverwijzen en wij de stellige overtuiging hebben, ook gelet 
op de resultaten uit andere steden, dat als wij de combinatie met WIJ-teams gaan zoeken, die ook 
behandelingen doen op het gebied van lichte GGZ, dus niet de zware maar de lichte aanpak, we dan echt 
winst kunnen boeken, zowel in de wachtlijsten als ook in de concrete tijd dat iemand in behandeling is. Dat 
is het onderzoek dat wij nu doen. Dat is de pilot in De Wijert. En we zullen met u de uitkomsten delen, 
zodat we daar ook eens met elkaar over van gedachten kunnen wisselen.
Collega Gijsbertsen voor motie 22.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, deze motie betreft een onderstreping van de brief die wij u een of 
twee weken geleden hebben gestuurd over het bestrijden van kindermishandeling. We zijn voornemens om 
in het najaar al te starten met die aandachtsfunctionaris in het onderwijs, om dat voor elkaar te krijgen. Dat 
is nog geen sinecure, zeg ik daarbij. Maar we nemen in dat kader de motie over. Alles wat erin staat, zit in 
de planning van het college.

Wethouder SCHROOR: Collega Van der Schaaf voor motie 23.

Wethouder VAN DER SCHAAF: Ja, motie 23. Even wat toelichting. Wij zouden graag beginnen met de 
motie aan het oordeel van de raad te willen overlaten maar wel met een paar opmerkingen. Hoewel wij de 
geest van de motie grotendeels ondersteunen, gaat een ding ons toch aan het hart, wanneer de twee gezichten 
van de stad worden gesimplificeerd tot een verschil tussen de noord- en de zuidkant van de stad. Ik denk 
echt dat we ons moeten realiseren dat De Wijert Noord bijvoorbeeld echt aan de zuidkant ligt en Reitdiep 
en Oranjebuurt echt aan de noordkant. Dit zijn natuurlijk grove simplificaties. Het ligt allemaal veel 
subtieler. Maar het feit dat we die twee gezichten van de stad willen verbinden en dat het zijn vertaling 
heeft zowel in het gebiedsgerichte werken als in andere relevante beleidsterreinen, dat onderschrijven we. 
Het sluit ook eigenlijk helemaal aan bij de wijze waarop we willen werken, ook in het gebiedsgerichte 
werken. De 5 miljoen euro die we daarvoor beschikbaar hebben, wordt ook programmatisch verdeeld, 
afhankelijk van de opgave in de wijk. Maar dan even: wat vraagt u nu eigenlijk aan het college? We hebben 
er even goed over moeten nadenken. Nogmaals, niet vanwege de geest maar wel over wat hier nu precies 
wordt gevraagd. We hebben het maar zo geïnterpreteerd: die ruimte is er al in het gebiedsgerichte werken 
om die differentiatie aan te brengen. Daar bent u ook zelf bij als raad want u stelt die programma’s vast op 
hoofdlijnen. Dat ten eerste. En ten tweede vraagt u om in de begroting, dan denk ik niet letterlijk in de 
begroting zelf want dan moeten we die helemaal omgooien maar wel bijvoorbeeld in de begeleidende brief 
daarbij, daar waar het mogelijk en nodig is, ook in andere programma’s die feitelijk wijkgericht worden 
ingezet, die verbinding te leggen naar dit thema zoals u dat benoemt. Als we het op die wijze kunnen doen, 
zeker voor 2017, sluit het eigenlijk prima aan bij de wijze waarop wij willen werken en zullen wij het 
oordeel geven aan de raad.
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Motie 24, ook daarvoor geldt dat het oordeel aan de raad is. Met een opmerking en dat is een beetje 
technisch. Er wordt gezegd: “in de nieuwe omgevingsvisie Next City een kader op te stellen”. Nu is Next 
City een heel breed begrip en de omgevingsvisie die daar natuurlijk een drager van is ook weer heel breed. 
Het thema dat u aangeeft onderschrijven wij als college, om daar op een nieuwe wijze naar te kijken. Dat 
heeft ook alles te maken met de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet verandert ook de 
verhouding tussen burger en overheid. Als het nu al af en toe problematisch is, moeten we daar zeker met 
elkaar over na willen denken. Dus dat nieuwe kader zou ik dan ook graag in het kader van de implementatie 
van die nieuwe Omgevingswet willen plaatsen en dat is deels een onderdeel van Next City. Als u die ruimte 
aan ons geeft, kunnen wij prima met deze motie uit de voeten.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 25, ‘Zorg voor senioren’. Ik kan u zeggen dat ik een aantal vitale 
75-plussers ken die wanneer daar het WIJ-team op de stoep staat om te vragen hoe het ermee gaat, spontaan 
zorg nodig hebben. Wij ontraden deze motie. Maar er is nog een argument, namelijk ‘Broezen in de buurt’, 
geschoolde en getrainde vrijwilligers. Zij leggen huisbezoeken af bij mensen die dat willen met 75-plussers 
als doelgroep. Daar krijgt u ook een rapportage over steeds, hoe dat gaat en hoe de ervaringen daarmee zijn. 
Dat loopt en wij denken als college dat daar ruimschoots in voorzien is, op basis van vrijwilligheid en op 
basis van noodzaak.
Voorzitter, motie 26 is voor collega Gijsbertsen.

Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, we onderstrepen volledig het belang dat hier onder de aandacht 
wordt gebracht. We zijn echter van mening dat het COA hier de hoofdrol in moet spelen en we zijn ook 
met het COA in gesprek daarover. De bal ligt bij hen. Ik denk dat het goed is dat wij u er ook over 
rapporteren wat de stand van zaken is, tegen de tijd dat de begroting hier ligt. Maar ik zou deze motie willen 
ontraden, omdat wij dit probleem in eerste instantie bij het COA neerleggen, omdat het daar hoort.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 27, collega Van Keulen.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, voor deze motie is de term ‘overnemen, staand beleid’ 
uitgevonden. Wij doen tien tot vijftien milieustraatacties per dag. Die doen wij door de hele stad heen op 
verzoek van bewoners. Dus staand beleid, overnemen.

Wethouder SCHROOR: Collega De Rook.

Wethouder DE ROOK: Ja, voorzitter, dit sluit denk ik aan bij de intentie. Bij zorgspecifiek pakken wij dit 
volgens mij nu nog niet op. Het is denk ik wel een heel goede intentie en ambitie om dat zo te doen. Dus 
wij zouden hier graag mee aan de slag willen, dus: oordeel aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Voor de duidelijkheid, dat was motie 28.
Motie 29: overnemen.
Motie 30, ‘Liften naar het oosten’ laten we gewoon over aan het oordeel van de raad.
Motie 31, collega Van Keulen.

Wethouder VAN KEULEN: Voorzitter, deze moeten wij ontraden. We hebben een speciale methodiek 
ontwikkeld om fietswrakken op te halen. Daar doen we een etiketje omheen en dan moet hij een aantal 
weken op die plek staan, zodat de eigenaar de kans heeft om hem weg te halen. Vervolgens moet de fiets 
nog vier weken in het depot staat, voordat hij verkocht wordt. Het risico dat hier staat is dat mensen denken 
dat ergens een fietswrak staat. Die fiets wordt dan naar dat vak gereden en vervolgens wordt hij door onze 
mannen van Stadsbeheer opgehaald, waarna de juridische procedure bij ons landt. Hoe sympathiek ook dit 
idee, ik vrees dat het nogal vatbaar is voor studentengrappen, die dan wel prijzig kunnen worden aan onze 
kant. Dat is de reden waarom ik deze wil ontraden.
De JA-JA-sticker: we kunnen dit prima meenemen bij het afvalbeheerplan en de uitwerking daarvan, zoals 
we die in september, oktober bij u terugleggen. Dus in die zin: oordeel aan de raad.

Wethouder SCHROOR: Motie 33, collega Gijsbertsen.
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Wethouder GIJSBERTSEN: Voorzitter, het wordt een beetje een terugkerend gesprekje dat ik met de Partij 
voor de Dieren heb. U kaart het regelmatig aan en mijn antwoord is dan altijd dat ik vind dat wij binnen 
ons huidige beleid aandacht hebben voor dit vraagstuk, onder andere door de Greendeal Dutch Cuisine die 
we pas hebben getekend. In oktober krijgt u weer een brief met de stand van zaken van het voedselbeleid. 
Volgens mij komen wij daarin voldoende tegemoet aan de intenties van de motie en ik zal de motie zoals 
ze hier nu ligt, ontraden.
Ja, ‘Werk aan de kledingwinkel’. Voorzitter, het college is van mening dat dit een aandachtspunt is dat echt 
in landelijk verband moet worden opgepakt en sterker nog, ook al wordt opgepakt in landelijk verband. 
Volgens mij heeft deze week nog staatssecretaris Ploumen een convenant gesloten met kledingwinkels. 
Volgens mij is dat een goede route. Op lokaal niveau werken we wel in het kader van fairtrade en fairwear 
aan dit thema maar daar is een convenant niet voor nodig. Dus wij ontraden de motie.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, motie 35, oordeel aan de raad. Een sympathieke motie, dat gaan wij 
doen als het aan ons ligt. En motie 36 is voor collega Van Keulen.

Wethouder VAN KEULEN: Ja voorzitter, die ontraden we.
Motie 37, ‘Duurzaam toilet Noorderplantsoen’, ja, we hebben vorig jaar een uitgebreid debat gehad rondom 
het Noorderplantsoen. We hebben daar regelmatig nog steeds debatten over. Het gaat wat ons betreft nog 
steeds om de balans in het Noorderplantsoen. Op het moment dat we nu duurzame toiletten gaan toevoegen, 
hoe duurzaam ook, dan voorzie ik alweer allerlei discussies met iedereen: waar moet hij dan staan? Waar 
staat hij in de weg? Hoe zit het met de aanzuigende werking? (gelach) Ik zei toch: ‘aanzuigende werking’, 
ik versprak me toch niet? Goed voorzitter, deze motie wordt ontraden. 

De heer KELDER (PvdD): Voorzitter? Ik vind eigenlijk dat u wel iets meer mag zeggen over motie 36.

Wethouder VAN KEULEN: Wilt u dat echt?

De heer KELDER (PvdD): Ja, ik wil gewoon weten, er is ook een petitie gestart en er is een heel grote 
groep voor, dus het zou beter zijn als u kunt uitleggen waarom u er tegen bent.

Wethouder VAN KEULEN: Nou, er was sprake van een prachtig debatje tussen de fractie van 100% 
Groningen en ik meen de heer Bolle van het CDA. Dit hebben wij al toegezegd. Deze motie zegt: de functie 
van de trappen moet blijven. Nou, volgens ons college is de functie van een trap dat je er van beneden naar 
boven toe gaat. Of van boven naar beneden, even afhankelijk van waar je staat. Dat is niet de functie die je 
zoekt op de Grote Markt en zo staat het wel in deze motie. Wij willen de verblijfsruimte verbeteren. Wij 
willen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, op de Grote Markt ook. Maar gun ons nou alsjeblieft een 
beetje de ruimte en de tijd om dat op een goede manier in te passen op de Grote Markt en daarvoor is de 
geëigende weg de binnenstadsvisie. Dank u wel.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, ik concludeer dat wij door onze woordvoering en door de behandeling 
van de moties heen zijn van deze kant.

De VOORZITTER: Misschien even kijken of we nog een paar dingen kunnen ophalen, waarvan u denkt: 
dat zou ook nog moeten? Dan ronden we deze termijn even in volledigheid af.

Wethouder SCHROOR: Voorzitter, nog een nabrander. Collega De Rook wees ons nog even op een vraag 
die gesteld is over het regenboogpad. Daar wil hij graag nog iets over zeggen.

De VOORZITTER: Ja, en misschien zijn er ook nog wel wat meer dingetjes.

Wethouder DE ROOK: Ja, we zagen de onrust toeslaan bij de fractie van Student en Stad. U hebt er 
inderdaad naar gevraagd. Het regenboogzebrapad, dat verzoek is inderdaad eerder bij ons gedaan en daar 
refereerde u aan, door DWARS. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het meer dan een jaar geleden is. 
Het is inderdaad wat lang blijven liggen. Maar de conclusie van het college is dat we het gaan doen, een 
regenboogzebrapad in de stad. We moeten nog even goed kijken wat daar een goede locatie voor is. Ik 
wilde eigenlijk het voorstel doen, en volgens mij zei u dat zelf ook, om dat eerst even te bespreken met 
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zowel de verzoekers van DWARS die de brief aan het college hebben gestuurd, als de LBGT-organisaties 
in de stad. En dan zou 11 oktober, wat ik meende dat u zei, misschien wel een heel goede datum zijn om 
dat te onthullen. Dus daar koersen wij op. We stemmen de locatie even precies af met de belanghebbende 
organisaties en de indieners en dan wou ik het eigenlijk zo gaan doen. Ik hoop dat ik u daarmee namens het 
college accommodeer.

De VOORZITTER: Zijn er nog punten waarvan u zegt: “Dat is het college vergeten”? Nee is het antwoord, 
ik zie van niet. Dan even een puntje van de orde. Wij kunnen gelijk nu uw termijn invullen. U kunt ook 
even dit op u laten inwerken en dan straks overgaan tot stemverklaringen en andere dingen. Is vijf minuten 
genoeg, denkt u? Ja? Akkoord. De vergadering is geschorst.

(Schorsing 21.43 uur – 21.51 uur)

Stemmingen

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Mijn voorstel is om de volgende fase in de behandeling 
zo in te gaan dat ik met u eerst alle stemverklaringen probeer op te nemen per motie. Dus ik geef aan: 
motie 1, zijn er stemverklaringen? Motie 2, enzovoort. En zo wikkelen we ze allemaal af. Maar voordat ik 
dat doe wil ik u vragen: zijn er moties die kunnen worden ingetrokken?

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, motie 15, ‘Campus Diep’ trekken we in naar aanleiding van 
de toezegging.

De VOORZITTER: Moment. Wilt u het nog een keer zeggen? 

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, motie 15, ‘Campus Diep’ trekken we in naar aanleiding van 
de toezegging.

De VOORZITTER: Motie 15, ‘Aan de slag met vijfhonderd participatiebanen’.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): ‘Campus Diep’.

De VOORZITTER: Oh, ik heb hem. Die lag bij mij al overdwars. Motie 15 is ingetrokken. Mevrouw 
Chakor.

Mevrouw CHAKOR (GroenLinks): Dank, voorzitter. Motie 17, ‘De gezonde kantine’ willen we naar 
aanleiding van het verhaal van het college hierbij intrekken.

De VOORZITTER: Motie 17 is ook ingetrokken. De heer Luhoff.

De heer LUHOFF (D66): Voorzitter, het college heeft al aangegeven motie 2 uit te voeren, dus wij zullen 
deze intrekken maar we komen ongetwijfeld nog op een later moment op dit onderwerp terug.

De VOORZITTER: Motie 2 wordt ingetrokken. Anderen nog? Ja, de heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, voorzitter, de wethouder heeft een uitleg gegeven over motie 26, dat 
hij zich bij het COA sterk wil maken om de gedachte van deze motie wel uit te voeren. Graag de toezegging 
van de wethouder dat hij daar dan bij de begroting op terug kan komen. Onder die voorwaarde zouden wij 
de motie misschien in kunnen trekken.

De VOORZITTER: Kan daar ja op geantwoord worden?

Wethouder GIJSBERTSEN: Het antwoord is ja.

De VOORZITTER: Het antwoord is ja. Kan is de motie hierbij ingetrokken?
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De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja.

De VOORZITTER: Geregeld. Dat is motie 26. Dan de heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Motie 33, ‘Weet wat je eet’. De wethouder zegt dat hij 
daar in oktober de stand van zaken over zal geven, dus ik wil dat even afwachten en de motie voorlopig 
eerst even intrekken.

De VOORZITTER: Voorlopig eerst even intrekken is gewoon intrekken bij mij, hoor.

De heer KELDER (PvdD): Ja.

De VOORZITTER: Akkoord. Mooi. Anderen nog? Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ja, na de toezegging van de wethouder motie 38. Excuus, de 
burgemeester. Intrekken alstublieft.

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie 38 is ingetrokken. Hebben wij zo de hele oogst? Mevrouw Van 
Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Voorzitter, ik mag geen stemverklaring over een door ons zelf 
ingediende motie afleggen maar in het kader van wel of niet intrekken wou ik wel een verklaring afleggen, 
als u mij dat toestaat. Het gaat over motie 9, het eigen risico en de collectieve zorgverzekering. Het college 
zegt: “Dat nemen we over.” Het punt is dat wij ongeveer eenzelfde motie bij de begroting hebben ingediend, 
die we toen ingetrokken hebben onder de toezegging dat het college aan de slag zou gaan. En ja, het is nu 
juni, dus we brengen haar nu wel in stemming en hopen dat met het positieve advies van het college, andere 
partijen instemmen.

De VOORZITTER: Oké. Dan ga ik over tot het opnemen van de stemverklaringen. Ik doe dat alleen op de 
moties en na de moties, als we die hebben afgehandeld, ook als er over gestemd is, vraag ik u dat nog een 
keer voor het voorstel zelf. Motie 1. Gaat uw gang.

De heer UBBENS (CDA): Bedankt, voorzitter. Wij zien onvoldoende noodzaak in deze motie en er is 
eigenlijk ook niet in de overwegingen voldoende noodzaak om voor deze motie te stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie 3.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Voorzitter?

De VOORZITTER: Pardon, motie 1.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. De vloeivelden is een kwetsbaar 
ecologisch gebied. Navraag leert dat er wel mogelijkheden zijn met de zinsnede over natuur en als ecologen 
meedenken kan mijn fractie instemmen met deze motie.

De VOORZITTER: Dank u wel. Gaat uw gang, mijnheer Blom.

De heer BLOM (VVD): Wij zijn voorstander van het ontsluiten van het terrein en we hopen ook dat veel 
Stadjers op deze manier kennis kunnen maken met het terrein en de investeringen en daarom zullen we 
voorstemmen. Dank u wel.

De VOORZITTER: Mevrouw Woldhuis.

Mevrouw WOLDHUIS (100% Groningen): Ik wil graag aansluiten bij de woordvoering van het CDA.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar motie 3, de Onderwijsraad. Motie 4.
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De heer BOLLE (CDA): Voorzitter?

De VOORZITTER: Over de Onderwijsraad? De heer Koks? Over de Onderwijsraad? De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, wel over de Onderwijsraad. Voorzitter, met die uitleg van de wethouder, die 
echt wezenlijk anders is dan in de motie staat, zullen we tegen de motie stemmen. We zijn het wel eens met 
de uitleg van de wethouder, dus dat ondersteunen we wel. Maar we stemmen tegen de motie.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Ja, het eerste deel van de uitleg van de wethouder konden wij wel volgen. 
Wat daarna kwam, niet meer. Wij vinden het toch echt een intern beleid voor de MR, dus wij zullen tegen 
deze motie stemmen.

De VOORZITTER: Er is een vraag gesteld door de wethouder of de motie zo gelezen mocht worden als 
hij het heeft uitgelegd. Het antwoord daarop, als het niet ja is, is gewoon nee. Helder.

De heer LUHOFF (D66): Ja hoor, dat kan.

De VOORZITTER: Als u iets terug wilt zeggen, is het wel fijn als de microfoon aanstaat.

De heer LUHOFF (D66): Ja, voorzitter, dat kan. Zoals het college het interpreteert, is het prima.

De VOORZITTER: Akkoord, helder. Ik ben bij motie 4. De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, wij zullen deze motie steunen, met de uitleg van het college erbij en die 
uitleg is wat ons betreft ook met name gericht op de indruk dat er op zich accommodaties zat zijn in de 
stad, alleen dat ze nog niet maximaal gebruikt worden. Vandaar dat wij zo’n diepgaande toestand niet nodig 
vinden.

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog hierover? Niet? Dan gaan we naar motie 5, de vakdocenten. 
De heer Bolle.

De heer BOLLE (CDA): Ja, dank u, voorzitter. Eerst leek het alsof dit gewoon hetzelfde was als in het 
meerjarenprogramma stond maar het bleek toch iets ambitieuzer te zijn. Wel vreemd, omdat we die nota 
net vastgesteld hebben. Maar we zullen toch voorstemmen.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. We zien de aanwezigheid van een vakdocent 
lichamelijke onderwijs echt als een grote bijdrage. Zeker omdat het nog niet op elke school het geval is, 
zullen wij hiervoor stemmen.

De VOORZITTER: Geen andere meer? Dan ga ik naar motie 6, ‘Aanbestedingen’. De heer Koks.

De heer KOKS (SP): Voorzitter, wij zullen tegen deze motie stemmen, omdat wij deze motie zien in de lijn 
van marktwerking, concurrentie in de zorg en daar zijn wij geen voorstander van, zoals bekend. Vandaar 
dat wij tegenstemmen.

De VOORZITTER: Dank u. Geen anderen? Motie 7? Ja, de heer Van der Laan.

De heer Van der LAAN (PvdA): Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn voor wijkvernieuwing en Selwerd is 
dan wat ons betreft eerst aan de beurt. Alleen lijkt het ons beter om het huidige plan gewoon uit te voeren, 
in plaats van eerst tijd te besteden aan het verzinnen van een nieuw plan. Dank u wel.
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De VOORZITTER: Geen anderen? Dan gaan we naar motie 8, ‘Meer nieuwbouw dan verkoop’. De heer 
Van der Laan.

De heer Van der LAAN (PvdA): Dank u wel, voorzitter. We delen de geest van deze motie maar deze motie 
is wat ons betreft te rigide en we zullen daarom tegenstemmen.

De VOORZITTER: Motie 9. Er is nog wel een aanbeveling aan deze stemverklaringsronde voorafgegaan. 
Niet? Dan gaan we naar motie 10. Gaat uw gang, mevrouw Bloemhoff.

Mevrouw BLOEMHOFF (PvdA): Voorzitter, de uitvoering van deze motie kost veel geld. Geld dat wij 
liever besteden aan duizend participatiebanen. Dat is én een toeslag, én werk. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie 11, ‘50-plussers’. Ja, de heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Goed om te kijken hoe we iets kunnen doen 
voor deze kwetsbare doelgroep, dus zullen deze motie zeker steunen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Ja, voorzitter, dank u wel. Natuurlijk zien wij ook graag dat 50-plussers 
aan het werk gaan maar we willen een heleboel mensen aan het werk helpen. Wat de VVD betreft, moeten 
er vooral banen komen en moeten we ons niet op aparte doelgroepen richten.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Ook wij vinden dit op zich een goede motie en we zullen haar ook steunen. We 
willen alleen niet dat het ten koste gaat van jongeren, die ook meer kans op werk willen hebben.

De VOORZITTER: Geen anderen? Dan ga ik naar motie 12, ‘On the road’. De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, we hebben toevallig nog even overleg gehad met mijn voorganger, 
de heer Van den Anker, nu werkzaam bij Marketing Groningen en die vertelde dat dit op het moment al 
ruimschoots gebeurt, dus dat het echt overbodig is. Dus daarom zullen wij tegenstemmen.

De VOORZITTER: Nou, doe hem de hartelijke groeten.

De heer BANACH (Student en Stad): Dat zullen we doen.

De VOORZITTER: De heer Brandenbarg.

De heer BRANDENBARG (SP): Dank u wel, voorzitter. We vinden op zich de motie sympathiek maar we 
hebben vanmorgen ook in de krant gelezen dat dit in het culturele veld al heel veel gebeurt. Daar hebben 
we voldoende vertrouwen in. We zullen daarom de motie niet steunen.

De VOORZITTER: Mevrouw Brouwer.

Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. We zullen voor deze motie stemmen, ook al 
gebeurt het al wel. GroenLinks ziet het ook al voor zich dat wij een trein inzetten naar Leeuwarden en dat 
daar ook culturele dingen in gaan gebeuren.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Voorzitter, wij vinden het een beetje te veel profiteren van het succes van 
een ander en we zien de motie ook als overbodig. Wij zullen haar dus niet steunen.

De VOORZITTER: De heer Bolle.
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De heer BOLLE (CDA): Ik sluit me aan bij de stemverklaring van de SP.

De VOORZITTER: Geen anderen? Dan gaan we naar motie 13, de vijfhonderd participatiebanen. Gaat uw 
gang.

Mevrouw VAN DOESEN (D66): Voorzitter, voor mijn fractie gaat het niet om de getallen maar gaat het 
erom of het juiste product bij de juiste persoon terechtkomt. Dus we zullen tegen deze motie stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Geen anderen? Dan gaan we naar motie 14. Mevrouw Brouwer.

Mevrouw BROUWER (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie heeft het wel even gehad over 
de Suiker Unie. De discussie over de Suiker Unie is nog niet begonnen, dus die invulling kan dan ook nog 
niet. We zullen desondanks wel voorstemmen, omdat het wel een heel goed plan is, verder.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, we zijn toch bij ‘middeldure huur- en koopwoningen’?

De VOORZITTER: Ja, dat is ook zo.

De heer DIJK (SP): Voorzitter, wij stemmen tegen deze motie, omdat het volgens ons compleet de plank 
misslaat en niet de oplossing geeft die volkshuisvestelijk nodig is. Daarbij hebben we in de woonvisie ook 
al dit soort afspraken met elkaar gemaakt en vinden we de motie daarom overbodig.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. We hebben de wethouder aangehoord. Hij 
zei dat hier best nog wat meer aandacht voor mag komen en wij kunnen dat onderstrepen, dus wij steunen 
deze motie.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ja, wij zullen tegen deze motie stemmen, omdat wij vinden dat sociale 
huurwoningen absolute prioriteit moeten hebben.

De VOORZITTER: De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): Wij zijn op zich niet zo voor nieuwbouw en we denken dat er genoeg leegstand 
is. Maar als het dan toch moet, zijn we toch wel voor dit voorstel.

De VOORZITTER: Motie 16, ‘Aanbesteding sociaal domein’. Niemand? Motie 18, ‘Vergroening van 
tuinen’. De heer De Greef.

De heer DE GREEF (SP): Dank u wel, voorzitter. Wij zullen deze motie steunen en we kijken uit naar wat 
de wethouder al toezegde over de meer integrale visie op het waterbeheer van de stad. Dank u wel.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Wij zullen juist tegenstemmen, omdat wij juist willen afwachten waar de 
wethouder mee komt in de integrale visie.

De VOORZITTER: Motie 19, de stopformulieren. Mevrouw Kuik.
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Mevrouw KUIK (CDA): Dank u, voorzitter. We hadden het netjes gevonden als er contact was opgenomen 
met de politie. We vinden het geen recht doen aan hoe de politie nu al bezig is met dit issue, dus we zullen 
tegenstemmen.

De VOORZITTER: Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, we zijn er heel erg voor om het gesprek aan te gaan met de 
politie en dat zou dan vooraf moeten gebeuren. Daarom stemmen wij niet in met deze motie. Bovendien 
zijn we geen voorstander van de bureaucratische rompslomp.

De VOORZITTER: De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): We sluiten ons aan bij de stemverklaring van de VVD.

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie 20, ‘Open overheid’. Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, de toezegging van het college lijkt ons voldoende. Daarom 
zullen we er niet mee instemmen.

De VOORZITTER: Motie 21.
Motie 22?
Motie 23? Mevrouw Koebrugge.

Mevrouw KOEBRUGGE (VVD): Voorzitter, met de uitleg van het college kunnen wij deze motie steunen.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, daar sluit ik mij bij aan.

De VOORZITTER: De heer Sijbolts.

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Daar sluiten wij ons ook bij aan.

De VOORZITTER: De heer Leemhuis.

De heer LEEMHUIS (GroenLinks): We sluiten ons er ook bij aan.

De VOORZITTER: Motie 24. De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben al vaker benadrukt dat wij 
participatie heel belangrijk vinden, ook juist om jongeren te betrekken en zeker als het gaat om de toekomst 
van de stad. Dus wij zullen zeker voor deze motie stemmen.

De VOORZITTER: Motie 25. De heer Koopmans.

De heer KOOPMANS (ChristenUnie): Ja, we hebben de indruk dat we hiermee teruggaan naar oude 
structuren. Bovendien hoeft leeftijd niet bepalend te zijn. Het gaat meer om de eenzame mensen in de wijk, 
die bezocht zouden moeten worden. Dus wij kunnen deze motie niet steunen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Motie 27.
Motie 28. De heer Blom.

De heer BLOM (VVD): Voorzitter, dank u wel. Het verzoek had wat ons betreft wel wat steviger gekund, 
dat het college naar de raad komt als er aanpassingen nodig zijn voor de veiligheid en dan om budget vraagt. 
Maar we vinden het een goede aanzet en daarom zullen we voorstemmen. Dank u wel.
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De VOORZITTER: Ik ben nu bij motie 29, als ik het goed heb. Wie daar nog over? Niemand? Dan gaan 
we naar motie 30. Motie 31. De heer Kelder.

De heer KELDER (PvdD): In eerste instantie was ik voor de motie. Ik vond haar heel sympathiek. Maar de 
uitleg van de wethouder snap ik ook wel weer. Ik kan er dus nu toch niet mee instemmen.

De VOORZITTER: Motie 32. De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Wij zijn voor een onderzoek, dus wij zullen voor de motie stemmen. Of wij 
zijn voor invoering, hangt er nog van af want wij willen niet dat mensen de Gezinsbode en de wijkkranten 
straks niet meer ontvangen.

De VOORZITTER: De heer Ubbens.

De heer UBBENS (CDA): Ik sluit me aan bij de stemverklaring van de PvdA.

De VOORZITTER: De heer Dijk.

De heer DIJK (SP): Wij sluiten ons daar ook bij aan.

De VOORZITTER: Dank u. We gaan naar motie 34. De heer Van der Glas.

De heer VAN DER GLAS (GroenLinks): Wij vinden het thema belangrijk maar wij volgen de redenering 
van de wethouder en daarom zullen we tegen deze motie stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Daar sluit ik mij graag bij aan.

De VOORZITTER: Motie 35? De heer Sijbolts nog over motie 34, neem ik aan?

De heer SIJBOLTS (Stadspartij): Oh nee, daar staan we zelf op. Dat kan niet.

De VOORZITTER: Oké. Motie 35. Motie 36. De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot een trap zouden wij 
juist een mogelijkheid willen zien om de diepte in te gaan, met een kuil. Dat staat helaas niet in de motie, 
dus zullen wij niet meegaan.

De VOORZITTER: Motie 37. De heer Loopstra.

De heer LOOPSTRA (PvdA): Voorzitter, we vinden het een erg sympathieke motie en we gaan haar 
steunen.

De VOORZITTER: De heer Banach.

De heer BANACH (Student en Stad): Ja, voorzitter, wij hebben even opgezocht hoe dat experiment 
eruitziet. Het lijkt mij dat wij daar best wat van kunnen leren, om te kijken hoe het daar in het Vondelpark 
gaat. Dus wij zullen ook meegaan.

De VOORZITTER: Dan hebben we motie 39. Niemand? Dan hebben we alle stemverklaringen over de 
moties nu gehad en kunnen wij overgaan tot het in stemming brengen van de overgebleven moties.
Ik breng in stemming motie 1. 33 voor, 6 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 3. 37 voor, 2 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 5. Pardon, 4. Hebt u hem nog? Motie 4. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 5. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
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Motie 6. 30 voor, 9 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 7. 14 voor, De motie is verworpen.
Motie 8. 8 voor, 31 tegen. De motie is verworpen.
Motie 9. 34 voor, 5 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 10. 12 voor, 27 tegen. De motie is verworpen.
Motie 11. 36 voor, 3 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 12. 25 voor, 13 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 13. 28 voor, 11 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 14. 30 voor, 9 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 16. 33 voor, 6 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 18. 33 voor, 6 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 19. 31 voor, 8 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 20. 33 voor, 6 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 21. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 22. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 23. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 24. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 25. 11 voor, 28 tegen. De motie is verworpen.
Motie 27. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 28. 39 voor, 0 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 29. 34 voor, 5 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 30. 21 voor, 18 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 31. 2 voor, 37 tegen. De motie is verworpen.
Motie 32. 34 voor, 5 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 34. 10 voor, 29 tegen. De motie is verworpen.
Motie 35. 36 voor, 3 tegen. De motie is aanvaard.
Motie 36. 1 voor, 38 tegen. De motie is verworpen.
Motie 37. 10 voor, 29 tegen. De motie is verworpen.
Motie 39. 33 voor, 6 tegen. De motie is aanvaard.
Dan hebben wij het voorstel ‘Het financieel meerjarenbeleid’ zelf. Is er nog behoefte aan een 
stemverklaring? Mevrouw Van Gijlswijk.

Mevrouw VAN GIJLSWIJK (SP): Ja, voorzitter, hoewel de effecten van de meicirculaire er nog niet in zijn 
verwerkt en het financiële beeld in ieder geval wat beroerder is geworden, zullen we wel voorstemmen. 
Want ja, het beeld is het beeld.

De VOORZITTER: Ja, mogen we deze uitspraak onthouden van u? Geen andere stemverklaringen? Dan 
breng ik dat voorstel in stemming.
Ik ga even mondeling naar de heer Honkoop. Bent u voor tegen?

De heer HONKOOP (VVD): Voor.

De VOORZITTER: U bent voor. Dan is het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

4. Sluiting

De VOORZITTER: Dan heb ik nog een punt met u te bespreken en dat is het vertrek van Richold Brandsma 
van het Dagblad van het Noorden van de eerste stoel hier.

(Applaus)

De VOORZITTER: Vanwege de onafhankelijkheid van de pers, formuleer ik het ook wat afstandelijk. Wij 
waren niet ontevreden. Hij wordt opgevolgd door Frank von Hebel en we nodigen zeker hem maar iedereen 
die hier zit van harte uit, zo meteen, voor onze eindeseizoensborrel. Ik wens u allen een fantastische 
vakantie en een behouden terugkeer, als u op pad gaat.
De vergadering is gesloten.
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(Sluiting 22.26 uur)
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Raadsvoorste l 
1 September 2016 "Gemeente 

yjronmgen 

Datum raadsvergadering 2 8 Sep tembe r 2 0 1 6 

Raadscommissie Rechtstreeks naar raad 

Datum raadscommissie 

Publiciteit 

Bijiagen 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuilletiouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

5918056 
Nvt 

P.A. Kommerij 

367 7727 

Benoeming lid in Audit Committee 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit de heer B. de Greef te benoemen als lid van bet Audit Committee. 

Publlekssamenvatt ing 

In de vergademg van bet Presidium van 6 juli j l . heeft de heer Banach te kennen gegeven niet 
langer lid te willen zijn van het audit committee. In de vergadering van bet Presidium van 31 
augustus j l . is de heer De Greef voorgedragen. Aan de raad wordt derhalve voorgesteld om 
dhr. De Greef met ingang van 28 September te benoemen als lid van het Audit Committee. 

Namens het presidium, 

A.G.M. Dashorst, raadsgriffier. 
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28 september 2016
Nr. 2b.
Benoeming lid in Audit Committee.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het Presidium van 31 augustus 2016
(5923048);

HEEFT BESLOTEN:

De raad besluit de heer B. de Greef te benoemen als lid van bet Audit Committee.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst
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Initiatiefvoorstel “De Vrijwilligersmakelaar” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vrijwilligersmakelaar 

Initiatiefvoorstel van de VVD en D66  
ter verbinding van vrijwilligersaanbod in de wijk met vrijwilligersvraag in de sport: 

verbindt de sport meer met de wijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Groningen, juni 2015 
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Initiatiefvoorstel “De Vrijwilligersmakelaar” 
 
 

Inleiding 
Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de Stad. Mensen die vrijwilligerswerk doen komen niet alleen in 
contact met anderen maar leren ook nieuwe dingen  die ze bijvoorbeeld in (regulier) werk toe kunnen 
passen. Veel vrijwilligers geven aan dat het fijn is dat ze iets voor een ander kunnen doen.  
 
Ondanks dat niet alleen de Stad maar ook de vrijwilligers zelf aangeven baat te hebben bij het doen van 
vrijwilligerswerk is deze groep nog altijd kleiner dan de groep die geen vrijwilligerswerk doet. Hoe komt 
dit? Is er sprake van onbekendheid? Weten mensen niet waar ze terecht kunnen als ze graag willen 
helpen?  
 
Uit onderzoek blijkt dat het vragen om hulp het moeilijkst is, dat mensen vaak genegen zijn het zelf op te 
lossen. Dit zien we ook terug in de Groningse breedtesport. Vaak organiseren verenigingen vrijwilligers 
onder hun eigen leden en weten zij, ondanks behoefte aan meer vrijwilligers, daarbuiten weinig 
vrijwilligers te bereiken. Ook zijn de meeste verenigingen slechts beperkt actief en zichtbaar in de wijken 
waar ze sport beoefenen of de wijken daaromheen. 
 
Burgerinitiatief 
Nadat hij in het najaar van 2015 zijn baan verloor is Patrick Kampherbeek vanuit persoonlijke 
gedrevenheid een burgerinitiatief begonnen; Patrick is  vrijwilligersmakelaar geworden. De verbinder en 
aanjager tussen wijken en verenigingen als het gaat om vrijwilligerswerk maar ook om meer mensen te 
laten sporten en bewegen. Het initiatief is inmiddels omarmd door verenigingen, wijken en een sponsor.  
Een initiatief beginnend in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk, maar met ambities voor de hele stad. 
 
Met dit initiatiefvoorstel willen de VVD en D66 voor dit burgerinitiatief brede steun vragen, waardoor 
het effect ervan kan worden vergroot en versterkt. 
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Wat is en doet een vrijwilligersmakelaar? 
Een vrijwilligersmakelaar is iemand met een groot netwerk binnen de lokale sportwereld, de 
buurtorganisaties én de wij-teams. Iemand die aanjaagt en verbindingen legt voor de sportverenigingen 
met de wijken. Die sportverenigingen stimuleert om én actief en zichtbaar te zijn. Die vraag en aanbod 
bij elkaar brengt.  
 
De vrijwilligersmakelaar kan op basis van contacten met organisaties zoals WIJ SPT (Selwerd, Paddepoel 
en Tuinwijk), Link050, sportverenigingen en wijkverenigingen ideeën en initiatieven met elkaar 
verbinden. Een belangrijk uitgangspunt van het initiatief is de werkwijze, wensen en behoeften van alle 
betrokkenen kennen en daarop aansluiten. 
 
De vrijwilligersmakelaar streeft de volgende maatschappelijke doelen direct na: 

● meer mensen actief als vrijwilliger; 
● meer vrijwilligerswerk bij sportverenigingen; 
● sportverenigingen meer verbonden met de wijk; mensen meer laten sporten en bewegen 

 
En, met deze doelen indirect: 

● meer mensen zonder werk een stap dichter bij de arbeidsmarkt door ontwikkeling van o.a. 
arbeidsritme, talenten en netwerk (dankzij extra vrijwilligers); 

● meer mogelijkheden voor sportverenigingen om zelf werkzaamheden uit te voeren (dankzij extra 
vrijwilligers voor de sport); 

● hogere benuttingsgraad van sportaccommodaties (dankzij betere verbondenheid met wijk); 
meer mensen te laten sporten en bewegen 

Activiteiten: de vrijwilligersmakelaar in actie 
Concreet streeft de vrijwilligersmakelaar bovenstaande doelen na door verschillende activiteiten: 
 

● Vrijwilligersvraag wijkgericht per sportvereniging in de stad Groningen in kaart brengen; 
De vrijwilligersmakelaar helpt geïnteresseerde sportverenigingen

1
 sportvrijwilligersvacatures opstellen. 

Over format en wensen overlegt de vrijwilligersmakelaar met verenigingen, maar ook met Link050, Werk 
& Inkomen (gemeentelijke dienst), WIJ SPT (Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk), Wijkwerken (Novo, Lentis, 
Werkpro en Iederz), Wijkbedrijf Selwerd, wijk- en sportverenigingen, Link050 en andere relevante 
organisaties ( verder ‘betrokken partijen’ genoemd). In overleg met Link050, het Huis voor de Sport en de 
Sportkoepel worden best practices op dit vlak vastgesteld en verspreid.  

 
● Vrijwilligersaanbod wijkgericht ontsluiten; 

De vrijwilligersmakelaar overlegt met  betrokken partijen hoe potentiële vrijwilligers voor de vacatures het 
beste benaderd kunnen worden. Vacatures worden ingebracht bij Link050 en vrijwilligersgroningen.nl. De 
vrijwilligersmakelaar begeleidt het proces van profiel tot aanstelling bij de sportvereniging. 

    
● Sportverenigingen ondersteunen bij begeleiding vrijwilligers; 

De vrijwilligersmakelaar overlegt met betrokken partijen in de wijk hoe verenigingen het beste  
de nieuwe vrijwilligers kunnen begeleiden. In overleg met het Huis voor de Sport en de Sportkoepel 
worden best practices op dit vlak vastgesteld en verspreid. 

 

                                                           
1
  Om te beginnen VV Potetos, VVK, VV Oosterparkers, SV Lycurgus, BSV Selwerd, Kelderwerk,Groen 

Geel, Mamio, Dio Groningen, CVV Oranje Nassau, Lycurgus Volleybal,  
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● Sportverenigingen stimuleren om de zichtbaarheid in de wijken te vergroten; 

De vrijwilligersmakelaar overlegt met betrokken partijen over hoe verenigingen het beste actiever kunnen 
worden in de wijken. De sportaccommodaties (in het noorden bijvoorbeeld ‘Sportpark het Noorden’) als 
plek van en voor de wijk beter onder de aandacht te brengen van de wijk. In overleg met Huis voor de 
Sport en de Sportkoepel worden best practices op dit vlak vastgesteld en verspreid. 

 
● Studenten betrekken bij het werk van de vrijwilligersmakelaar; 

De vrijwilligersmakelaar werkt samen met studenten van WIJS en van relevante opleidingen om de vraag 
‘hoe brengen we verenigingen en vrijwilligers in de wijk met elkaar in contact?’  te beantwoorden. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een leerwerkbedrijf en door samen te werken met stagiairs. Hoe breng je dit 
sociale kapitaal in beeld? Hoe creëer je betrokkenheid? Ook hier geldt dat best practices kunnen worden 
gedeeld met Huis voor de Sport en de Sportkoepel. 

 
● Blijvende samenwerking stimuleren; 

De vrijwilligersmakelaar streeft ernaar dat de samenwerking tussen betrokken partijen blijvend versterkt 
wordt. Met dit initiatief wordt ook onderzocht hoe dit contact blijvend te versterken ten behoeve van de 
eerder genoemde doelen. Sportverenigingen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om met een 
wijkcommissie of een bestuurslid blijvend aandacht te besteden aan de samenwerking met de wijk en het 
begeleiden en stimuleren van vrijwilligers uit de wijk. 

Eerste resultaten van de vrijwilligersmakelaar 
De vrijwilligersmakelaar heeft met zijn burgerinitiatief de afgelopen maanden al meerdere resultaten geboekt: 

● Resultaat 1: 45 vacatures in beeld 
De vrijwilligersmakelaar heeft diverse verenigingen

2
 benaderd om vrijwilligersvacatures in kaart te 

brengen; dit heeft 45 vacatures in beeld gebracht  

 
● Resultaat 2: Tien vrijwilligers vanuit de bijstand actief  

De vrijwilligersmakelaar heeft de sportverenigingen VVK, VV Potetos en VV Oosterparkers gestimuleerd 
om een oproep naar de leden te doen voor een participatiebaan. Dit heeft geresulteerd in het feit dat er 
tien vrijwilligers vanuit de bijstand actief zijn bij de sportverenigingen.  

 
● Resultaat 3: Bijstandsgerechtigde actief bij sportvereniging via wijkwerkmakelaar 

Om extern bijstandsgerechtigden actief te krijgen bij sportverenigingen is de vrijwilligersmakelaar samen 
gaan werken met de wijkwerkmakelaar (re-integratiecoach) Selwerd. Op dit moment is er één persoon 
actief op Sportpark het Noorden dankzij de inzet van de wijkwerkmakelaar. Alle vacatures bij de 
sportverenigingen worden doorgestuurd naar de wijkwerkmakelaar.  

 
● Resultaat 4: Samenwerking met het Project Kansen in Kaart 

Om meer vrijwilligers in de bijstand te bereiken heeft de vrijwilligersmakelaar een presentatie gegeven bij 
de projectmedewerkers van Kansen in Kaart. De projectmedewerkers nemen de vacatures van 
sportverenigingen mee in de gesprekken met een bijstandsgerechtigde en brengen de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk bij een sportvereniging onder de aandacht.    
 

● Resultaat 5: Samenwerking met Link050  
Voor het in kaart brengen van vacatures bij de sportverenigingen heeft de vrijwilligersmakelaar 
samenwerking gezocht met link050. Sportverenigingen kunnen hierdoor een account aan maken bij 
Link050 en hun vacatures toevoegen aan de database van vrijwilligersvacaturebankgroningen.  

 
 
 

                                                           
2
  In elk geval VV Potetos, VVK, VV Oosterparkers, SV Lycurgus, BSV Selwerd, Kelderwerk,Groen Geel, 

Dio Groningen, CVV Oranje Nassau  
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● Resultaat 6: Samenwerking Novo met VV Mamio en anderen 

Door inzet van de vrijwilligersmakelaar is er een samenwerking ontstaan tussen Novo en VV Mamio. Novo 
wil gebruik maken van de accommodatie als flexplek en de buitenploeg gaat daar de accommodatie 
schoonmaken, de sportverenigingen zorgen voor begeleiding.  

 

Draagvlak voor de vrijwilligersmakelaar 
Breed draagvlak in de Groningse samenleving is belangrijk om van de vrijwilligersmakelaar een nog 

groter succes te maken. De vrijwilligersmakelaar heeft al contact gelegd met diverse organisaties in de 

wijken en in het sportdomein. De meerwaarde van dit initiatief wordt door een breed scala aan 

organisaties onderschreven.  

Wij stellen voor dat de gemeente Groningen verschillende organisaties uit de stad stimuleert om samen 

te werken met de vrijwilligersmakelaar en onderzoekt hoe dit initiatief een jaar of langer financieel en 

organisatorisch mogelijk gemaakt kan worden.  

Mogelijke vervolg financiering van de vrijwilligersmakelaar 
De huidige vrijwilligersmakelaar wordt sinds 1 maart 2016 gefinancierd door bureau Bries3, zodat het 
initiatief de afgelopen maanden verder uitgewerkt kon worden.  
 
Op basis van de ervaringen van de afgelopen maanden en de bovengenoemde plannen voor een vervolg 
wordt rekening gehouden met eventuele jaarlijkse kosten van circa 40.000 euro. Deze kosten zijn 
opgebouwd uit het loon van de vrijwilligersmakelaar, huisvestings-, reis- en opleidingskosten en 
eventuele kosten van stagiairs.  
 
Huisvestigingskosten kunnen beperkt worden door de vrijwilligersmakelaar flexibel te huisvesten bij een 
betrokken organisatie -  de afgelopen maanden is gebleken dat de vrijwilligersmakelaar weinig ‘op 
kantoor’ is en vooral in de stad op pad. Reiskosten zijn beperkt, aangezien de activiteiten vrijwel 
uitsluitend in de stad zijn. 
 
Het bovengenoemde bedrag is een ruwe inschatting van de kosten, we zouden ons kunnen voorstellen 
dat kosten verdeeld worden over het participatie, wijk en sportbudget omdat de vrijwilligersmakelaar 
domeinoverstijgend werkt.  
 
 

Beoogde resultaten van de vrijwilligersmakelaar 
De vrijwilligersmakelaar wil bij 50 sportverenigingen in de stad Groningen 400 a 600 vacatures in kaart 
hebben gebracht, waarvan minimaal 100 a 150 vacatures ook worden ingevuld 
 
Bovenstaande beoogde resultaten zijn een eerste schatting. Bij de start van het project worden de 
doelen nader gedefinieerd. 

                                                           
3 Bries houdt zich bezig met advies, projectleiding en organisatieontwikkeling. Bries denkt dat veel 
dingen anders kunnen, ziet kansen, en helpt graag mee. Bries wil samen met ondernemers hun 
(maatschappelijke) missie uitvoeren. De eigen missie: met plezier werken aan de toekomst. Hiervoor 
schuift Bries bij ondernemers aan, gaat het samen met het team denken én doen. Zorgt het voor focus, 
durf en concretisering. Luistert en denk het mee en brengt het een flinke dosis positieve energie in. 
Zonder een vast systeem of formule. Afhankelijk van de inhoud en de context zoekt het de juiste mix om 
voor een ontwikkeling van de onderneming of het project te zorgen. 



 

Initiatiefvoorstel De Vrijwilligersmakelaar

187
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Dictum 
De raad van de gemeente Groningen, gezien het initiatiefvoorstel De Vrijwilligersmakelaar van de 
fracties van VVD en D66 besluit; 
 
het college van B&W de volgende opdrachten te geven:  
 
1. In overleg met Werk & Inkomen (gemeentelijke dienst), WIJ SPT (Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk), 
Wijkwerken (Novo, Lentis, Werkpro en Iederz), Wijkbedrijf Selwerd, wijk- en sportverenigingen, het Huis 
voor de Sport, de Sportkoepel, Link050 en andere relevante organisaties tot de uitvoering te komen van 
een 1 jaar durende pilot  waarbij de volgende doelen in ieder geval worden nagestreefd:  

a) meer mensen actief als vrijwilliger; 
b) meer vrijwilligerswerk bij sportverenigingen; 
c) sportverenigingen meer verbonden met de wijk 

 

2. Een krediet van €40.000 beschikbaar te stellen voor de één jaar durende pilot en dekking hiervoor te 
vinden in het participatie-, wijk- en sportbudget; 

3. In 2017 een evaluatie uit te voeren naar aanleiding van deze pilot en aanbevelingen te doen over een 
eventueel vervolg op de pilot. 
 
 
 
 
 
J. Honkoop – fractie VVD 
W. Paulusma – fractie D66  
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Gemeente 

yjronmgen 
Onderwerp Preadvies initiatiefvoorstel 'de vrijwilligersmakelaar' 

steiier P. Mulder 

De Ieden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 61 19 Bijlageln) 1 Ons kenmerk 5 7 7 8 5 0 8 

Datum 3 0 - 0 6 - 2 0 1 6 Uw brief van Uw kenmerk 

Geachte heer. mevrouw. 

De raadsfracties van de W D en D66 hebben onder de naam "de vrijwilligersmakelaar" 
een initiatiefvoorstel ingediend ter verbinding van vrijwilligersaanbod in de wijk met 
vrijw illigersvraag in de sport. Beide fracties hebben het college gevraagd een besluit te 
nemen over de voortzetting van de inzet van de vrijwilligersmakelaar, de heer 
Kampherbeek. en dit uit te werken in een preadvies. Het preadvies treft u hieronder aan. 

Vrijwilligerswerk en sport 
Als college zijn we het met uw raad eens. vrijwilligerswerk is belangrijk voor de stad. 
Sterker nog. de stad kan niet zonder. Het is de kurk waar de samenleving op drijft. Dit 
geldt ook voor sportverenigingen, die draaien bijna volledig op de inzet van vrijwilligers. 
Veel verenigingen ondervinden problemen in het zoeken en behouden van vrijwilligers. 
Daarmee komt het voortbestaan van verenigingen in gevaar. In ons nieerjarenprogramma 
Sport en Bewegen 2016 - 2020 gaven we al aan verenigingen hierin te willen helpen. We 
willen ons inzetten vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Daarnaast onderzoeken we 
de mogelijkheden om bijstandsgerechtigden te activeren in de sport, mogelijk via de inzet 
van participatiebanen. 

De verenigbare club 
Vanaf oktober 2015 volgen we met grote interesse het burgerinitiatief'de verenigbare 
club" van Patrick Kampherbeek omdat het zo goed aansluit bij onze uitvoerings-
strategieen Faciliteren van verenigingen en Sport verhindt. De verenigbare club is een 
impuls voor het verbinden van sport met het sociale domein. Het drijft op het geloof in de 
kracht van de sportvereniging als sociale ontmoetingsplek in de wijk. maar ook vanuit de 
overtuiging dat veel dingen maakbaar zijn. simpelvveg door te doen. Het initiatief heeft 
een duidelijk doel voor ogen: Sportverenigingen in de stad Groningen worden de sociale 
ontmoetingsplek in de wijk. De plek waar mensen bij elkaar komen en iets voor elkaar 
kunnen betekenen. 
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Bladzijde 2 van 3 

Preadvies initiatiefvoorstel 'de vrijwilligersmakelaar' 

In de zeven maanden dat Patrick Kampherbeek als aanjager en verbinder actief is, geeft 
hij aan hij al meerdere resultaten behaald. Zo zijn er 45 vacatures in beeld gebracht, 
vanuit de bijstand 10 personen als vrijwilliger (via een participatiebaan) actief geworden 
bij sportverenigingen en zijn er diverse samenwerkingen tussen sportclubs en 
maatschappelijke (wijk)instellingen van de grond gekomen. 

Vervolg verenigbare club / vriiwilligersmakelaar 
Over het vervolg op de verenigbare club (de uitwerking van het initiatiefvoorstel) zijn we 
in gesprek gegaan met de initiatiefnemer. We zijn net als de W D en D66 enthousiast 
over het voorstel voor een vervolg. Het levert namelijk een bijdrage aan meerdere 
beleidsdoelstellingen. Zowel op het gebied van sport, gezondheid, participatie als 
gebiedsgericht werken. 

Sportbeleid: 
Met het project kunnen we enkele ambities uit het Meerjarenprogramma sport en 
bewegen waar maken. Het sluit aan bij de behoefte van sportverenigingen, we helpen ze 
voldoende vrijwilligers te vinden en te houden (verenigingsondersteuning en sport 
verbindt). 

Participatiebeleid: 
Het project zorgt ervoor dat meer mensen actief worden, gaan participeren. Mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om werkervaring op te doen en hun 
talenten te ontwikkelen. Vrijwilligerswerk kan in zijn algemeenheid een le stap zijn 
richting betaald werk (door het opdoen van vaardigheden en kennis). 

Gezondheidsbeleid: 
Het draagt bij aan de doelen van het gezondheidsbeleid: We willen meer mensen laten 
sporten en bewegen en we promoten een gezonde leefstiji. 

Gebiedsgericht werken/stadsdeeKnoord) west: 
Het sluit goed aan de doelstellingen van wijkontwikkeling Selwerd, waarin we inzetten op 
het volgende: 

vergroten van betrokkenheid van bewoners met de in de wijk aanwezige 
(sport)voorzieningen 
stimuleren dat kinderen gaan sporten bij de in de wijk aanwezige sportclubs 

Resumerend 
We kunnen ons vinden in het initiatiefvoorstel van de W D en D66 om voor de duur van 
een jaar (juli 2016 - juli 2017) het project voort te zetten. Vooruitlopend op de definitieve 
besluitvorming door de raad, hebben we besloten de uitvoering van de pilot ter hand te 
nemen, de daarvoor benodigde middelen (€ 40.000) beschikbaar te stellen en te dekken 
uit: 

• Wijkwethoudersbudget stadsdeel (noord) West 
• Participatiebudget 

De financiele consequenties nemen wij op in het raadsvoorstel begrotingswijzigingen 2e 
kwartaal 2016. 
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Bladzijde 3 van 3 

Preadvies initiatiefvoorstel 'de vrijwilligersmakelaar' 

We zien graag dat de vrijwilligersmakelaar wordt ondersteund door een begeleidings-
groep vanuit de gemeente (daarin vertegenwoordigers van het gebiedsteam West/WIJ-
team, WIMP (maatschappelijke Participatie), Sport-, vrijwilligers-, en gezondheidsbeleid 
om de voortgang van het project te bewaken. 

Monitoring 
De uitvoering van het project gaan we nauwgezet volgen. De resultaten nemen we mee in 
de monitor van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. 
Tenslotte hebben het lectoraat Sportwetenschap van het Instituut voor Sportstudies 
gevraagd het project 'de verenigbare club' mee te nemen in hun onderzoek naar 
verenigingsondersteuning. Het onderzoek is gericht op de vraag hoe professionals 
sportverenigingen nog beter kunnen ondersteunen om de rol van de sportvereniging in 
relatie tot zijn omgeving te versterken. 

Vervolg 
Voordat de uitvoering wordt gestart, willen we graag dat de begeleidingsgroep - in 
samenspraak met de vrijwilligersmakelaar- de te behalen resultaten nader definieert. 
Daarbij worden afspraken gemaakt over doelen en resultaatindicatoren. Daarnaast willen 
we afstemming bereiken met andere aanbieders die werkzaam zijn op het snijvlak van 
sport met het sociale domein (bijv. Huis voor de Sport Groningen) zodat er geen 
dubbelingen ontstaan. 

Gedurende de uitvoering van het project, informeren wij u schriftelijk over de voortgang. 
Wij laten u voor het einde ( ju l i 2017) weten op welke wijze de pilot wordt geevalueerd 
en welke mogelijkheden er zijn voor een eventueel vervolg. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Initiatiefvoorstel "De Vrijwilligersmakelaar" 

GEMEENTE GROMINGEN 
^af.n«.: 

2 h JUNI 2016 
0«ssiemr. 

Routing 

Archief 

De Vrijwilligersmakelaar 
Initiatiefvoorstel van de VVD en 066 

ter verbinding van vrijw/illigersaanbod in de wijk met vrijwilligersvraag in de sport: 
verbindt de sport meer met de wijk! 

GRONINGBN 

'KOiRS 

• 6 6 Groningen 

Groningen, juni 2015 
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Initiatiefvoorstel "De Vrijwilligersmakelaar" 

Inhoudsopgave 

Inleiding 

Wat Is en doet een vriiwilligersmakelaar? 

Activiteiten: de vriiwilligersmakelaar in actie 

Eerste resultaten van de vriiwilligersmakelaar 

Draagvlak voor de vriiwilligersmakelaar 

Mogeliike vervolg financiering van de vriiwilligersmakelaar 

Beoogde resultaten van de vriiwilligersmakelaar 

Dictum 
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Inleiding 
Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de Stad. Mensen die vrijwilligerswerk doen komen niet alleen in 

contact met anderen maar leren ook nieuwe dingen die ze bijvoorbeeld in (regulier) werk toe kunnen 

passen. Veel vrijwilligers geven aan dat het fijn Is dat ze iets voor een ander kunnen doen. 

Ondanks dat niet alleen de Stad maar ook de vrijwilligers zelf aangeven baat te hebben bij het doen van 
vrijwilligerswerk is deze groep nog altijd kleiner dan de groep die geen vrijwilligerswerk doet. Hoe komt 
dit? Is er sprake van onbekendheid? Weten mensen niet waar ze terecht kunnen als ze graag willen 
helpen? 

Uit onderzoek blijkt dat het vragen om hulp het moeilijkst is, dat mensen vaak genegen zijn het zelf op te 
lossen. Dit zien we ook terug in de Groningse breedtesport. Vaak organiseren verenigingen vrijwilligers 
onder hun eigen Ieden en weten zij, ondanks behoefte aan meer vrijwilligers, daarbuiten weinig 
vrijwilligers te bereiken. Ook zijn de meeste verenigingen slechts beperkt actief en zlchtbaar in de wijken 
waar ze sport beoefenen of de wijken daaromheen. 

Burgerinitiatief 
Nadat hij in het najaar van 2015 zijn baan verloor is Patrick Kampherbeek vanuit persoonlijke 
gedrevenheid een burgerinitiatief begonnen; Patrick is vrijwilligersmakelaar geworden. De verbinder en 
aanjager tussen wijken en verenigingen als het gaat om vrijwilligerswerk maar ook om meer mensen te 
laten sporten en bewegen. Het initiatief Is inmiddels omarmd door verenigingen, wijken en een sponsor. 
Een initiatief beginnend in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk, maar met ambities voor de hele stad. 

Met dit initiatiefvoorstel willen de VVD en D66 voor dit burgerinitiatief brede steun vragen, waardoor 
het effect ervan kan worden vergroot en versterkt. 



 

Collegebrief - Preadvies_initiatiefvoorstel_de_vrijwilligersmakelaar

194

Initiatiefvoorstel "De Vrijwilligersmakelaar" 

Wat is en doet een vrijwilligersmakelaar? 
Een vrijwilligersmakelaar is iemand met een groot netwerk binnen de lokale sportwereld, de 
buurtorganisaties en de wlj-teams. Iemand die aanjaagt en verbindingen legt voor de sportverenigingen 
met de wijken. Die sportverenigingen stimuleert om en actief en zlchtbaar te zijn. Die vraag en aanbod 
bij elkaar brengt. 

De vrijwilligersmakelaar kan op basis van contacten met organisaties zoals WIJ SPT (Selwerd, Paddepoel 
en Tuinwijk), LinkOSO, sportverenigingen en wijkverenlgingen ideeen en initiatieven met elkaar 
verbinden. Een belangrijk uitgangspunt van het initiatief Is de werkwijze, wensen en behoeften van alle 
betrokkenen kennen en daarop aansluiten. 

De vrijwilligersmakelaar streeft de volgende maatschappelijke doelen direct na: 
• meer mensen actief als vrijwilliger; 
• meer vrijwilligerswerk bij sportverenigingen; 
• sportverenigingen meer verbonden met de wijk; mensen meer laten sporten en bewegen 

En, met deze doelen Indirect: 
• meer mensen zonder werk een stap dichter bij de arbeidsmarkt door ontwikkeling van o.a. 

arbeidsritme, talenten en netwerk (dankzij extra vrijwilligers); 
• meer mogelijkheden voor sportverenigingen om zelf werkzaamheden uit te voeren (dankzij extra 

vrijwilligers voor de sport); 

• hogere benuttingsgraad van sportaccommodaties (dankzij betere verbondenheid met wijk); 
meer mensen te laten sporten en bewegen 

Activiteiten: de vrijwilligersmakelaar in actie 
Concreet streeft de vrijwilligersmakelaar bovenstaande doelen na door verschillende activiteiten: 

• Vrijwilligersvraag wijkgericht per sportvereniging in de stad Groningen in kaart brengen; 
De vrijvviliigersmakeiaar heipt geiViteresseerde sportverenigingen" sportvrijwilligersvacatures opstellen. 
Over format en wensen overiegt de vrijwilligersmakelaar met verenigingen, maar ook met LinkOSO, Werk 
& Inkomen (gemeentelijke dienst), WIJ SPT (Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk), Wijkwerken (Novo, Lentis, 
Werkpro en lederz), Wijkbedrijf Selvi/erd, wijk- en sportverenigingen, LinkOSO en andere relevante 
organisaties ( verder 'betrokken partijen' genoemd). In overleg met LinkOSO, het Huis voor de Sport en de 
Sportkoepe! worden best practices op dit vlak vastgesteld en verspreid. 

• Vrijwilligersaanbod wijkgericht ontsluiten; 
De vrijwilligersmakelaar overiegt met betrokken partijen hoe potentiele vrijwilligers voor de vacatures het 
beste benaderd kunnen worden. Vacatures worden ingebracht bij LinkOSO en vrijwilligersgroningen.nl. De 
vrijwilligersmakelaar begeleidt het proces van profiel tot aanstelling bij de sportvereniging. 

• Sportverenigingen ondersteunen bij begeleiding vrijwilligers; 
De vrijwilligersmake'aar overiegt met betrokken partijen in de wijk hoe verenigingen het beste 
de nieuwe vrijwiilige.'s kunnen begeleiden. In overleg met het Huis voc de Sport en de Sportkoepe-
worden be.st practices op dit vlak vastgesteld en verspreid. 

^ Om te beginnen W Potetos. VVK. W Oosterparkers. SV Lycurgus, BSV Selwerd Kelderwerk Green 
Gael Mamie DIG Groningen C W Oranje Nassau Lycurgus Volleybal 
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• Sportverenigingen stimuleren om de zichtbaarheid in de wijken te vergroten; 
De vrijwilligersmakelaar overiegt met betrokken partijen over hoe verenigingen het beste actiever kunnen 
worden in de wijken. De sportaccommodaties (in het noorden bijvoorbeeld 'Sportpark het Noorden') als 
plek van en voor de wijk beter onder de aandacht te brengen van de wijk. In overleg met Huis voor de 
Sport en de Sportkoepe! worden best practices op dit viak vastgesteld en verspreid. 

• Studenten betrekken bij het werk van de vrijwilligersmakelaar; 
De vrijwilligersmakelaar werkt samen met studenten van WIJS en van relevante opieidingen om de vraag 
'hoe brengen we verenigingen en vrijwilligers in de wijk met elkaar in contact?' te beantwoorden. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een leerwerkbedrijf en door samen te werken met stagiairs. Hoe breng je dit 
sociale kapitaal in beeld? Hoe creeer je betrokkenheid? Ook hier geldt dat best practices kunnen worden 
gedeeld met Huis voor de Sport en de Sportkoepel. 

• Blijvende samenwerking stimuleren; 
De vrijwilligersmakelaar streeft ernaar dat de samenwerking tussen betrokken partijen blijvend versterkt 
wordt. Met dit initiatief wordt ook onderzocht hoe dit contact blijvend te versterken ten behoeve van de 
eerder genoemde doelen. Sportverenigingen worden bijvoorbeeld gestimuieerd om met een 
wijkcommissie of een bestuurslid blijvend aandacht te besteden aan de samenwerking met de wijk en het 
begeleiden en stimuleren van vrijwilligers uit de wijk. 

Eerste resultaten van de vrijwilligersmakelaar 
De vrijwilligersmakelaar heeft met zijn burgerinitiatief de afgelopen maanden al meerdere resultaten geboekt: 

• Resultaat 1: 45 vacatures in beeld 
De vrijwilligersmakelaar heeft diverse verenigingen benaderd om vrijwilligersvacatures in kaart te 
brengen; dit heeft 45 vacatures in beeld gebracht 

• Resultaat 2: Tien vrijwilligers vanuit de bijstand actief 
De vrijwilligersmakelaar heeft de sportverenigingen VVK, VV Potetos en W Oosterparkers gestimuieerd 
om een oproep naar de Ieden te doen voor een participatiebaan. Dit heeft geresulteerd in het feit dat er 
tien vrijwilligers vanuit de bijstand actief zijn bij de sportverenigingen. 

• Resultaat 3: Bijstandsgerechtigde actief bij sportvereniging via wijkwerkmakelaar 
Om extern bijstandsgerechtigden actief te krijgen bij sportverenigingen is de vrijwilligersmakelaar samen 
gaan werken met de wijkwerkmakelaar (re-lntegratlecoach) Selwerd. Op dit moment is er een persoon 
actief op Sportpark het Noorden dankzij de inzet van de wijkwerkmakelaar. Alle vacatures bij de 
sportverenigingen worden doorgestuurd naar de wijkwerkmakelaar. 

• Resultaat 4: Samenwerking met het Project Kansen in Kaart 
Om meer vrijwilligers in de bijstand te bereiken heeft de vrijwilligersmakelaar een presentatle gegeven bij 
de projectmedewerkers van Kansen in Kaart. De projectmedewerkers nemen de vacatures van 
sportverenigingen mee in de gesprekken met een bijstandsgerechtigde en brengen de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk bij een sportvereniging onder de aandacht. 

• Resultaat 5: Samenwerking met LinkOSO 
Voor het in kaart brengen van vacatures bij de sportverenigingen heeft de vrijwilligersmakelaar 
samenwerking gezocht met llnkOSO. Sportverenigingen kunnen hierdoor een account aan maken bij 
LinkOSO en hun vacatures toevoegen aan de database van vrijwilligersvacaturebankgroningen. 

^ In elk geva! W Potetos W K . W Oosterparkers SV Lycurgus BSV Selwerd Kelderwerk.Groan Geel 
Dio Groningen C W Oranje Nassau 
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Initiatiefvoorstel "De Vrijwilligersmakelaar" 
Resultaat 6: Samenwerking Novo met W Mamio en anderen 
Door inzet van de vrijwilligersmakelaar Is er een samenwerking ontstaan tussen Novo en VV Mamio. Novo 
wil gebruik maken van de accommodatie als flexpiek en de buitenploeg gaat daar de accommodatie 
schoonmaken, de sportverenigingen zorgen voor begeleiding. 

Draagvlak voor de vrijwilligersmakelaar 
Breed draagvlak in de Groningse samenleving is belangrijk om van de vrijwilligersmakelaar een nog 

groter succes te maken. De vrijwilligersmakelaar heeft al contact gelegd met diverse organisaties in de 

wijken en In het sportdomeln. De meerwaarde van dit Initiatief wordt door een breed scala aan 

organisaties onderschreven. 

Wij stellen voor dat de gemeente Groningen verschillende organisaties uit de stad stimuleert om samen 

te werken met de vrijwilligersmakelaar en onderzoekt hoe dit initiatief een jaar of langer financieel en 

organisatorisch mogelijk gemaakt kan worden. 

Mogelijke vervolg financiering van de vrijwilligersmakelaar 
De huidige vrijwilligersmakelaar wordt sinds 1 maart 2016 gefinancierd door bureau Bries^ zodat het 
Initiatief de afgelopen maanden verder uitgewerkt kon worden. 

Op basis van de ervaringen van de afgelopen maanden en de bovengenoemde plannen voor een vervolg 
wordt rekening gehouden met eventuele jaarlijkse kosten van circa 40.000 euro. Deze kosten zijn 
opgebouwd uit het loon van de vrijwilligersmakelaar, huisvestings-, reis- en opieidingskosten en 
eventuele kosten van stagiairs. 

Huisvestigingskosten kunnen beperkt worden door de vrijwilligersmakelaar flexibel te huisvesten bij een 
betrokken organisatie - de afgelopen maanden is gebleken dat de vrijwilligersmakelaar weinig 'op 
kantoor' is en vooral in de stad op pad. Reiskosten zijn beperkt, aangezien de activiteiten vrijwel 
uitsluitend in de stad zijn. 

Het bovengenoemde bedrag is een ruwe inschatting van de kosten, we zouden ons kunnen voorstellen 
dat kosten verdeeld worden over het participatie, wijk en sportbudget omdat de vrijwilligersmakelaar 
domeinoverstijgend werkt. 

Beoogde resultaten van de vrijwilligersmakelaar 
De vrijwilligersmakelaar wil bij 50 sportverenigingen in de stad Groningen 400 a 600 vacatures in kaart 
hebben gebracht, waarvan minimaal 100 a 150 vacatures ook worden Ingevuld 

Bovenstaande beoogde resultaten zijn een eerste schatting. Bij de start van het project worden de 
doelen nader gedeflnleerd. 

^ Bries houdt zich bezig met advies, projectleiding en organisatieontwikkeling. Bries denkt dat veel 
dingen anders kunnen, ziet kansen, en helpt graag mee. Bries wil samen met ondernemers hun 
(maatschappelijke) missle uitvoeren. De eigen missie: met plezier werken aan de toekomst. Hiervoor 
schuift Bries bij ondernemers aan, gaat het samen met het team denken en doen. Zorgt het voor focus, 
durf en concretisering. Luistert en denk het mee en brengt het een flinke dosis positieve energie in. 
Zonder een vast systeem of formule. Afhankelijk van de inhoud en de context zoekt het de juiste mix om 
voor een ontwikkeling van de onderneming of het project te zorgen. 
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Initiatiefvoorstel "De Vrijwilligersmakelaar" 

Dictum 
De raad van de gemeente Groningen, gezien het initiatiefvoorstel De Vrijwilligersmakelaar van de 
fracties van VVD en D66 besluit; 

het college van B&W de volgende opdrachten te geven: 

1. In overleg met Werk & Inkomen (gemeentelijke dienst), WIJ SPT (Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk), 
Wijkwerken (Novo, Lentis, Werkpro en lederz), Wijkbedrijf Selwerd, wijk- en sportverenigingen, het Huis 
voor de Sport, de Sportkoepel, LinkOSO en andere relevante organisaties tot de uitvoering te komen van 
een 1 jaar durende pilot waarbij de volgende doelen in ieder geval worden nagestreefd: 

a) meer mensen actief als vrijwilliger; 
b) meer vrijwilligerswerk bij sportverenigingen; 
c) sportverenigingen meer verbonden met de wijk 

2. Een krediet van €40.000 beschikbaar te stellen voor de een jaar durende pilot en dekking hiervoor te 

vinden in het participatie-, wijk- en sportbudget; 

3. In 2017 een evaluatie uit te voeren naar aanleiding van deze pilot en aanbevelingen te doen over een 

eventueel vervolg op de pilot. 

J. Honkoop - fractie VVD 
W. Paulusma - fractie D66 
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28 september 2016
Nr. 4a.
De Vrijwilligersmakelaar.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het initiatiefvoorstel van de VVD en D66 2016 (5781833); 

HEEFT BESLOTEN:

1. In overleg met Werk & Inkomen (gemeentelijke dienst), WIJ SPT (Selwerd, Paddepoel en 
Tuinwijk), Wijkwerken (Novo, Lentis, Werkpro en Iederz), Wijkbedrijf Selwerd, wijk- en 
sportverenigingen, het Huis voor de Sport, de Sportkoepel, Link050 en andere relevante 
organisaties tot de uitvoering te komen van een 1 jaar durende pilot waarbij de volgende doelen 
in ieder geval worden nagestreefd:

a) meer mensen actief als vrijwilliger;
b) meer vrijwilligerswerk bij sportverenigingen;
c) sportverenigingen meer verbonden met de wijk

2. Een krediet van €40.000 beschikbaar te stellen voor de één jaar durende pilot en dekking 
hiervoor te vinden in het participatie-, wijk- en sportbudget;

3. In 2017 een evaluatie uit te voeren naar aanleiding van deze pilot en aanbevelingen te doen 
over een eventueel vervolg op de pilot.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst.
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering                     

van 28 september 2016 

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

1 Preadvies initiatiefvoorstel de vrijwilligersmakelaar 30-6-2016 via cie. O&W 7-9-2016

2 Ontwerpbegroting 2017 Groninger Archieven 30-6-2016 via cie. F&V 5-10-2016

3 Koers WIMP in de wijk 30-6-2016 via cie. W&I 14-9-2016

4 Innovatieatelier Sociaal Domein 30-6-2016 via cie. O&W 7-9-2016

5

Beantwoording vragen raadscommissie F&V 25-05-2016 

over aanpak kindermishandeling 30-6-2016 via cie. F&V 5-10-2016

6 Actieplan de Groningse opgave vluchtelingen 1-7-2016 via cie. F&V 5-10-2016

7 Keuzemogelijkheden kadernota weerstandsvermogen 5-7-2016 raad 6-7-2016

8 Overwegingen keuze één juridische entiteit 6-7-2016 raad 29-6-2016

9 Integraal drugsbeleid 7-7-2016 via cie. F&V 5-10-2016

10 Toezeggingen Plan schuldhulpverlening 7-7-2016 via cie. W&I 14-9-2016

11 Principebesluit tot reorganisatie: Eén Vastgoedbedrijf 7-7-2016

via cie. R&W,

via cie. F&V 5-10-2016

12

Beantwoording mondelinge vragen over privacy in het 

sociale domein 8-7-2016 via cie. O&W 7-9-2016

13

Dienstregeling bus 2017, tarieven bus 2017, 

ontwikkelingen verduurzaming busvervoer, verlenging 

HOV-concessie en Trendmonitor 2015 OV-bureau 8-7-2016 via cie. B&V 14-9-2016

14 Stichting Ondernemerstrefpunt na 5,5 jaar 8-7-2016 via cie. W&I 14-9-2016

15 Concept-Cultuurnota 2017-2020 12-7-2016 via cie. O&W 7-9-2016

16

Financiëring bed bad brood-voorziening derde kwartaal 

2016 14-7-2016 via cie. O&W 7-9-2016

17 Jongerenombudsman Groningen 14-7-2016 via cie. O&W 7-9-2016

18 Motie vervolg ontwikkelingen Friesestraatweg 14-7-2016 via cie. R&W 5-10-2016

19 Terugbetaling boetes Participatiewet 14-7-2016 via cie. W&I 14-9-2016

20 Terugblik skybox-gebruik seizoen 2015-2016 14-7-2016 via cie. O&W 7-9-2016

21

Wijzigingsbesluit standplaatsenbeleid Standplaatsen 

2014 14-7-2016 via cie. B&V 14-9-2016

22 Update fietsprojecten Fietsstrategie 14-7-2016 via cie. B&V 14-9-2016

23 Let's Gro 15-7-2016 via cie. F&V 5-10-2016

24 Ontwikkeling Grote Markt - Oostwand 15-7-2016 via cie. R&W 5-10-2016

25 Uitwerking actiepunt uitvoeringsprogramma VSD 20-7-2016 via cie. O&W 7-9-2016

26 Reactie op Accountantsverslag 2015 EY 20-7-2016 via cie. F&V 5-10-2016

27 Uitvoering nieuw prostitutiebeleid 21-7-2016 via cie. F&V 5-10-2016

30-9-2016
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering                     

van 28 september 2016 

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

28 Gunningsbesluit aanbesteding hulpmiddelen WMO 22-7-2016 via cie. O&W 7-9-2016

29

BEA busknooppunt UMCG Noord en bushalte Van 

Doeverenplein 27-7-2016 via cie. B&V 14-9-2016

30 Stand van zaken 'Oog voor Nieuwe Detailhandel' 24-6-2016 via cie. W&I 14-9-2016

31

Beantwoording vragen raadscie. F&V 15 juni 2016: 

jaarverslag gemeentelijke Ombudsman 2015 en 

jaarverslag klachten 2015. 26-8-2016 via cie. F&V 5-10-2016

32 Uitvoering van werkzaamheden aan de Diepenring 31-8-2016 via cie. B&V 14-9-2016

33

Uitgangspunten/ wensen en bedenkingen  aanbesteding 

fietsbeheer 1-9-2016 via cie. B&V 14-9-2016

34

Reactie op kadernota meerjarenprogramma 

Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen 1-9-2016 via cie. F&V 5-10-2016

35 Aankondiging reis naar Moermansk 6-9-2016 via cie. F&V 5-10-2016

36

Regionale samenwerking in het sociale domein: inkoop 

jeugdhulp en toekomst GGD 7-9-2016 via cie. O&W 5-10-2016

37

Omgevingsdienst Groningen ontwerpbegroting 2017 - 

advies zienswijze 8-9-2016 via cie. B&V 14-9-2016

38

Bijeenkomst HRM raadscommissie F&V d.d. 21 

september 2016 8-9-2016 via cie. F&V

21-9-2016 

en 5-10-

2016

39 DOT (voormalig Infoversum) 8-9-2016 via cie. R&W 5-10-2016

40 Aanleg regenboogzebra 8-9-2016

via cie. O&W 

en B&V

5-10-2016 

en 12-10-

2016

41 Stand van zaken Outsourcing ICT 9-9-2016 via cie. F&V

21-9-2016 

en 5-10-

2016

42 Besluitvorming Herindelingsontwerp 9-9-2016 via cie. F&V 5-10-2016

43 Suïcidepreventie 9-9-2016 via cie. O&W 5-10-2016

44

Visievorming en Revitalisering Stadhuis - wensen en 

bedenkingen 15-9-2016 Raad 28-9-16

45 Economische regiomarketing 16-9-2016 via cie. W&I 12-10-2016

46 Huisvesting stichting Kelderwerk 21-9-2016 via cie. W&I 12-10-2016

47 Uitvoering Wmo en Jeugdwet 2e kwartaal 2016 22-9-2016 via cie. O&W 5-10-2016

48 Wijken voor Jeugd, evaluatie en stand van zaken 22-9-2016 via cie. O&W 5-10-2016

49 Moties Voorjaarsdebat 2016 22-9-2016

alle 

commissies

5-10-2016 

en 

12-10-2016

50

Financiële bijdrage gemeente Groningen aan de 

Veiligheidsregio Groningen voor de jaren 2016 en 2017 22-9-2016 via cie. F&V 5-10-2016

30-9-2016
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Lijst van ingekomen collegebrieven voor de raadsvergadering                     

van 28 september 2016 

Nr. raad Onderwerp
Ontvangen 

d.d. 
afhandeling cie. datum

51 Stand van zaken Right to Challenge 22-9-2016 via cie. O&W 12-10-2016

52 Integrale parkeervisie 22-9-2016 via cie. B&V 12-10-2016

53 Voortgang actualisatie grondexploitaties 2016 22-9-2016 via cie. R&W 5-10-2016

54

Informatie omgevingsvergunning sloop Finse school 

Helper Westsingel 96 22-9-2016 via cie. R&W 5-10-2016

55 Reactie college wensen raad indicatoren begroting 2017 22-9-2016 via cie. F&V 5-10-2016

56 Energiebesparing bij particulieren 22-9-2016 via cie. B&V 12-10-2016

57 Bestemmingsplan Polaris Pleiadenlaan 22-9-2016 via cie. R&W 5-10-2016

58 Uitwerking voedselvisie 22-9-2016 via cie. B&V 12-10-2016

59 Motie kaders bewonersparticipatie Next City 22-9-2016 via cie. R&W 5-10-2016

60

Voortgangsrapportage 2016-II en Sleutelrapportage april-

juni 2016 23-9-2016 via cie. F&V 5-10-2016

61 Vervolgacties routekaart Groningen energieneutraal 28-9-2016 via cie. B&V 12-10-2016

62 Vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2016-2017 28-9-2016 via cie. F&V 5-10-2016

63 Rotonde Sint Petersburg 29-9-2016 via cie. B&V 12-10-2016

30-9-2016
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LIJST VAN ONTVANGEN OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE RAAD  

                                                  VAN  28 september  2016 

 

 

Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

1.  Fractie SP Rapport Huren in Groningen 1-7-2016 Cie. R&W 

2.  GS Provincie Groningen Vervolg Provinciale Arhi-procedure 

gemeente Groningen 

1-7-2016 Tkn. 

3.  Burger namens 

Koeriersterweg 

Busbrug Final 30-6-2016 Tkn. 

4.  Burger namens 

Koeriersterweg 

Verslag Overleg Koeriersterweg 30-6-2016 Tkn. 

5.  Theater de Steeg Reactie advies Kunstraad Groningen 30-6-2016 via cie. 

O&W 7-9-16 

6.  Burger Advies RLI over REOS uw bestuurders 

zijn er wel mee bezig, maar u wordt niet 

beter 

4-7-2016 Tkn. 

7.  Burger Woning urgentie 4-7-2016 Tkn. 

8.  Burger Innovatie vervoersoplossing DAM NL 4-7-2016 Tkn. 

9.  Veiligheidshuis Groningen Jaarverslag 2015, Jaarplan 2016 4-7-2016 Tkn. 

10.  Gemeente Loppersum Motie opkoopregeling Nationaal 

Coördinator 

5-7-2016 Tkn. 

11.  College  Afschrift van brief aan minister Kamp 

23 juni 2016 m.b.t. Energiedialoog, 

bijdrage gemeente Groningen 

5-7-2016 Tkn. 

12.  College Participatieproces Spoorzone komende 

periode en verslag inloopbijeenkomsten 

5-7-2016 Tkn. 

13.  Bedrijvenpark Rengers Jaarstukken en begroting GR Rengers 6-7-2016 Cie. W&I 

14.  O2G2 Bestuursverslag 2015 7-7-2016 Tkn. 

15.  GS Provincie Groningen Evaluatie Interbestuurlijk toezicht 7-7-2016 Tkn. 

16.  Stedenband-bestuur Actuele informatie over de activiteiten 

rondom 100-jaar Moermansk 

7-7-2016 Tkn. 

17.  Longfonds Standpunt Longfonds over houtrook 

t.b.v. de VNG enquête 

11-7-2016 Tkn. 

18.  Burger Aan leden Raden en Staten, visie NS in 

context BO-MIRT investeringen spoor 

Noord-Nederland 

11-7-2016 Tkn. 

19.  Gemeentelijke 

Ombudsman 

Afschrift van rapport 

klachtenonderzoek Sociaal Domein 

11-7-2016 Tkn. 

20.  Accessibility Toegankelijke digitale dienstverlening 

uiterlijk 1-1-’17 verplicht 

14-7-2016 Tkn. 

21.  GS Provincie Groningen Huisvesting vergunninghouders 

taakstelling 2015-2 gemeente 

Groningen 

14-7-2016 Tkn. 

22.  Gemeente Pekela Motie SP niet in onze naam, CAO 

brandweer 

15-7-2016 Tkn. 

23.  Gemeente Pekela Motie SP geen investering in leegloop 

maar in leefbaarheid 

15-7-2016 Tkn. 

24.  Oiko Credit Interim-dividend 15-7-2016 Tkn. 

25.   Burger Geluidsmeting en meting trillingen 

Tijdelijke brug Paterswoldseweg 

15-7-2016 Tkn. 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

26.  Oiko Credit Nederland 

Fonds 

Overzicht 19-7-2016 Tkn. 

27.  Van der Woude de Graaf 

Advocaten 

Aangepast prostitutiebeleid 19-7-2016 Tkn. 

28.  Burger Elektrificatie Noordelijke lijnen plus 

Groningen-Bremen en cencessie 2020-

2035 

22-7-2016 Tkn. 

29.  Omgevingsdienst 

Groningen 

Ontwerpbegroting 2017, Voorjaarsnota 

2016 en Concept Verbeterplan 

26-8-2016 Tkn. 

30.  Ernst & Young Accountantsverslag gemeente 

Groningen bij Jaarrekening 2015 

26-7-2016 Tkn. 

31.  Gemeente Haren Afschrift brief aan Ministerie 

Binnenlandse Zaken met verzoek tot 

schorsing of vernietiging GS besluit 28 

juni 2016 m.b.t. samenvoeging 

26-7-2016 Tkn. 

32.  Gemeente Duiven Aangenomen motie “Verklaring 

omtrent het gedrag” 

27-7-2016 Tkn. 

33.  Burger Nieuwbouw ACM locatie 28-7-2016 Tkn. 

34.  Ernst & Young Controleverklaring 29-7-2016 Tkn. 

35.  Provincie Groningen Afschrift van Interbestuurlijk toezicht – 

beoordeling hoofdstuk IBT in 

Jaarrekening 2015 

29-7-2016 Tkn. 

36.  Gemeente Bergen Aanvaarde motie gemeentelijke 

autonomie belastingheffing 

29-7-2016 Tkn. 

37.  Gemeente Bergen Aanvaarde motie gratis ter beschikking 

stellen VOG’s 

29-7-2016 Tkn. 

38.  Gezamenlijke Oppositie in 

gemeente Haren 

Afschrift van brief aan minister met 

reactie op verstuurde collegebrief met 

bezwaren tegen herindelingsontwerp 

19-8-2016 Tkn. 

39.  Jonge Harten Reactie op advies 19-8-2016 via cie. 

O&W 7-9-16 

40.  Groningen Verdient Beter Rapport adviesbureau Antea 19-8-2016 Tkn. 

41.  Burger Lobby spoorverbinding Duitsland en 

Bundesverkehrwegeplan 2030 

22-8-2016 Tkn. 

42.  Burger Geluidsnormen Paradigm festival 22-8-2016 Tkn., ter 

afhandeling 

door college 

43.  Burger Geluidshinder Stadspark en 

Suikerunieterrein 

22-8-2016 Tkn. ter 

afhandeling 

college 

44.  Burger Zware overlast door gedreun Paradigma 

festival 

22-8-2016 Tkn. ter 

afhandeling 

college 

45.  Burger Paradigm en het Suikerunieterrein 22-8-2016 Tkn. ter 

afhandeling 

college 

46.  Burger Aardwarmte 22-8-2016 Tkn. 

47.  ANBO afdeling stad 

Groningen 

Opstappen Bestuur 22-8-2016 Tkn. 

48.  VNG Open raadsinformatie voortgang van het 

project 

22-8-2016 Tkn. 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

49.  College Afschrift van brief aan minister Kamp 

van Economische Zaken m.b.t.  

Zienswijze Winningsplan Groningen 

gasveld 2016 

22-8-2016 Tkn. 

50.  Burger Parkeer problemen Selwerderwijk Zuid 22-8-2016 Ter 

afhandeling 

college en 

tkn.via cie. 

B&V 

51.  Woonschepencomité 

Groningen 

Gemeente, ruimt die Diepenring nou 

eens op! 

23-8-2016 Cie. R&W 

52.  Werkgroep 

Houtrookoverlast 

Chroom-6 in houtrook? Stoken op 

geïmpregneerd hout 

25-8-2016 Tkn. 

53.  Organisatie Paradigm 

festival 

Afschrift van reactie aan klager 

geluidsoverlast 

26-8-2016 Tkn. 

54.  College Afschrift van brief aan bewoners m.b.t. 

Aanpak Diepenring 

31-8-2016 Tkn. 

55.  Burger Stookhinder Noorderhaven 1-9-2016 Tkn. 

56.  Burger Juridische informatie van advocaat 

Rechtshulp Noord m.b.t. signalen 

Thuiszorg 

2-9-2016 Tkn. 

57.  Centraal Stembureau Benoeming van mw. Folkerts als lid van 

de raad 

2-9-2016 Tkn. 

58.  Burger Verkeersremmende maatregel 

Roderwolderdijk Hoogkerk 

5-9-2016 via cie. B&V. 

59.  Woonschepencomité 

Groningen 

Veel respons op Diepenring-discussie 5-9-2016 Cie. R&W 

60.  Noordpool orkest Zienswijze op Concept Cultuurnota 

t.b.v. cie. O&W 7-9 

5-9-2016 via cie. 

O&W 7-9-16 

61.  Grand Theatre Ambitie en plannen 5-9-2016 via cie. 

O&W 7-9-16 

62.  Urban House Groningen Reactie concept cultuurnota 7-9-2016 via cie. 

O&W 7-9-16 

63.  Gedeputeerde Staten 

Provincie Groningen 

Afschrift van brief aan Provinciale 

Staten m.b.t. Bestuurlijke organisatie, 

stand van zaken gemeentelijke 

herindeling en taak- en roldiscussie 

7-9-2016 Tkn. 

64.  Burger Activeren gemeente Amsterdam op het 

dossier Wunderline en de 

daaropvolgende HSL 

8-9-2016 Tkn. 

65.  Stichting VRIJDAG Afschrift zienswijze voorlopig besluit 

B&W Cultuurnota 2017-2020 

9-9-2016 Cie. O&W 

66.  Waterschap Hunze en Aa’s Afschrift van IBA jaarverslag 2015 

 

9-9-2016 Tkn. 

67.  Werkpro Aanbesteding Fietsparkeren Gemeente 

Groningen 

9-9-2016 via cie. B&V. 

68.  Omgevingsdienst Brief aan Raden en Provinciale Staten 

i.a.a. colleges B&W en GS Provincie 

Groningen m.b.t. Begrotingswijziging 

2017 

12-9-2016 Tkn. 

69.  Burger Brief aan Statenleden m.b.t. grote 

besparing Klijndijk verkeer door 

knooppunt te verhuizen naar 

toekomstige mogelijk Noordelijke ring 

Emmen 

12-9-2016 Tkn. 
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Nr.  Afzender  Onderwerp Dagmail 

d.d.  

Advies/ 

afhandeling  

70.  Burger Afschrift van mail aan wethouder V. 

Keulen m.b.t. zware overlast door 

gedreun Paradigm festival 

12-9-2016 Tkn. 

71.  Noorderlicht Afschrift van reactie op cultuurbeleid 

2017-2020 

13-9-2016 Cie. O&W 

72.  College Project Water in de wijk Drielanden 13-9-2016 Cie. B&V 

14-7 

73.  Gedeputeerde Staten 

Provincie Groningen 

Herindelingsontwerp Groningen, Haren 

en Ten Boer 

13-9-2016 Tkn. 

74.  Provinciale Staten Afschrift brief financieel Arhi-toezicht 13-9-2016 Tkn. 

75.  Groningen Verdient Beter De tweede hoorzitting van de Raad van 

State betreffende Ring Zuid 

14-9-2016 Cie. B&V 

76.  Burger Diervriendelijke wespenbestrijding in 

de gemeente Groningen? 

19-9-2016 Tkn. 

77.  Plaatselijk Belang 

Glimmen 

Gemeentelijke herindeling 19-9-2016 Cie. F&V 

78.  Burger Brandbrief realisatie Fietsroute Plus 

Groningen – Ten Boer 

19-9-2016 Cie. B&V 

79.  Mister Gay Netherlands Nationale Coming-Outdag op  

11 oktober 

19-9-2016 Tkn. 

80.  Dementie in Nederland Alzheimer Nederland 20-9-2016 Cie. O&W en 

Ter 

afhandeling 

college. 

81.  Burger Chroom-6 in rook 20-9-2016 Tkn. 

82.  GS Provincie Groningen Afschrift financieel Arhi-toezicht Haren 20-9-2016 Tkn. 

83.  NLVOW Aarhus-klacht…en hoe dat verder gaat 21-9-2016 Tkn. 

84.  Burger Spoorinfrastructuur tot 2040 21-9-2016 Tkn. 

85.  GS Provincie Groningen Uitvoering taakstelling 2015 II 

huisvesting vergunninghouders 

gemeente Groningen 

21-9-2016 Tkn. 

86.  Gemeente Zuidhorn Motie Regeling Snel Internet  22-9-2016 Tkn. 

87.  Burger Missende verbinding per spoor? 23-9-2016 Tkn. 

88.  Burger Beleidsmakers hondenbeleid 23-9-2016 Tkn. 

89.  Onderzoek & Statistiek 

Groningen 

Demografische ontwikkelingen 

gemeente  

26-9-2016 Tkn. 

90.  Burger Afschrift berichten aan wethouders 

m.b.t. geluidsnormen Paradigm festival 

en Kadepop 

26-9-2016 Tkn. 

91.  Bond Heemschut en het 

Cuypersgenootschap 

Omgevingsvergunning en brief 

uitspraak rechter Finse School t.b.v. cie. 

R&W 

26-9-2016 Cie. R&W  

5-10-2016 

92.  Gemeente Oldambt Regeling Snel Internet Groningen 27-9-2016 Tkn. 
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Raadsvoorstel 

/"^^ Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011 

Registratienr. 16.5679230 Steller/teinr. Peter Gerrits/60 56 Bijlagen 1 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

T. Schroor Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011 

vast te stellen; 
II. de Verordening bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad; 

III. de datum waarop de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Groningen 2011 in werking treedt, vast te stellen op de dag na de bekendmaking. 

Samenvatting 

• de Awb biedt de mogelijkheid om geaccumuleerde subsidieoverschotten van gesubsidieerde 
instellingen onder voorwaarden terug te vorderen mits dit bij wettelijk voorschrift is geregeld. 
Dit laatste kan door wijziging van de Algemene subsidieverordening (Asv); 

• ook wordt de lichte behandelprocedure van subsidieaanvragen gewijzigd. Dit is van invloed op de 
administratieve lastendruk voor instellingen waaraan een subsidie wordt verstrekt tussen € 2.500,- en 
€ 5.000,-. Tevens wordt de uitbetaling van dergelijke subsidies gewijzigd; 

• de Awb voorziet voorts in specifieke regelgeving met betrekking tot structurele exploitatiesubsidies, te 
weten afdeling 4.2.8 mits dit bij wettelijk voorschrift wordt geregeld. Daartoe strekt deze wijziging; 

O de bepalingen voor weigering van subsidieaanvragen in verband met overschrijding van het 
bezoldigingsmaximum zijn nog gebaseerd op de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens (Wopt). De Wopt is inmiddels opgegaan in de Wet normering topinkomens 
(Wnt). Deze bepalingen moeten dus worden geactualiseerd; 

• instellingen aan wie een subsidie van € 100.000,- of meer wordt verleend, zijn verplicht om hun 
aanvraag om subsidievaststelling te voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring zonder 
beperkingen. De Asv biedt momenteel geen ruimte om rekening te houden met omstandigheden die 
het deze instellingen onmogelijk maken om aan deze indieningsplicht te voldoen. Deze wijziging 
voorziet hierin. 

B&W-besluit d.d.: 21 juni 2016 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

7. Vermoqensveraoedina 
Het is rechtvaardig dat in bij wet (Awb) geregelde gevallen vermogen dat uit overschotten op gemeentelijke 
subsidies is opgebouwd, terugvloeit naar de publieke middelen. 
In het hierboven onder 2 bedoelde collegebesluit over de kostprijsmethode staat bij besluitpunt 3d dat 
ingeval van subsidiebeëindiging het weerstandsvermogen van instellingen zal worden teruggevorderd voor 
zover dat uit subsidieverstrekking door de gemeente Groningen tot stand is gekomen. Grond daarvoor is te 
vinden in artikel 4:41 Awb mits dit bij wettelijk voorschrift wordt geregeld. Daartoe doen wij dit voorstel 
(artikel lll). 

2. Lichte procedure 
Subsidies volgens de lichte procedure (ASV, subparagraaf 4.3) worden bij de aanvraag direct vastgesteld. 
Binnen de lichte procedure wordt in de uitbetalingswijze verschil gemaakt tussen subsidies tot € 2.500,-
enerzijds en subsidies van € 2.500,- tot € 10.000,- anderzijds. Voor dit onderscheid bestaat eigenlijk geen 
grond. Daarom vervalt de uitbetaling in twee gedeelten (75% - 25%). Ook de verantwoordingsplicht 
verschilt. Bij subsidies onder € 2.500,- controleren wij steekproefsgewijs of de activiteit heeft 
plaatsgevonden en hebben de subsidieontvangers niet de verplichting een aanvraag om 
subsdievaststelling in te dienen. Boven deze grens (maar tot de grens van € 10.000,-) hebben instellingen 
de verplichting een beknopt financieel en inhoudelijk verslag in te dienen. 
Veel reden voor de lage grens van € 2.500,- is er niet. Controles bij subsidies onder € 2.500,- hebben nog 
nooit geleid tot de noodzaak om subsidievaststellingen in te trekken en uitbetaalde subsidiebedragen terug 
te vorderen. Bovendien ligt deze grens lager dan bij veel andere gemeenten die een ondergrens van 
€ 5.000,- aanhouden. We willen de ondergrens daarom optrekken tot € 5.000. De verantwoordingsplicht 
voor instellingen met een subsidie tussen € 2.500,- en € 5.000,- wordt hierdoor kleiner. Dat gaat dan om 90 
extra gevallen waarvoor die verminderde verantwoordingsplicht geldt (360 i.p.v. 270 subsidies). 
Deze maatregel past goed binnen ons streven om de administratieve lastendruk te verminderen. 
We hebben nagegaan of deze maatregel leidt tot een onaanvaardbaar grotere onzekerheid over de 
rechtmatigheid van de subsidiebesteding. Dat is maar in zeer geringe mate het geval. Enerzijds omdat het 
hiermee gemoeide financiële belang gering is (0,75% van het totale subsidiebudget, circa € 600.000,-) en 
anderzijds omdat ervaringen uit het verleden hebben geleid dat de subsidie in de praktijk altijd wordt 
besteed aan het doel waarvoor deze ter beschikking wordt gesteld. Ook de hoeveelheid extra werk (meer 
steekproeven) is vrijwel te verwaarlozen. 
Voor de subsidies tussen € 5.000,- en € 10.000,- geldt dat ze voortaan in de reguliere procedure vallen. 
Het gevolg daarvan is dat de subsidieverstrekking voortaan gesplitst wordt in een afzonderlijke verlening en 
vaststelling. De aanvraag om subsidievaststelling komt voor deze groep instellingen in de plaats van het 
zgn. beknopte financiële en inhoudelijke verslag". Veel extra werk levert deze splitsing zowel voor de 
instellingen in kwestie als voor ons niet op. In 2015 waren er 77 subsidies tussen € 5.000,— en € 10.000,-. 
Dit raadsvoorstel voorziet daarom in aanpassing van de lichte procedure. Door deze wijzigingen moeten in 
een aantal gevallen ook die Nadere regels worden aangepast waarin wordt bepaald welke procedure van 
toepassing is. 

3. Toepasselijkheid afdelina 4.2.8 Awb - per boekjaar verstrekte subsidies 
Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bedoeld voor subsidies die per boekjaar 
worden verstrekt aan rechtspersonen voor de uitvoering van structurele activiteiten. In deze afdeling staan 
bepalingen die voorheen voor een deel waren opgenomen in de Asv van de gemeente Groningen maar die 
bij de splitsing van de Asv in een procedureel en beleidsinhoudelijk deel in 2011 soms zijn weggevallen. 
De Awb bepaalt dat deze afdeling van toepassing is als dat bij wettelijk voorschrift of besluit van het 
bestuursorgaan is bepaald. Daarom wordt in de Asv een hiertoe strekkende bepaling opgenomen. 

4. Algemene weiaerinasaronden WoptA/Vnt 
De Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) regelde de 
publicatieplicht van topinkomens bij organisaties in de (semi-)publieke sector. Deze wet is op 1-1-2013 
opgegaan in de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt). 
Deze wet beperkt met in achtneming van een overgangstermijn de bezoldiging van functionarissen die in 
dienst zijn bij organisaties in de (semi-)publieke sector. In aansluiting hierop is in de Asv een 
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weigeringsgrond opgenomen voor subsidieaanvragen die afkomstig zijn van instellingen waarbij sprake is 
van bovenwettelijke bezoldiging. In de Asv wordt ten onrechte nog gesproken van Wopt. Dit wordt door dit 
voorstel geactualiseerd. 

5. Accountantsverklaring 
Instellingen aan wie een subsidie van € 100.000,- of meer is verstrekt, moeten hun financiële subsidie
verantwoordingen (meestal jaarrekeningen) voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 
Dit volgt uit artikel 12 lid 4 van de Algemene subsidieverordening. De formulering in de Asv biedt 
momenteel geen ruimte om rekening te houden met omstandigheden die het voor deze instellingen 
onmogelijk maken om aan deze indieningsplicht te voldoen. Toch is er soms wel sprake van dergelijke 
omstandigheden. De subsidie moet in zulke gevallen worden gebaseerd op een ongecertificeerde 
verantwoording. In formele zin is een dergelijke subsidievaststelling onrechtmatig. 

De reden van de beperking bij de goedkeurende verklaring of van de oordeelsonthouding heeft soms geen 
relatie met de gesubs/d/eerde activiteiten. In zulke gevallen zijn wij meer gebaat bij een 
rechtmatigheidsverklaring met betrekking tot de bestedingen van de gemeentelijke subsidies dan met een 
goedkeurende verklaring met beperking of een verklaring van oordeelsonthouding. Dat andere, niet 
subsidiabele onderdelen van de exploitatierekening aan de instellingsaccountant aanleiding kunnen geven 
voor een beperking of een oordeelsonthouding, is voor de gemeente dan in feite niet van belang. 
Voor de subsidievaststelling volstaat een rechtmatigheidsverklaring. 

Onder meer in verband met ons in 2012 geïntroduceerde 'early warning systeem' (EWS) willen wij de 
indiening van de accountantsverklaring toch zoveel mogelijk handhaven. Bij EWS (de financiële monitoring 
van instellingen aan wie een subsidie van € 100.000,— of meer wordt verstrekt), baseren wij ons namelijk op 
financiële kengetallen die grotendeels worden ontleend aan balansgegevens. Bij het ontbreken van een 
accountantsverklaring zouden we dan geen zekerheid meer hebben over de betrouwbaarheid van die 
balansgegevens; een verklaring van een accountant dat de subsidie rechtmatig is besteed, voorziet hier niet 
in. In de praktijk zal het overigens vaak zo zijn dat grotere instellingen ook om andere redenen dan 
gemeentelijke indieningsvereisten een accountantscontrole laten uitvoeren. De verwachting is dan ook dat 
we bij de subsidieverantwoordingen in het algemeen een goedkeurende accountantsverklaring zullen 
blijven vragen. 

Kader 

O Gemeentewet 
O Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
O Wet normering bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wnt) 
O Algemene subsidieverordening 2011 gemeente Groningen (Asv) 
O Nadere regels subsidies gemeente Groningen 2011 

Argumenten en afwegingen 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

1. Procedure indieningsvereisten: 
Betreft bestendiging/codificatie van actuele gedragslijn. We verwachten geen bezwaren. 

2. Invoering kostprijsmethode: 
Is in de praktijk bij enkele grotere instellingen reeds ingevoerd. Geen grote problemen bij invoering 
in de praktijk ondervonden. Momenteel wordt invoering bij andere instellingen niet overwogen. 

3. Vermogensvergoeding: 
Betreft codificatie van het desbetreffende collegebesluit van 23 november 2010. Toepassing in de 
praktijk kan leiden tot bezwaarprocedures, maar toepassing za! slechts zelden aan de orde zijn. 
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4. Lichte procedure: 
Vanwege de voor instellingen iets voordeliger wijziging in de subsidiebetalingen en de kleinere 
verantwoordingsplicht voor instellingen met een subsidie tussen € 2.500,— en € 5.000,- verwachten 
wij geen bezwaren tegen deze maatregel. 

5. Indiening accountantsverklaring: 
Voor instellingen die reeds gewoonlijk een goedkeurende verklaring zonder beperkingen 
overleggen bij de aanvraag om subsidievaststelling verandert er in de praktijk niets. Instellingen 
voor wie het niet mogelijk is om een goedkeurende verklaring zonder beperkingen in te dienen, 
zullen dit voorstel naar verwachting verwelkomen. 

Financiële consequenties 

1. Procedure indieningsvereisten: geen. 
2. Kostprijsmethode, ten opzichte van de huidige praktijk: geen. 
3. Vermogensvergoeding bij subsidiebeëindiging: is momenteel niet aan te geven. Er is kans op 

gering voordeel voor de gemeente op langere termijn. Kwantificatie is in dit stadium niet mogelijk. 
Vermogensvergoeding is alleen aan de orde bij substantiële vermindering of bij beëindiging van de 
subsidie voor specifieke activiteiten of bij opheffing van een rechtspersoon. Hoe vaak dit zal 
voorkomen valt niet aan te geven, laat staan welke bedragen dan zouden moeten worden 
teruggevorderd. 

4. Wijziging lichte procedure: financieel effect te verwaarlozen (zeer klein rentenadeel wegens 
gemiddeld iets vroegere uitbetaling van een deel van deze relatief kleine subsidies. 

Overige consequenties 

1. Geringe uitbreiding van het aantal steekproefcontroles op de doorgang van activiteiten bij subsidies 
tussen € 2.500,- en € 5.000,-. 

2. Splitsing van de subsidieverstrekking in afzonderlijke verlening en vaststelling bij subsidies tussen 
€ 5.000,— en €10.000,- in plaats van onmiddellijke vaststelling. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Ontwerp -

Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 2011 gemeente Groningen 

De Raad van de gemeente Groningen; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht; 
gelet op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector; 
overwegende dat het noodzakelijk is om; 
1. de vermogensvergoeding overeenkomstig artikel 4:41 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bij 

verordening te regelen; 
2. de wijzigingen in de lichte procedure in de subsidieverstrekking zoals beschreven in subparagraaf 

4.3 van de Algemene subsidieverordening 2011 gemeente Groningen bij verordening te regelen; 
3. de weigeringsgrond in artikel 6 lid 3 Asv de de daarbij horende toelichting bij verordening te 

actualiseren; 
4. het indieningsvereiste van artikel 12 lid 4 Asv met betrekking tot de accountantsverklaring bij 

verordening te wijzigen; 

besluit vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 
gemeente Groningen 2011; 

Artikel I 
In artikel 2 - Reikwijdte verordening - wordt achter lid 2 een nieuw lid 3 toegevoegd, luidende: 

3. In gevallen genoemd in artikel 4:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is de 
subsidieontvanger, voor zover verstrekking van subsidie door het college heeft geleid tot 
vermogensvorming, daarvoor een vergoeding aan het college verschuldigd. Het college kan daarbij 
nadere regels stellen. 

Artikel II 
1. De titel van artikel 19 (Betaling) wordt gewijzigd in "Betalingstermijn". 
2. De titel van artikel 20 (Betaling in gedeelten) wordt gewijzigd in "Betal ing". 
3. In artikel 20 - Betaling in gedeelten - wordt het eerste lid ingetrokken. 
4. De leden 2 en 3 van dit artikel worden vernummerd in resp. lid 1 en lid 2. 
5. Uit het huidige lid 2 wordt het woord "overige" geschrapt. 

Artikel lll 
1. In artikel 8 lid 1 Asv (uitgebreide procedure) onder f. wordt de term "een eigen Wopt-verklaring" 

gewijzigd in "een eigen Wnt-verklaring". 
2. In artikel 8 lid 1 Asv (uitgebreide procedure) onder f. wordt "artikel 6, eerste lid van de Wopt" 

gewijzigd in "artikel 2.3 van de Wnt" ; 
3. In artikel 14 lid 1 Asv (reguliere procedure) onder d. wordt de term "een eigen Wopt-verklaring" 

gewijzigd in "een eigen Wnt-verklaring". 
4. In artikel 14 lid 1 Asv (uitgebreide procedure) onder d. wordt "artikel 6, eerste lid van de Wopt" 

gewijzigd in "artikel 2.3 van de Wnt" ; 
5. De toelichting bij artikel 6, derde lid wordt ingetrokken. 
6. In de plaats van de toelichting bij artikel 6, derde lid wordt een nieuwe toelichting tussengevoegd, 

luidende: 

Artikel 6. derde lid 
Voorkomen moet worden dat instellingen en organisaties die (semi-)publieke taken uitvoeren 
enerzijds subsidie uit publieke middelen ontvangen en anderzijds loonkosten hebben die voor deze 
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organisaties en instellingen exorbitant hoog zijn. Als weigeringsgrond voor subsidie wordt hier 
overschrijding van de zgn. Wnt-norm genoemd, waarbij tevens rekening wordt gehouden met 
bonussen, (vertrek)premies en toelagen. Criteria voor het bezoldigingsmaximum zijn op grond van 
de Wnt: 

1. er moeten 3 jaar lang subsidies zijn verstrekt aan de subsidieontvanger; 
2. deze subsidies samen bedragen in een jaar meer dan € 500.000,-; 
3. de subsidies van rijk en/of decentrale overheden bedragen meer dan 50% van het inkomen 

van de subsidieontvanger. 
De gemeente Groningen zal op de te verlenen subsidie het bedrag in mindering brengen waarmee 
de bezoldiging de geldende Wnt-norm overschrijdt. Dit betreft alle aan de organisatie of instelling 
verbonden personen die onder de werking van de Wnt vallen. Ten aanzien van het normbedrag 
wordt aangehaakt bij de wettelijke norm (Wnt; per 1-1-2016: 
€ 179.000,-). Daarbij staat helderheid omtrent het normbedrag voorop. Bonussen, (vertrek)premies 
en toelagen worden aangemerkt als bezoldiging en - voor de bepaling van de inkomensgrens -
opgeteld bij het belastbare loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 
termijn. De hoogte van de inkomensgrens, de Wnt-norm, wordt na afloop van een jaar vastgesteld. 
Daarom is in dit artikel bepaald dat voor de toetsing het inkomen dat over een bepaald jaar 
ontvangen is, vergeleken wordt met de norm van het voorafgaande jaar. Voor personen die voor de 
toepassing van de wet niet full t ime aan de organisatie verbonden zijn, wordt de inkomensnorm 
gerelateerd aan de deeltijdfactor. 

Artikel IV 
Achter artikel 6 (Weigeringsgronden subsidie) wordt een nieuw artikel 6a (Toepasselijkheid afdeling 4.2.8 
Awb) tussengevoegd, luidende: 

Artikel 6a Toepasselijkheid afdeling 4.2.8 Awb 
Afdeling 4.2.8 van de Awb is van toepassing op de krachtens deze verordening per boekjaar verstrekte 
subsidies. 

Artikel V 
Lid 4 van artikel 12 (Vaststelling) wordt ingetrokken en vervangen door de nieuwe leden 4a en 4b, 
luidende: 

• 4a. De in het tweede lid bedoelde financiële rapportage wordt bij subsidiebedragen van meer dan 
€ 100.000,- voorzien van een goedkeurende verklaring van getrouwheid, zonder beperking, zoals 
bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van een daartoe bevoegde accountant. 
Daarbij wordt tevens gerapporteerd omtrent recht- en doelmatigheid, alsmede over de naleving van 
de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden. 

• 4b. In afwijking van het vorige lid kan het college de subsidieontvanger verplichten om de in het 
tweede lid bedoelde financiële rapportage te voorzien van een accountantsverklaring waaruit blijkt 
dat de subsidie rechtmatig is besteed en dat de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen 
zijn nageleefd, als de indiening van de in het vorige lid bedoelde accountantsverklaring vanwege 
bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet van de subsidieontvanger kan worden gevergd. 

In lid 5 van artikel 12 worden de woorden "het vierde lid" vervangen door de woorden: "de leden 4a of 
4b". 
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Artikel VI Deze Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Groningen 2011 treedt in werking op de dag na de bekendmaking. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van ..., 

De burgemeester. De griffier. 

Peter den Oudsten. Toon Dashorst. 
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28 september 2016
6a.
Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 juni  2016
(5780423);

HEEFT BESLOTEN:

I. de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Groningen 2011 vast te stellen;

II. de Verordening bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad;
III. de datum waarop de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 

gemeente Groningen 2011 in werking treedt, vast te stellen op de dag na de 
bekendmaking.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.G.M. (Toon) Dashorst P. (Peter) den Oudsten
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28 september 2016
Nr. 6a.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5780423);
 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector;
overwegende dat het noodzakelijk is om:
de vermogensvergoeding overeenkomstig artikel 4:41 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bij 
verordening te regelen;
de wijzigingen in de lichte procedure in de subsidieverstrekking zoals beschreven in subparagraaf 4.3 
van de Algemene subsidieverordening 2011 gemeente Groningen bij verordening te regelen;
de weigeringsgrond in artikel 6 lid 3 Asv de de daarbij horende toelichting bij verordening te 
actualiseren;
het indieningsvereiste van artikel 12 lid 4 Asv met betrekking tot de accountantsverklaring bij 
verordening te wijzigen;

besluit vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 
gemeente Groningen 2011;

Artikel I
In artikel 2 – Reikwijdte verordening – wordt achter lid 2 een nieuw lid 3 toegevoegd, luidende:

In gevallen genoemd in artikel 4:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is de subsidieontvanger, 
voor zover verstrekking van subsidie door het college heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor een 
vergoeding aan het college verschuldigd. Het college kan daarbij nadere regels stellen.

Artikel II
De titel van artikel 19 (Betaling) wordt gewijzigd in “Betalingstermijn”.
De titel van artikel 20 (Betaling in gedeelten) wordt gewijzigd in “Betaling”.
In artikel 20 – Betaling in gedeelten – wordt het eerste lid ingetrokken. 
De leden 2 en 3 van dit artikel worden vernummerd in resp. lid 1 en lid 2.
Uit het huidige lid 2 wordt het woord “overige” geschrapt.

Artikel III
In artikel 8 lid 1 Asv (uitgebreide procedure) onder f. wordt de term “een eigen Wopt-verklaring” 
gewijzigd in “een eigen Wnt-verklaring”.
In artikel 8 lid 1 Asv (uitgebreide procedure) onder f. wordt “artikel 6, eerste lid van de Wopt” 
gewijzigd in “artikel 2.3 van de Wnt”;
In artikel 14 lid 1 Asv (reguliere procedure) onder d. wordt de term “een eigen Wopt-verklaring” 
gewijzigd in “een eigen Wnt-verklaring”.
In artikel 14 lid 1 Asv (uitgebreide procedure) onder d. wordt “artikel 6, eerste lid van de Wopt” 
gewijzigd in “artikel 2.3 van de Wnt”;
De toelichting bij artikel 6, derde lid wordt ingetrokken.
In de plaats van de toelichting bij artikel 6, derde lid wordt een nieuwe toelichting tussengevoegd, 
luidende:



 

Bijlage - Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011.

215

2

Artikel 6, derde lid
Voorkomen moet worden dat instellingen en organisaties die (semi-)publieke taken uitvoeren enerzijds 
subsidie uit publieke middelen ontvangen en anderzijds loonkosten hebben die voor deze organisaties 
en instellingen exorbitant hoog zijn. Als weigeringsgrond voor subsidie wordt hier overschrijding van 
de zgn. Wnt-norm genoemd, waarbij tevens rekening wordt gehouden met bonussen, (vertrek)premies 
en toelagen. Criteria voor het bezoldigingsmaximum zijn op grond van de Wnt: 
er moeten 3 jaar lang subsidies zijn verstrekt aan de subsidieontvanger;
deze subsidies samen bedragen in een jaar meer dan € 500.000,--;
de subsidies van rijk en/of decentrale overheden bedragen meer dan 50% van het inkomen van de 
subsidieontvanger.
De gemeente Groningen zal op de te verlenen subsidie het bedrag in mindering brengen waarmee de 
bezoldiging de geldende Wnt-norm overschrijdt. Dit betreft alle aan de organisatie of instelling 
verbonden personen die onder de werking van de Wnt vallen. Ten aanzien van het normbedrag wordt 
aangehaakt bij de wettelijke norm (Wnt; per 1-1-2016: 
€ 179.000,--). Daarbij staat helderheid omtrent het normbedrag voorop. Bonussen, (vertrek)premies en 
toelagen worden aangemerkt als bezoldiging en – voor de bepaling van de inkomensgrens – opgeteld 
bij het belastbare loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. De 
hoogte van de inkomensgrens, de Wnt-norm, wordt na afloop van een jaar vastgesteld. Daarom is in dit 
artikel bepaald dat voor de toetsing het inkomen dat over een bepaald jaar ontvangen is, vergeleken 
wordt met de norm van het voorafgaande jaar. Voor personen die voor de toepassing van de wet niet 
full time aan de organisatie verbonden zijn, wordt de inkomensnorm gerelateerd aan de deeltijdfactor.

Artikel IV
Achter artikel 6 (Weigeringsgronden subsidie) wordt een nieuw artikel 6a (Toepasselijkheid afdeling 
4.2.8 Awb) tussengevoegd, luidende:

Artikel 6a  Toepasselijkheid afdeling 4.2.8 Awb
Afdeling 4.2.8 van de Awb is van toepassing op de krachtens deze verordening per boekjaar verstrekte 
subsidies. 

Artikel V
Lid 4 van artikel 12 (Vaststelling) wordt ingetrokken en vervangen door de nieuwe leden 4a en 4b, 
luidende:

4a.  De in het tweede lid bedoelde financiële rapportage wordt bij subsidiebedragen van meer dan 
€ 100.000,-- voorzien van een goedkeurende verklaring van getrouwheid, zonder beperking, zoals 
bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van een daartoe bevoegde accountant. 
Daarbij wordt tevens gerapporteerd omtrent recht- en doelmatigheid, alsmede over de naleving van de 
aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden.

4b.  In afwijking van het vorige lid kan het college de subsidieontvanger verplichten om de in het 
tweede lid bedoelde  financiële rapportage te voorzien van een accountantsverklaring waaruit blijkt dat 
de subsidie rechtmatig is besteed en dat de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen zijn 
nageleefd, als de indiening van de in het vorige lid bedoelde accountantsverklaring vanwege bijzondere 
omstandigheden in redelijkheid niet van de subsidieontvanger kan worden gevergd.

In lid 5 van artikel 12 worden de woorden “het vierde lid” vervangen door de woorden: “de leden 4a of 
4b”.
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Artikel VI Deze Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 
2011 treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Aldus besloten in de raadsvergadering van …,

De burgemeester, De griffier,

Peter den Oudsten. Toon Dashorst.



 

Raadsvoorstel - Wijziging Legesverordening 2016

217

Raadsvoorstel 

"Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Wijziging Legesverordening 2016 

Registratienr. 5769851 Steller/teinr. Ar jan Hageman / 70 92 Bijlagen 1 

Classificatie • Openbaar o Geheim 

Portefeuillehouder Schroor Raadscommissie F&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen en deze in werking te laten 

treden op de dag na die van de bekendmaking; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

Samenvatting 

Het college legt de raad het voorstel voor de Legesverordening 2016 te wijzigen. Daarbij gaat het om 
redactionele wijzigingen in de bepaling over de leges omgevingsvergunning en de leges vergunning 
seksbedrijven. De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële consequenties. 

B&W-besluit d.d.: 5 juli 2016 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Dit voorstel heeft tot doel te komen tot een aantal redactionele wijzigingen in de Legesverordening 2016. 
Het gaat om wijzigingen op de volgende onderdelen: 

Leces veraunninaen seksbedriiven 
Op 30 maart heeft uw raad besloten tot wijziging van hoofdstuk 3 van de APVG 2009 (regulering prostitutie, 
seksbranche en aanverwante onderwerpen). Na deze wijziging geldt er een vergunningplicht voor 
seksbedrijven en hoeft er niet voor elk van de tot die bedrijven behorende inrichtingen een vergunning 
aangevraagd te worden. In het verlengde hiervan moeten ook de bepalingen over de leges voor het 
verlenen van vergunningen voor seksbedrijven gewijzigd worden. Met de tariefstelling van de leges 
hanteren we wederom het principe van kostendekkendheid. Onduidelijk is nog wat het tijdsbeslag is van de 
nieuwe werkwijze in de praktijk. Over één a twee jaren zal hier meer duidelijkheid over zijn. 

Leges omaevincsveraunninq 
Het tarief voor de legesomgevingsvergunning is een percentage van de bouwkosten. In de 
Legesverordening 2016 is een definitie van het begrip 'bouwkosten' opgenomen. Recente rechtspraak 
maakt een wijziging van deze definitie noodzakelijk. 

Extra leaesheffing voor achteraf ingediende aanvraag om omaevinqsverqunning 
Als een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend nadat er al met de bouwactiviteiten is 
begonnen, worden de leges voor deze legaliserende vergunning verdubbeld. Ook bij een achteraf 
ingediende aanvraag om een ligplaatsvergunning en een vergunning op grond van de Huisvestingswet 
vindt een verdubbeling van de leges plaats. 
De verdubbeling blijkt echter niet duidelijk uit de bepalingen over de extra legesheffing in de 
Legesverordening. De voorgestelde wijziging heeft tot doel discussie over de uitleg van deze bepalingen te 
voorkomen. 

Kader 

Gemeentewet, APVG 2009 enLegesverordening 2016 

Argumenten en afwegingen 

lyiaatschappelijk draagvlak en participatie 

Financiële consequenties 

Overige consequenties ^ 

Vervolg 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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-ontwerp-

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 
( ); 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen. 

Artikel I 

A 

Onderdeel 2.1.1.1 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

2.1.1.1 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 
(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt 
een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen 
ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, 
exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou 
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk 
waarop de aanvraag betrekking heeft; 

B 

Onderdeel 1.16.3 van Titel 1 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

1.16.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 bedraagt het tarief, 
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na 
het innemen van een ligplaats 200% 
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 

Onderdeel 2.2.6 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 
2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit 200% 
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges. 
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D 

Hoofdstuk 3 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 
3.3. Het tarief bedraagt voor: 
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning 

als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor het uitoefenen van 
een seksbedrijf in de vorm van een prostitutiebedrijf € 1.892,--

3.3.1.1 het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met € 602,--

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om verienging van een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:3, zesde lid, van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf € 1.594,--

3.3.2.1 het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met € 602,--

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning (of een 
verienging daarvan) als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf niet zijnde een prostitutiebedrijf € 1.503,--

3.3.3.1 het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met € 602,--

3.3.4 het verienen van een gewijzigde vergunning vanwege gewijzigde 
omstandigheden als bedoeld in artikel 3:9 van de APVG 2009 € 404,--

Onderdeel 3.4.4 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt: 

3.4.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt het tarief, 
indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de 
activiteit 200% 
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges. 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier. De voorzitter. 

Toon Dashorst Peter den Oudsten 
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Bijlage - Overzicht bestaande en nieuwe tekst 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 
2.1.1.1 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, 
bedoeld in paragraaf 1, eerste l id, van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), 
voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, 
exclusief omzetbelasting, bedoeld in het norm 
blad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit 
normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 
Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 
onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan 
een derde in het economisch verkeer zou 
moeten worden betaald voor het tot stand 
brengen van het bouwwerk waarop de aan 
vraag betrekking heeft. 

2.1.1.1 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, 
bedoeld in paragraaf 1, eerste l id, van de 
Uniforme administratieve voorwaarden voor 
de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit 
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt 
een raming van de kosten die voortvloeien uit 
aangegane verplichtingen ten behoeve van de 
fysieke realisatie (het bouwen) van de 
bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien 
het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 
onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan 
een derde in het economisch verkeer zou 
moeten worden betaald voor het tot stand 
brengen van het bouwwerk waarop de 
aanvraag betrekking heeft. 

1.16.3 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 
bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag wordt ingediend na het 
innemen van een ligplaats 100% van de op 
grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

1.16.3 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
1.16.2 bedraagt het tarief, indien de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na het innemen van een ligplaats 
200% van de op grond van dat onderdeel 
verschuldigde leges. 

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 2.2.5 bedraagt het tarief, 
indien de in deze onderdelen bedoelde aan
vraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 100% van de op 
grond van deze onderdelen verschuldigde 
leges 

2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag 
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 
2.2,1, 2.2.2, 2.2.4 en 2.2.5 bedraagt het tarief, 
indien de in deze onderdelen bedoelde aan
vraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing 
van de activiteit 200% van de op grond van die 
onderdelen verschuldigde leges. 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3. Het tarief bedraagt voor: 

3.3.1 

het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in 
artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren 
of wijzigen van een prostitutie-inrichting 
€ 2.223,60 

3.3.2 
het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in 
artikel 3:4 van de APVG 2009 (het exploiteren 
of wijzigen van een escortinrichting) 
€ 1 . 4 8 1 , " 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 

3.3. Het tarief bedraagt voor: 

3.3.1 

het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 
van de APVG 2009 voor het uitoefenen van een 
seksbedrijf in de vorm van een prostitutiebedrijf 
€ 1.892,-

3.3.1.1 
het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per 
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf 
vermeerderd met 
€ 602, -
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3.3.3 
het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning als bedoeld in 
artikel 3:15 van de APVG 2009 (het gebruiken, 
in gebruik geven of doen gebruiken van een 
seksinrichting als seksbioscoop, sekstheater of 
seksautomatenhal) 
€1.102,-

3.3.2 
het in behandeling nemen van een aanvraag 
om verienging van een vergunning als bedoeld 
in artikel 3:3, zesde lid van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf 
€ 1.594,-

3.3,2.1 
het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per 
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf 
vermeerderd met 
€ 602,-

3.3.3 
het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning (of een verienging daarvan) 
als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 
voor een seksbedrijf niet zijnde een 
prostitutiebedrijf 
€ 1.503,-

3.3.3.1 
het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per 
seksinrichting van het betreffende seksbedrijf 
vermeerderd met 
€ 602,-

3,3.4 
Het verlenen van een gewijzigde vergunning 
vanwege gewijzigde omstandigheden als 
bedoeld in artikel 3:9 van de APVG 2009 
€ 404,-

3.4.4 
Onverminderd het bepaalde in de vorige 
onderdelen bedraagt het tarief, indien de 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 100% van de op 
grond van dat onderdeel verschuldigde leges 

3.4.4 
Onverminderd het bepaalde in de vorige 
onderdelen bedraagt het tarief, indien de 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
voltooiing van de activiteit 200% van de op 
grond van die onderdelen verschuldigde leges. 
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28 september 2016
6b.
Wijziging Legesverordening 2016.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli  2016
(5804849);

HEEFT BESLOTEN:

I. de compensatie voor beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie van 
€ 104.000,-- in 2017, € 106.000,-- in 2018 en € 108.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met 
de sector en dit te verwerken in de begroting; 

II. de mutatie in de integratie uitkering Wmo van € 77.000,-- negatief in 2015, € 131.000,-- 
positief in 2016, jaarlijks € 493.000,-- positief in de jaren 2017 - 2019 en € 594.000,-- 
positief vanaf 2020 te verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting; 

III. de mutatie in de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van € 69.000,-- 
negatief in 2015, € 43.000,-- negatief in 2016 en € 267.000,-- positief vanaf 2017 te 
verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting;

IV. de mutatie in de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van € 172.000,-- positief in 
2016, € 35.000,-- negatief in 2017 en € 426.000,-- positief vanaf 2018 te verrekenen met 
de sector en dit te verwerken in de begroting;

V. de extra middelen die worden ontvangen voor een voorschoolse voorziening voor peuters 
van € 133.000,-- in 2016, € 266.000,-- in 2017, € 399.000,-- in 2018, € 532.000,-- in 2019 
en € 664.000,-- in 2020 te verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting;

VI. de eenmalige bijdrage van € 24.000,-- in 2016 die wordt ontvangen in het kader van de 
Interreg projectstimuleringssregeling V te verrekenen met de sector en dit te verwerken 
in de begroting; 

VII. de mutatie in de integratie uitkering Sociaal Domein van per saldo € 2.517.000,-- positief 
in 2016, €1.765.000,-- positief in 2017, € 2.704.000,-- positief in 2018, € 2.732.000,-- 
positief in 2019 en €1.562.000,-- positief in 2020 te verrekenen met de sector en dit te 
verwerken in de begroting;
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VIII. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
IX. de budgettaire effecten voor het jaar 2017 en verder te verwerken in de ontwerpbegroting 

2017.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.G.M. (Toon) Dashorst P. (Peter) den Oudsten
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28 september 2016
Nr. 6b.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5804849);

HEEFT BESLOTEN:
de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen.

Artikel I

A

Onderdeel 2.1.1.1 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

2.1.1.1 bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 
(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt 
een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen 

ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, 
exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou 
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk 
waarop de aanvraag betrekking heeft;

B

Onderdeel 1.16.3 van Titel 1 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

1.16.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 bedraagt het tarief, 
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na 
het innemen van een ligplaats 200%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

C

Onderdeel 2.2.6 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:
   
2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 
2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit      200%                      
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.
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2

D

Hoofdstuk 3 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

Hoofdstuk 3    Seksbedrijven
3.3.Het tarief bedraagt voor:
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning 

als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor het uitoefenen van 
een seksbedrijf in de vorm van een prostitutiebedrijf € 1.892,--

3.3.1.1 het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met €    602,--

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:3, zesde lid, van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf € 1.594,--

3.3.2.1 het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met €    602,--

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning (of een
verlenging daarvan) als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor
een seksbedrijf niet zijnde een prostitutiebedrijf € 1.503,--

3.3.3.1 het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met €    602,--

3.3.4 het verlenen van een gewijzigde vergunning vanwege gewijzigde 
omstandigheden als bedoeld in artikel 3:9 van de APVG 2009 €    404,--

E

Onderdeel 3.4.4 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

3.4.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt het tarief, 
indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de 
activiteit 

200%
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van

De griffier,  De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten



 

Raadsvoorstel - Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig)

227

f "Gemeente 

Raadsvoorstel \jfroningen 

Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) 

Registratienr. 5780828 Steller/teinr. F.Hiemstra/76 98 Bijlagen geen 

Classificatie Openbaar 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 

Portefeuillehouder Schroor Raadscommissie F&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de compensatie voor beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie van 

€ 104.000,- in 2017, € 106.000,- in 2018 en € 108.000,- vanaf 2019 te verrekenen met de sector en 
dit te verwerken in de begroting; 

II. de mutatie in de integratie uitkering Wmo van €77.000,- negatief in 2015, € 131.000,- positief in 
2016, jaarlijks € 493.000,- positief in de jaren 2017 - 2019 en € 594.000,- positief vanaf 2020 te 
verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting; 

III. de mutatie in de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van € 69.000,- negatief in 2015, 
€43.000,- negatief in 2016 en € 267.000,- positief vanaf 2017 te verrekenen met de sector en dit te 
verwerken in de begroting; 

IV. de mutatie in de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van € 172.000,- positief in 2016, 
€ 35.000,- negatief in 2017 en € 426.000,- positief vanaf 2018 te verrekenen met de sector en dit te 
verwerken in de begroting; 

V. de extra middelen die worden ontvangen voor een voorschoolse voorziening voor peuters van 
€ 133.000,- in 2016, € 266.000,- in 2017, € 399.000,- in 2018, € 532.000,- in 2019 en 
€ 664.000,- in 2020 te verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting; 

VI. de eenmalige bijdrage van € 24.000,- in 2016 die wordt ontvangen in het kader van de Interreg 
projectstimuleringssregeling V te verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting; 

VII. de mutatie in de integratie uitkering Sociaal Domein van per saldo € 2.517.000,- positief in 2016, 
€1.765.000,- positief in 2017, € 2.704.000,- positief in 2018, € 2.732.000,- positief in 2019 en 
€1.562.000,- positief in 2020 te verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting; 

VIII. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
IX. de budgettaire effecten voor het jaar 2017 en verder te verwerken in de ontwerpbegroting 

2017. 

Samenvatting 

Dinsdag 31 mei 2016 is de meicirculaire gemeentefonds verschenen. In deze circulaire staat informatie 
gegeven over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2015 tot en met 2021. Alle 
ontwikkelingen tot en met 2020 worden toegelicht in voorliggende nota en per ontwikkeling wordt een 
voorstel gedaan hoe om te gaan met de financiële effecten. 
De mutaties gemeld in de circulaire leiden in 2016 tot een nadeel voor de gemeente van 0,1 miljoen euro, 
in 2017 tot een nadeel van 2,9 miljoen euro, in 2018 tot een nadeel van 0,2 miljoen euro, in 2019 tot een 
nadeel van 0,4 miljoen euro en in 2020 tot een voordeel van 0,1 miljoen euro. Dit zijn mutaties ten opzichte 
van de stand opgenomen in de Voorjaarsbrief 2016. 

B&W-besluit d.d.: 5 juli 2016 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 21 juni 2016 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2016 (collegebrief kenmerk 
5766350). In deze brief is aangegeven dat we u op een later moment een uitgebreidere toelichting op de 
effecten van de meicirculaire 2016 voor leggen. Met dit raadsvoorstel ontvangt u de toegezegde 
uitgebreidere toelichting. 

Voorgaande jaren werd u middels raadsbrieven geïnformeerd over de effecten van gemeentefonds
circulaires. Vanaf de meicirculaire 2016 hebben we in verband met het vergroten van de inzichtelijkheid er 
voor gekozen u een afzonderlijk raadsvoorstel (inclusief bijbehorende begrotingswijziging) voor te leggen 
over de effecten van gemeentefondscirculaires. 

Financiële consequenties 

Dinsdag 31 mei 2016 is de meicirculaire gemeentefonds verschenen. In deze circulaire staat informatie 
gegeven over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2015 tot en met 2021. 
Alle ontwikkelingen tot en met 2021 worden toegelicht in voorliggende nota en per ontwikkeling wordt een 
voorstel gedaan hoe om te gaan met de financiële effecten. 

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaah daarom in 
belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. In de meicirculaire 2016 is o.a. informatie 
opgenomen over de ontwikkeling van de accressen, over het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asiel-
instroom, over de ontwikkelingen in de integratie uitkering Sociaal domein, over de uitkomsten van het 
verdiepend onderzoek naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke 
Vernieuwing en over de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen nader toegelicht, vervolgens wordt nader ingegaan op 
de financiële effecten van taakmutaties en mutaties in de integratie- en decentralisatie uitkeringen. 
Ons beleid is dat specifieke toevoegingen en kortingen worden doorgegeven aan de desbetreffende sector 
binnen de gemeente Groningen; aan de programma's van de programmabegroting. Bij extra middelen voor 
nieuwe onderwerpen en taken bepalen we per situatie of het noodzakelijk is de middelen door te geven. 

Verhoogde asielinstroom 
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken om zowel het partieel effect op het 
gemeentefonds door de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang (die leiden tot een hoger accres voor 
gemeenten) als de extra middelen voor integratie en participatie van vergunninghouders aan gemeenten 
beschikbaar te stellen volgens het uitgangspunt 'geld volgt vergunninghouder'. Het extra accres in 2016 en 
2017 wordt afgeroomd en via een decentralisatie uitkering uitgekeerd aan gemeenten. Hierdoor ontstaat 
een meer rechtvaardige verdeling van de middelen. Gemeenten ontvangen in 2016 en 2017 een bedrag per 
een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. De hoogte van de vergoeding per gemeente is op dit 
moment nog niet bekend. Meer informatie hierover wordt verwacht in de septembercirculaire 2016. 

Uit de meicirculaire 2016 blijkt dat een deel van de stijging van het accres als gevolg van de verhoogde 
asielinstroom al verwerkt zat in de septembercirculaire 2015. De uitkomsten van de septembercirculaire 
2015 zijn verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2016-2019. Hiermee zit dit deel van de stijging 
van het accres voor 2016 en 2017 al wel verwerkt in de meenarenbegroting maar is nog geen rekening 
gehouden met de extra uitgaven van de verhoogde asielinstroom. Het accres is in 2015 landelijk met 
incidenteel 108 miljoen euro gestegen als gevolg van de extra rijksuitgaven aan de verhoogde 
asielinstroom. Voor Groningen heeft dit geleid tot een voordeel van circa 1,55 miljoen euro in 2015. 
Dit voordeel zit verwerkt in het voordelige saldo van de jaarrekening 2015. 

Subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 
De circulaire bevat niet de gevolgen voor de verdeling van het gemeentefonds van het verdiepend 
onderzoek naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 
(VHROSV). In de meicirculaire 2016 staat aangegeven dat het rijk er naar streeft voor de zomer een besluit 
te nemen. Op het VNG congres van 7 en 8 juni 2016 is een motie aangenomen die pleit voor volledige 
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doorvoering van de uitkomsten van het onderzoek. Zonder aanvullende compensatie betekent dit voor 
Groningen een structureel extra nadeel van 3,6 miljoen euro. Echter, door de kleine meerderheid waarmee 
de motie is aangenomen wordt er op dit moment geen duidelijkheid meer verwacht over dit onderwerp 
voor de septembercirculaire 2016. 

Macronorm OZB 
De macronorm OZB 2016 is met 0,75% overschreden blijkt op basis van cijfers van het COELO. Deze 
overschrijding wordt verrekend met de macronorm voor 2017. De macronorm OZB 2017 komt daarmee uit 
op 1,97%. 

Evaluatie normeringssystematiek 
Onlangs is het rapport 'Evaluatie normeringssystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015' aan 
de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport concludeert dat de normeringssystematiek (de wijze waarop de 
omvang van het gemeentefonds gekoppeld is aan de omvang van de rijksbegroting) in grote lijnen voldoet 
aan de gestelde criteria. Belangrijk aandachtspunt is de stabiliteit van de uitkomst van de 
normeringssystematiek. 
Er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt, vooral gericht op een verbetering van de stabiliteit. Er is een 
duidelijke afruil tussen de verschillende criteria. Vergaande verbeteringen van de stabiliteit kunnen 
bijvoorbeeld ten koste gaan van de actualiteit of de evenredigheid. Uiteindelijk zal een nieuw kabinet in 
overleg met de decentrale overheden een oordeel geven over de in een volgende kabinetsperiode te 
hanteren normeringssystematiek 

Versterking peuterspeelzaalwerk 
Als onderdeel van het in te dienen wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is het 
kabinet voornemens de decentralisatie uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk (landelijk structureel 35 
miljoen euro, voor Groningen structureel 255 duizend euro) in het kader van de Wet OKE te laten vervallen. 
De geplande inwerkingtredingdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2018. Het wetsvoorstel wordt naar 
verwachting na deze zomer ingediend bij de Tweede Kamer, die eerder - per brief van 1 december 2013 -
over dit voornemen is geïnformeerd. Voor voorschoolse opvang van peuters wordt in de meicirculaire 2016 
een nieuwe decentralisatie uitkering 'Voorschoolse opvang peuters' geïntroduceerd (zie verderop). 

Integratie uitkering Sociaal Domein 
De integratie uitkering Sociaal Domein is geactualiseerd. Voor 2016 is alleen sprake van wijzigingen in de 
gemeentelijke budgetten door macro ontwikkelingen. Vanaf 2017 is ook sprake van wijzigingen in de 
bedragen per gemeente door het gebruik van actuelere basisgegevens. Daarbij wordt de lijn voortgezet 
zoals die vorig jaar is ingezet: de verdeling voor 2017 wordt in de meicirculaire definitief bepaald. Alleen 
macro ontwikkelingen kunnen nog leiden tot aanpassingen in de bedragen per gemeente. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de behoefte aan meer stabiliteit in het gemeentefonds. 

In de circulaire worden 15 ontwikkelingen benoemd die leiden tot mutaties in de integratie uitkering Sociaal 
domein. Het betreft o.a. het uitkeren van middelen voor loon- en prijsstijgingen over 2016, compensatie 
voor het vervallen van de ouderbijdrage en compensatie en aanpassing van de verdeling van middelen 
voor centrumgemeenten bij beschermd wonen. Daarnaast krijgen een 7-tal gemeenten (waaronder 
Groningen) in 2016 een incidentele compensatie omdat het positieve verschil tussen het vernieuwde 
verdeelmodel 2016 en het oude verdeelmodel 2015 meer dan 5% bedraagt. Voor een volledig overzicht 
wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de circulaire. 
In de volgende tabel staan de mutaties binnen de integratie uitkering Sociaal Domein weergegeven. 
Conform bestaand beleid worden deze mutaties verrekend met de sector en hebben daarmee geen effect 
op het concernresultaat. Er is geen sprake van onderlinge verrekening tussen de verschillende 
onderwerpen in de integratie uitkering Sociaal domein. 

(x dzd €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Decentralisatie Wmo 243 -1.107 -560 -545 -677 

Decentralisatie Wmo centrumgemeenten 1.046 3.494 3.603 3.685 3.677 

Jeugdzorg 890 -849 -508 -562 -360 

Participatiewet 338 227 169 154 -1.078 
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Het voordeel bij het onderdeel 'Wmo centrumgemeenten' wordt grotendeels veroorzaakt door het 
gewijzigde verdelingsmodel voor beschermd wonen vanaf 2016. 

Concerneffecten meicirculaire 2016 voor Groningen 
De financiële concerneffecten van de meicirculaire gemeentefonds 2016 voor Groningen leiden tot een 
nadeel van 0,1 miljoen euro in 2016, een nadeel van 2,9 miljoen euro in 2017, een nadeel van 0,2 miljoen 
euro in 2018, een nadeel van 0,4 miljoen euro in 2019 en een voordeel van 0,1 miljoen euro in 2020. Dit zijn 
mutatiesten opzichte van de stand van de algemene uitkering opgenomen in het financieel meerjarenbeeld 
zoals gepresenteerd bij de Voorjaarsbrief 2016. 

In voorliggend voorstel wordt verder ingegaan op de verschillende taakmutaties en mutaties in integratie-
en decentralisatieuitkeringen en de verrekening hiervan met de verschillende directies. 

Taakmutaties 
Aan het gemeentefonds kunnen afzonderlijke bedragen worden toegevoegd voor nieuwe taken en voor 
intensivering van bestaande taken. Dat leidt tot extra ontvangsten. Ook kunnen afzonderlijke bedragen 
worden uitgenomen voor het geheel of gedeeltelijk vervallen van bestaande taken. Dat zijn kortingen, die 
tot minder middelen leiden. Zowel de groei als de krimp zijn in principe afweegbaar. Ons beleid is dat 
specifieke toevoegingen en kortingen worden doorgegeven aan de desbetreffende programma's. Extra 
middelen voor nieuwe onderwerpen en taken worden alleen op basis van een bestedingsplan doorgegeven 
aan de desbetreffende programma's. In principe worden bedragen onder de 15 duizend euro niet 
verrekend, behalve wanneer het gaat om raadsgerelateerde budgetten. 

Specificatie taakmutaties (x € 
1.000) 

Programma 2017 2018 2019 2020 

1. Basisregistratie Grootschalige 
Topografie 

8 Wonen 104 106 108 108 

Totaal taakmutaties 104 106 108 108 

Ad 1. Basisregistratie Grootschalige Topografie 
De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de beheerkosten van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (EGT). De BGT is voor gemeenten de opvolger van de GBKN 
(Grootschalige Basiskaart Nederland) of een eigen GBK. Het bijhouden van de GBKN door gemeenten werd, 
naast een eigen bijdrage, gefinancierd uit bijdragen van het Kadaster, netbeheerders en verkopen aan 
derden. De toevoeging aan het gemeentefonds strekt ter vervanging van deze vroegere bijdragen van 
derden. Groningen ontvangt hierdoor vanaf 2017 structureel 104 duizend euro, oplopend tot 108 duizend 
euro vanaf 2019. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan 
de desbetreffende programma's. De mutaties worden verrekend met programma 8 Wonen' waarmee het 
vervallen van de bijdragen van derden wordt gecompenseerd. Daarnaast worden de middelen ingezet voor 
de beheerskosten vooreen aan de BGT gerelateerde Basisregistratie, de BRK (Basisregistratie Kadaster). 

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 
Integratie- en decentralisatie uitkeringen zijn geldstromen binnen het gemeentefonds, die niet via de 
normale verdeel maatstaven worden verdeeld. Ze hebben een aparte verdeling en een eigen groei. Het geld 
is onderdeel van het gemeentefonds en is daarmee vrij besteedbaar. Het Rijk doet in veel gevallen wel 
onderzoek naar de effecten van de toegekende middelen maar kan het geld niet terugvorderen. Het anders 
inzetten van de middelen dan door het Rijk gewenst zou negatieve consequenties kunnen hebben voor 
eventuele toekenningen in de toekomst. 
De uitkeringen worden bij het concern verantwoord en kunnen worden doorgegeven aan desbetreffende 
programma's waarop de betreffende taken worden uitgevoerd. Op grond van de meicirculaire 2016 gelden 
de volgende aanpassingen voor Groningen: 
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Specificatie integratie- en Programma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
decentralisatieuitkeringen 
(x€ 1.000) 
1. Wmo 4 Welzijn, 

gezondheid, zorg 
en vsd 

-77 131 493 493 493 594 

2. Maatschappelijke 4 Welzijn, -69 -43 267 267 267 267 
opvang gezondheid, zorg 

en vsd 
3. Vrouwenopvang 4 Welzijn, 

gezondheid, zorg 
en vsd 

172 -35 426 426 426 

4. Voorschoolse opvang 3 Onderwijs 133 266 399 532 664 
peuters 
5. Projectstimulerings 9 Kwaliteit van 24 
regeling Interreg V de leefomgeving 
6a. Decentralisatie AWBZ 4 Welzijn, 1.289 2.387 3.043 3.140 3.000 
naar Wmo gezondheid, zorg 

en vsd 
6b. Decentralisatie 4 Welzijn, 890 -849 -508 -562 -360 
jeugdzorg gezondheid, zorg 

en vsd 
6c. Decentralisatie 7 Werk en 338 227 169 154 -1.078 
Participatiewet Inkomen 
Totaal mutaties -146 2.934 2.756 4.289 4.450 3.513 

Ad 1. Wmo 
De loon- en prijsbijstelling tranche 2016 is toegevoegd aan de Wmo uitkering. Daarnaast is het in het 
Regeerakkoord afgesproken budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen 
medewerkers vanaf 2017 structureel toegevoegd aan de Wmo uitkering (voor Groningen leidt dit tot een 
voordeel van circa 400 duizend euro). Tenslotte heeft er een actualisatie van de basisgegevens 
plaatsgevonden bij de bepaling van de hoogte van de Wmo uitkering. Voor Groningen leiden bovenstaande 
ontwikkelingen tot een nadeel van 77 duizend euro over 2015, een voordeel van 131 duizend euro in 2016, 
een jaarlijks voordeel van 493 duizend euro in de periode 2017 -2019 en 594 duizend euro vanaf 2020. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan 
de desbetreffende programma's. De mutaties worden verrekend met programma 4 'Welzijn, gezondheid, 
zorg en vernieuwing sociaal domein'. 

Ad 2. Maatschappelijke opvang 
Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de basisgegevens bij de bepaling van de hoogte van de 
uitkering voor Maatschappelijke opvang. Ook bij deze uitkering wordt de verdeling vanaf 2017 voor 50% 
gebaseerd op basis van historie en voor 50% op basis van een objectief verdeelmodel. Dit is een eerste stap 
richting een volledig objectieve verdeling. 
Voor Groningen betekent dit een nadeel van 69 duizend euro in 2015, een nadeel van 43 duizend euro in 
2016 en een structureel voordeel van 267 duizend euro vanaf 2017. 

Voorstel: Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als 
centrumgemeente wordt voorgesteld de mutaties te verrekenen met het desbetreffende programma. De 
mutaties worden verrekend met programma 4 'Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein'. 

Ad 3. Vrouwenopvang 
Voor de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel 
Geweld (CSG's) ontvangt Groningen in 2016 en 2017 jaarlijks incidenteel 89 duizend euro. In de 
septembercirculaire 2016 zal dit bedrag worden verhoogd naar 131 duizend euro. Vanaf 2017 vervallen de 
structureel gereserveerde betalingen aan de VNG vanuit het gemeentefonds. Hierdoor is structureel een 
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extra bedrag van landelijk 4,38 miljoen euro beschikbaar voor de decentralisatie uitkering. In 2017 wordt 
hiervan incidenteel nog 4,13 miljoen euro doorbetaald aan de VNG. 
Tenslotte heeft er een actualisatie van de basisgegevens plaatsgevonden bij de bepaling van de hoogte van 
de uitkering voor Vrouwenopvang, waarbij de verdeling vanaf 2017 voor 50% plaatsvindt op basis van 
historie en voor 50% op basis van een objectief verdeelmodel. Dit is een eerste stap richting een volledig 
objectieve verdeling. 
Voor Groningen betekent dit in totaal een voordeel van 172 duizend euro in 2016, een nadeel van 35 
duizend euro in 2017 en een voordeel van 426 duizend euro vanaf 2018. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan 
de desbetreffende programma's. De mutaties worden verrekend met programma 4 'Welzijn, gezondheid, 
zorg en vernieuwing sociaal domein'. 

Ad 4. Voorschoolse opvang peuters 
Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Met deze 
afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via 
de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder 
recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. 
Voor Groningen betekent dit een extra uitkering van 133 duizend euro die oploopt tot 797 duizend euro 
vanaf 2021. 
Mogelijk vervalt hierdoor de decentralisatie uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk. Meer informatie 
hierover volgt in een latere circulaire. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan 
de desbetreffende programma's. De mutaties worden verrekend met programma 3 'Onderwijs'. 

Ad 5. Projectstimuleringsregeling Interreg V 
In het kader van de Interreg Projectstimuleringsregeling V ontvangen 11 gemeenten (waaronder Groningen) 
een eenmalige bijdrage van 24 duizend euro in 2016. De bijdrage is bedoeld om het ontwikkelen en 
indienen van Interreg-projecten met een Nederlandse lead-partner te stimuleren. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan 
de desbetreffende programma's. De mutaties worden verrekend met programma 9 'Kwaliteit van de 
leefomgeving'. 

Ad 6. Decentralisaties Sociaal Domein 
De integratie uitkering Sociaal Domein is geactualiseerd. Voor 2016 is alleen sprake van wijzigingen in de 
gemeentelijke budgetten door macro ontwikkelingen. Vanaf 2017 is ook sprake van wijzigingen in de 
bedragen per gemeente door het gebruik van actuelere basisgegevens. Daarbij wordt de lijn voortgezet 
zoals die vorig jaar is ingezet: de verdeling voor 2017 wordt in de meicirculaire definitief bepaald. Alleen 
macro ontwikkelingen kunnen nog leiden tot aanpassingen in de bedragen per gemeente. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de behoefte aan meer stabiliteit in het gemeentefonds. 

In de circulaire worden 15 ontwikkelingen benoemd dit leiden tot mutaties in de integratie uitkering Sociaal 
domein. Het betreft o.a. het uitkeren van middelen voor loon- en prijsstijgingen over 2016, compensatie 
voor het vervallen van de ouderbijdrage en compensatie en aanpassing van de verdeling van middelen 
voor centrumgemeenten bij beschermd wonen. Daarnaast krijgen een 7-tal gemeenten (waaronder 
Groningen) in 2016 een incidentele compensatie voor beschermd wonen omdat het positieve verschil 
tussen het vernieuwde verdeelmodel 2016 en het oude verdeelmodel 2015 meer dan 5% bedraagt. Voor een 
volledig overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de circulaire. 

In de volgende tabel staan de mutaties binnen de integratie uitkering Sociaal Domein weergegeven. 
Conform bestaand beleid worden deze mutaties verrekend met de sector en hebben daarmee geen effect 
op het concernresultaat. Er is geen sprake van onderlinge verrekening tussen de verschillende 
onderwerpen in de integratie uitkering Sociaal domein. 
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(x dzd €) 2016 2017 2018 2019 2020 

Decentralisatie Wmo 243 -1.107 -560 -545 -677 

Decentralisatie Wmo centrumgemeenten 1.046 3.494 3.603 3.685 3.677 

Jeugdzorg 890 -849 -508 -562 -360 

Participatiewet 338 227 169 154 -1.078 

Het voordeel bij het onderdeel 'Wmo centrumgemeenten' wordt grotendeels veroorzaakt door het 
gewijzigde verdelingsmodel voor beschermd wonen vanaf 2016. 

Voorstel: Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan 
de desbetreffende programma's. De mutaties worden verrekend met de programma's 4 'Welzijn, 
gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein' en 1 'Werk en inkomen'. 

Al bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de volgende begrotingswijziging voor de jaarschijf 2016: 

(fTcclen HKMim'ulaiiL-qeinecnti-fontb _ ^ v : • ^ T' • 

^Betrokken directie(s) 
:Naam voorstel 
Besjuitvonning (orgaan + (latuni) 
Incidenteel/ Stmctureel 
Soort wijzigjng _ 

] uiHnriêlr iH'^iniitiu'ivtifnuine ^ 

Maatschappelijke participatie, Maatschappelijke ontwikkeling, SSC3, SS(.'2 
Effecten meicirculaire gemeentefonds 
Raad^S september 2016 

Exploitatie 

01 1 Werk en activering 
0̂1 I Werk en activering 
03 1 Onderwijskansen 

Programma 
01 Werk en Inkomen 
01 Werken Inkomen 
03 Ondenvijs 

Directie -l/S 
Maatschappelijke Participatie^ ; I 
Maatschappelijke Participatie I 
Maatschappelijke Ontwikkeling ; I 

i Saldo voor' 
Lasten B t̂en^ i res^mut._Toev.res. Onttr. rcs 

"2Ö3 i -203: 
ïïT'^"" _ ] -ns^ _ „ 
Ï33 i -Ï33 

Saldo na 
res. mut. 

-203' 
-135= 

_ _ J 3 3 ; 
-54-

w 1 3ut samennai^ en icciudamciu lun wcizijn, uezonaneia, zorgjeuga en vau JViaaiscnappeujKe unTWiKKeiing i 
04 1 Soc samenhang en leefbaarheid 04 Welzijn, Gezondheid, zorgjeuj^d en VSD 'Maatschappelijke Ontwikkeling '• I 1 046 \ -1 046 i -1 046 

,04 2 Preventie en zorg i04 Welzijn, Gezondheid, zorg, jeugd en VSD Maatschappelijke Ontwikkeling : I -112' ! 112' i 112: 

04,2 Preventie en zorg 04 Welzijn, Gezondheid, zorg, jeugd en VSD Maatschappelijke Ontwikkeling ' I 172 i -172 i -172' 
04 5 Vernieuwing sociaal domein ,04 Welzijn, Gezondheid, zorg, jeugd en VSD-Maatschappelijke Ontwikkeling ' I ï 890; ( -8901 ; ! -890 

•09 I Ondh en beh openbare ruimte 09 Kwaliteit van de leefomgeving SSC 3 s I 24 \ -24' -24. 

13 I Algem ink & post onvoorzien 113 Algemene inkomsten en post onvoorzien SSC 2 ' I 2 788! 2 788 ! 2,788 

iiniiM.i..i..iir»^iM;.'- '< ..: . : •• i >• 
• ' — ' 

^ 2.-1(8 :2.-tl»j'].. " .1" ü> 1. lï.. .£« 
Inhtmdelijli toetichtms op de hegrolm^swi/zi^mg i 

" .1" ü> 1. lï.. 

Zie voorliggend voorslcl 

De ontwikkelingen voor de jaarschijf 2017 en verder worden meegenomen bij het opstellen van de 
ontwerpbegroting 2017. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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28 september 2016
6c.
Meicirculaire gemeentefonds 2016.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli  2016
(5804848);

HEEFT BESLOTEN:

I. de compensatie voor beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie van 
€ 104.000,-- in 2017, € 106.000,-- in 2018 en € 108.000,-- vanaf 2019 te verrekenen met 
de sector en dit te verwerken in de begroting; 

II. de mutatie in de integratie uitkering Wmo van € 77.000,-- negatief in 2015, € 131.000,-- 
positief in 2016, jaarlijks € 493.000,-- positief in de jaren 2017 - 2019 en € 594.000,-- 
positief vanaf 2020 te verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting; 

III. de mutatie in de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang van € 69.000,-- 
negatief in 2015, € 43.000,-- negatief in 2016 en € 267.000,-- positief vanaf 2017 te 
verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting;

IV. de mutatie in de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van € 172.000,-- positief in 
2016, € 35.000,-- negatief in 2017 en € 426.000,-- positief vanaf 2018 te verrekenen met 
de sector en dit te verwerken in de begroting;

V. de extra middelen die worden ontvangen voor een voorschoolse voorziening voor peuters 
van € 133.000,-- in 2016, € 266.000,-- in 2017, € 399.000,-- in 2018, € 532.000,-- in 2019 
en € 664.000,-- in 2020 te verrekenen met de sector en dit te verwerken in de begroting;

VI. de eenmalige bijdrage van € 24.000,-- in 2016 die wordt ontvangen in het kader van de 
Interreg projectstimuleringssregeling V te verrekenen met de sector en dit te verwerken 
in de begroting; 

VII. de mutatie in de integratie uitkering Sociaal Domein van per saldo € 2.517.000,-- positief 
in 2016, €1.765.000,-- positief in 2017, € 2.704.000,-- positief in 2018, € 2.732.000,-- 
positief in 2019 en €1.562.000,-- positief in 2020 te verrekenen met de sector en dit te 
verwerken in de begroting;
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VIII. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
IX. de budgettaire effecten voor het jaar 2017 en verder te verwerken in de ontwerpbegroting 

2017.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De voorzitter, De griffier,

P. (Peter) den Oudsten A.G.M. (Toon) Dashorst
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Embargo tot vrijdag 17 juni 2016,10.30 uur 

Raadsvoorstel 

'Gemeente 

yjroningen 

Onderwerp Noordelijk Belastingkantoor 

Registratlenr. 5732852 Steller/telnr. Arjan Hageman / 70 92 Bijiagen 

Classlficatie Openbaar 

Portefeuillehouder Schroor Raadscommissle 
F&V 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad beslult 
I. kennis te nemen van hat principebesluit van hat collage tot oprichting van hat Noordalljk 

Belastingkantoor; 
II. de In 2016 voor da oprichting van hat Noordalijk Belastingkantoor te makan voorbaraidingskostan van € 0,45 

min. ten laste te brengen van de Algemene Egallsatie Reserve (AER); 
III. da gemeentebagroting 2016 op programmanivaau overeenkomstig ta wijzigan. 

Samenvatting 

Op 14 juni heeft het college het college besloten cm een reglonaal belastingkantoor opte richten en da 
gemeantelijke belastingtaken daarin onder te brengen. Het college wil dit belastingkantoor saman mat de 
besturen van de waterschappen Noorderzijivest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslan gaan oprichten. Hat 
collage informeert de raad over de bestuurlijke, financiele en personele aspectan van het basluit an stalt da raad 
voor cm de In 2016 te maken voorberaldlngskosten van € 0,45 mIn. ten laste te brengen van de AER. 

B&W-besluitd.d.: 14 juni 2016 
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Aanleiding en doe! 

In de periode September 2014 tot maart 2015 heaft Berenschot in opdracht van uw college en da besturen van de 
drie noordelljke waterschappen (Noorderzijivest, Hunza en Aa's an Wetterskip Fryslan) een orienterend onderzoek 
uitgevoerd near de voor- en nadalan van aan gezamanlijk belastingkantoor. Ultkomst van deze business case was 
dat balastlngsamenwerking kansrijk is en voor alia partijan tot financiele voordelan leidt. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van de business case is besloten tot een vervolgonderzoek. Enkele waken geladan heeft Berenschot 
da rasultatan van dit varvolgondarzoak opgeleverd In de vorm van het 'Bedrijfsplan Noordelijk Belastingkantoor'. 
Op basis hiervan hebben wij het principebesluit tot oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor genomen. 

Hierna Informeren wij u over de bestuurlijke, financiele en personele aspecten van ons beslult en doan wlj u een 
voorstel voor de dekking van de in 2016 te maken voorberaidingskosten. 

Kader 

Gemeentewet, Waterschapswet, Wat gemeenschappelljke regelingen 
Kadernota verbonden partijen 

Bestuurlijke consequenties 

Ons basluit van 14 juni tot oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor heeft hat karaktar van aan 
principebesluit. De nieuwe organisatle - die als warknaam Noordalijk Belastingkantoor (NBK) heeft - is met ons 
beslult nog geen voldongen felt. In de tweede helft van dit jaar Is er nog aan formaal beslultmomant. Wij zullen u 
dan cm toestemming vragen voor het vastleggen van de samenwarking in een regeling met de dagelijkse 
besturen van de drie noordelijke waterschappen. Pas na uwtoastamming kan het NBK daadwerkelijk opgericht 
worden. In het voorstel waarin wlj u toestemming vragen voor het aangaan van de regeling, zullen wij -
overeenkomstig da in de Kadernota verbonden partijen 2015 gemaakte afspraken - stilstaan bij de governance-
aspacten van da nieuwe belastlngorganlsatie. Twee aspecten wlllen we er nu alvast uitlichten. Het gaat om de 
rechtsvorm van da nieuwe organisatle an da besluitvorming. 

In de afweglngen over de rechtsvorm ging het om aan kauze tussan het opanbaar lichaam en de nieuwe 
rechtsvorm van de bedrljfsvoeringsorganlsatle (BVO). De mogelljkheid van een BVO Is in da wet opgenomen 
omdat in de praktijk bIj samenwerking op het gebied van bedrijfsvoarlng an uitvoaringstaken de behoefte is 
ontstaan aan een samenwerkingsvorm die net als een openbaar lichaam wel rechtsparsoonlljkhaid heeft 
maar niet belast Is met aan 'zwara' bastuursstructuur. Het balangrijkste verschll tussen aan opanbaar lichaam an 
een BVO Is dat een openbaar lichaam uit twee bestuurslagan bastaat (algemeen en dagelljks bestuur) terwiji aan 
BVO een bestuurslaag heeft. 

In da toelichting op de wetswijziging waarbij de BVO is geintroduceerd, zijn als voorbaaldan van uitvoaringstaken 
waarblj in aan BVO kan worden samangawarkt o.a. het opieggen en invorderen van belastingen genoemd. Deze 
taken vragen naar hun aard (vanwege hun geringe belaidsmatiga component) niet om zware bestuurlijke 
aansturing. In da afweglngen over de rechtsvorm hebben de besturen van de waterschappen en ons college het 
accent gelegd op slagvaardigheid en efficiency en het zoveel mogelijk voorkomen van bestuurlijke drukte. Er is 
daarom gekozen voor de rechtsvorm van de BVO. Maar de mogelljkheid om overte stappen naar de rechtsvorm 
van hat openbaar lichaam hebben we nadrukkelijk opengehouden. Met da waterschappen is afgesproken dat de 
keuze voor een BVO op drie momenten wordt gaevaluaard c.q. heroverwogan, namelijk: 
- twee jaar na de start van het NBK; 
- op het moment dat een (substantiele) nieuwe toetreder overweagt af ta hakan omdat daze de voorkeur heeft 

voor aen openbaar lichaam in plaats van een BVO; 
- op hat moment dat de BVO negen leden in het bestuur heeft. 

Bij de regeling van de zeggenschap en stemverhouding in hat bestuur van het NBK is uitgegaan van 'one man 
one vote'. De besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Daarmee Is uitdrukking 
gegeven aan de gelijkwaardlgheid van de deelnemande partijen. Voor een aantal specifieke besluiten 
onderwerpen is unanlmiteit voorgeschreven: 

de voorwaarden voor toetreding van nieuwe dealnamers; 
de voorwaarden voor uittreding van daalnemers; 

- financiele zaken zoals kostenverhoudlngen en kostentoedeling (dus niet bij vaststelling van een begroting of 
jaarrekening); 

- het wijzigen van de regeling waarin de samenwerking is vastgelegd; 
- besluiten van financiele aard die slechts een groep van deelnemers bevoordeeld (bijvoorbaald: aan bapaalde 

maatregel/investering die alleen relevant is voor waterschappen of gemeente). 
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Ultgangspunt Is dat het NBK alle opgedragen belastingtaken zelfstandig gaat uitvoeren. Het gaat om de 
uitvoering van de WOZ-takan an de haffing an Invordaring van da maeste gamaentalijka balastingaanslagen. De 
belastingsamenwerking doet geen afbreuk aan uw besllsslngsbevoegdheden op het terrein van de gemeantelijke 
belastingen. U blijft bepalen weike belastingen er In Groningen worden geheven. Ook blijft u de gemeantelijke 
balastingverordeningen en -tarlavan vaststallen. Op een onderdeal zai tot aan gezamenlijka regaling met de 
waterschappen gekomen moeten worden. Dat is da regaling van de betalingstermijnen. De basparingan worden 
voor een belangrijk deel gereallseerd door de gemeantelijke belastingen en die van de waterschappen op een 
aanslagbiljet ta combinaren en gezamenlijk ta innan. Dat kan allaan als de betalingstarmijnen van alle betrokken 
organisaties geharmonlseerd worden. 

Financiele consequenties 

Doel van de belastingsamenwerking is vooral de uitvoeringskosten omiaag te brengen. Een onderzoek dat wij 
saman mat de besturen van da waterschappen Noorderzijivest, Hunza en Aa's en Wetterskip Fryslan hebben laten 
uitvoeren, laat zlen dat oprichting van een gezamenlijk belastingkantoor in onze regio leidt tot een aanzienlijke 
kostenbesparing. 

Door de belastingsamenwerking kan een structurele besparing van 1,7 miljoen euro worden gerealiseerd, 
waarvan 0,9 miljoen euro voor de gemeente Groningen. Een deel van deze besparing leidt tot lagere tarieven 
voor burgers en bedrijven (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Het resterende deel (0,75 miljoen euro) kan 
worden ingeboekt als bezuiniging. In het Financieal Parspectief 2016 - 2019 is deze bezuinlging met ingang van 
2017 ingeboekt. 

In de vooriaarsbrief 2016 is uw raad geinformeerd over de consequenties voor de gemeentebegroting 2017. In 
2017 ontstaat een incidenteel nadeel van 0,75 miljoen euro, omdat de besparing met ingang van 2018 kan worden 
gerealiseerd. Daarnaast brengt de oprichting van het NBK incidentele project- en frictiekosten met zlch mee. Het 
gaat onder andere om kosten voor de projectorganisatie, communicatie, verhuizing, ICT (conversia), personele 
frictiekosten door de uitvoering van een 60-1- regeling en achterblijvende overheadkosten. Het aandeal van da 
gemeente Groningen hierin is 3,4 miljoen euro op aen totaal van 6,35 miljoen euro. In de begroting van de 
gemeente Groningen is nog geen rekening gehouden met deze kosten. 

In da voortgangsrapportage 2016-1 habban we aangagevan dat, afhankalijk van de besluitvorming over het NBK, 
In het tweede helft van 2016 al voorbereldingskosten gamaakt moeten worden. De kosten om het NBK in 2016 
verder vorm ta kunnen gaven zijn garaamd op 0,45 miljoen euro. Dit bedrag is noodzakelijk voor de projectkosten, 
waaronder de voorberaiding van een aanbesteding voor da balastingapplicatie. Wlj stellen u voor om daze 
voorbereldingskosten in 2016 ten laste te brengen van de AER. In de gemeentebegroting 2017 komen we terug op 
de dekking van de resterende project- en frictiekosten (totaal €2,95 mIn.). De vier initiatlefnemers van NBK 
kennen een gelijke terugverdientijd van de incidentele kosten, namelijk 3,7 jaar. 

Begrotingswijziging 
BegrotH ŝwi|eiging 3016 
Noordelijk Belastingkantoor 
BegrotH ŝwi|eiging 3016 
Noordelijk Belastingkantoor 

Betrokken direcne(s) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Strucfureel 
Soort wijziging 

Pubiieke dienstverlening / Concerastaf 
Noordelijk Belastingkantoor 
Raad 

Exploitatie 

Î naBcieie Iw gratingsvi4|nfing ragen x J.000 euro 

Dc e lpro|; nunma Progranuna Directie l/S Lasten Batcn 

Saldo 
voor 
I T S . 

milt. 

Saldo na 
res. 

Toev.res. Onttr. res. mut. 
12 1 College en Raad 12 College en raad Concemstaf I 0 450 450 
11 I PiiiUeke dienstverlenng 11 StaJiUB en Stadier Pubiieke dienst\'erleniig I 450 -450 -450 

T O T A L S BEGROTINGSWMZIGING 

!nhouJeIi/k tochchtin^ np de hffinilin^',M i/zi^ir}_ii 
Wij sfellen u voorde in 20/6 voor de opnthting var 
Algemene Egalisalie Reserve 

het Noordehfk Belaslingkanloor le maken projectkosten van € 0,45 mln ten iaste t e hrengen van da 
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Personele consequenties 

Da madewarkars die overgaan naar de nieuwe organisatle behouden hun ambtenarenstatus. Zij komen onder de 
CAO van de waterschappen te vallen. In de nieuwe situatie ontstaat er weliswaar personele frictie maar als de 
daarvoor gevonden opiosslngen (o.a. pensionering, 60+ regaling, uitbasteed werk zelf uitvoeren en benutting 
vacatureruimte) het gewenste effect hebben, zaI er (rekenkundig) geen bovantall lgheid ontstaan. Het nieuwe 
belastingkantoor zaI in de stad gehuisvest worden. Wi j zoaken nog naar aan gaschikte locatie. 

Voor- en nadelen van samenwerlcing voor de belastingbetaler 

Belastingsamenwerking tussen gemeente en waterschappen maakt het voor de belastingbetaler gamakkalijker. Er 
komt een balastingbiljat voor alle aanslagen, een loket/callcenter/frontoffice, verdergaande digitallsering van 
contacten, een keer bezwaar Indienen etc. Door het geintegreerde belastingbestand zijn er verder geen 
dubbellngen of verschlllen in gegavens tussen gemeente en waterschappen wat de kans op fouten (en daarmee 
bezwaren) reduceert. 

Een mogelijk nadeel is dat er een schakel komt tussen de belastingbetaler en de gemeente in de vorm van hat 
NBK. Dat hoeft geen nadeel te zijn als de gemeente in de communicatie zichtbaar blijft en die tussenschakel niet 
hinderlijk maar julst ondersteunend werkt. De posit ionering van het NBK en de vormgeving van het 
klantencontact (en de communicatie hierover richting de belastingbetaler) krijgen daarom in de totstandkoming 
van de samenwerking de nodige aandacht. 

Participatie 

Overeenkomstig artikel 25 van de Wat op da ondernemingsradan is de ondernemingsraad in da gelegenheid 
gesteld een advies ult te brengen over het te nemen beslult. De OR heeft een positlef advies uitgebracht met 
daarbij enkele aanbevelingen voor het vervolgtraject. 

Vervolg 

De voorbereidingen voo rde implementatiefasa zijn inmiddels gastart. Belangrijke activiteitan in deze fasa zijn da 
aanbesteding van een belastingapplicatie en het plaatsingsproces. In deze fase wordt ook de klachtenprocedure 
uitgewerkt. De bedoeling is dat het NBK in da tweede helft van 2017 van start gaat. Begin 2018 kan hat NBK dan 
voor eerst de Groningse belastingen heffen en Innen. 

Met vrlendelljke groet, 
burgemeestar an wethoudars van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teasink 
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28 september 2016
6d.
Noordelijk belastingkantoor.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 juni  2016
(5770676);

HEEFT BESLOTEN:

I. kennis te nemen van het principebesluit van het college tot oprichting van het Noordelijk 
Belastingkantoor;

II. de in 2016 voor de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor te maken 
voorbereidingskosten van € 0,45 mln. ten laste te brengen van de Algemene Egalisatie 
Reserve (AER);

III. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.G.M. (Toon) Dashorst P. (Peter) den Oudsten
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Raadsvoorstel 

r^Gemeente 

Onderwerp Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v. 

Registratienr. 5800892 Steller/teinr. Dieuwke.Wal/60 37 Bijlagen O 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Schroor Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een principe-besluit te nemen over de Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 

e.v. 
II. het beleid ten aanzien van de Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v. eind 

2016 op te nemen in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente 
Groningen 2015. 

Samenvatting 

De raad heeft een principebesluit genomen over de algemene voorziening huishoudelijke hulp vanaf 2017. 

B&W-besluit d.d.: 12 juli 2016 
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Aanleiding en doel 

Met de vaststelling van het beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015 in oktober 2014 heeft uw 
raad besloten dat de maatwerkvoorziening lichte huishoudelijke hulp (HH1) per 2016 een algemene 
voorziening is. Tegelijkertijd heeft uw raad besloten dat de gemeente mensen met een laag inkomen 
financieel tegemoet komt. 
In 2015 zijn de Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 vastgesteld, waarin regels zijn 
opgenomen over de tegemoetkoming huishoudelijke hulp. 
Bovenstaande regeling geldt voor één jaar, omdat deze voor een deel uit de HHT van het Rijk wordt gedekt. 
Vanaf 2017 liggen de beschikbare middelen een stuk lager. 
Rekening met het voorgaande is een nieuwe regeling nodig vanaf 2017. 

We vragen uw raad om een principebesluit te nemen over het beleid t.a.v. de algemene voorziening 
huishoudelijke hulp 2017 - vooruitlopend op een bredere aanpassing van de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning. Reden is dat wij de betrokkenen graag in het najaar 2016 al op de hoogte willen brengen 
van de veranderingen. Dit zijn de huidige gebruikers van de algemene voorziening, de aanbieders en de 
WIJ-teams. Daartoe willen we graag een principebesluit van uw raad als basis. 

Kader 

Beleids- en uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015. 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

Argumenten en afwegingen 

Ons voorstel is de huidige opzet voort te zetten vanaf 2017. Verder is ons voorstel om de tariefbijdrage die 
inwoners betalen en de korting daarop aan te passen. 
Deze aanpassing behelst een verhoging van de tariefbijdrage voor de algemene voorziening. Deze 
verhoging hebben wij zo klein als mogelijk gehouden voor met name de lagere inkomensgroepen. 
Voor inwoners met een inkomen tot 120% sociaal minimum betekent dit een verhoging van de tarief
bijdrage met € 0,20 per uur en voor inwoners met een inkomen vanaf 120% tot 130% sociaal minimum 
€0,60 per uur. 

Onze motivering hiervoor is: 
de huidige opzet past binnen de richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over 
de huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) op 
18 mei 2016. 
aanleiding voor de verhoging van de tariefbijdrage voor inwoners is de afname van Rijksmiddelen 
vanaf 2017 (zie 'aanleiding en doel'). 

Het beleid ten aanzien van de algemene voorziening huishoudelijke hulp 2017 e.v. is dan als onderstaand: 
• De algemene voorziening huishoudelijke hulp (HH) wordt verstrekt voor maximaal 2,5 uren per week en 

is beschikbaar voor mensen die door beperkingen niet of onvoldoende in staat zijn tot het verzorgen 
van het huishouden van zichzelf of van hun leefeenheid. 

• Mensen zonder regie komen in aanmerking voor de maatwerkvoorziening lichte individuele 
ondersteuning. 
Als mensen aangeven dat het gemaximeerde aantal uren algemene voorziening HH onvoldoende is of 
wanneer inwoners het niet eens zijn met een afwijzing voor de algemene voorziening HH volgt een 
onderzoek naar een maatwerkvoorziening door de WIJ teams. 

• Alle mensen die in aanmerking komen voor de algemene voorziening HH kunnen tegen een 
gereduceerd tarief van € 7,80 gebruik maken van ondersteuning door gecontracteerde aanbieders (is in 
2016 gemiddeld €6,21). 

• De inwoners met een inkomen tot 130% sociaal minimum krijgen een korting op de tariefbijdrage. 
De tariefbijdrage die dan nog resteert is als volgt: 
- mensen met inkomen tot 120% sociaal minimum: € 1,20 per uur (is in 2016 €1,00). 
- mensen met inkomen van 120% tot 130% sociaal minimum: € 3,60 per uur (is in 2016 
€3,00). 

• Mensen die aangeven dat ze de tariefbijdrage niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de 
bijzondere bijstand. 
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Voor minima met een voormalige HHI-indicatie in de vorm van een Pgb tot 31 december 2015 wordt 
een specifieke mogelijkheid voortgezet. Zij krijgen de middelen voor het betalen van hun vertrouwde 
hulp op hun rekening gestort (informele Pgb-tarief min de tariefbijdrage). 

In de onderstaande tabellen staan de bedragen overzichtelijk weergegeven. 

Kosten 2016 inkomen 
tot 120% 

inkomen 
120-130% 

inkomen 
>130% 

Totaal 

uurtarief aanbieders 
€ 20,69 -
€ 22,28 

€ 20,69 -
€ 22,28 

€ 20,69 -
€22,28 

tariefbijdrage inwoner 
(gemiddeld) 

€6,21 

tariefbijdrage inwoner na 
korting 

€ 1,00 €3,00 

kosten gemeente per uur 
€ 19,69-
€21,28 

€17,69-
€ 19,28 

€15,69 

verdeling over 
inkomensgroepen 

55,8% 13,4% 30,8% 

gemiddeld aantal mensen 1.088 261 600 1.950 

totale kosten 2.860.000 630.000 1.220.000 4.710.000 

Kosten 2017 inkomen 
tot 120% 

inkomen 
120-130% 

inkomen 
>130% 

Totaal 

uurtarief aanbieders 
€ 20,69 -
€22,28 

€ 20,69 -
€ 22,28 

€ 20,69 -
€22,28 

tariefbijdrage inwoner €7,80 
tariefbijdrage inwoner na 
korting 

€ 1,20 €3,60 

kosten gemeente per uur 
€ 19,49-
€21,08 

€17,09-
€ 18,68 

€ 12,89-
€ 14,48 

verdeling over 
inkomensgroepen 55,8% 13,4% 30,8% 

gemiddeld aantal mensen 1.088 261 600 1.950 

totale kosten 2.830.000 600.000 1.100.000 4.530.000 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het beleid voor 2017 is qua opzet gelijk aan de bestaande regeling, zoals vastgelegd in de Nadere Regels 
Maatschappelijke Ondersteuning. 
De bestaande regeling voor 2016 is tot stand gekomen in overleg met alle voormalige adviesraden (Wmo-
Platform, Ouderenraad, Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen, Adviesraad voor het 
gehandicaptenbeleid). Allen konden met de bestaande regeling instemmen. 
Rekening houdend hiermee is niet opnieuw om advies gevraagd. 

Financiële consequenties 

Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp en was- en strijkservice, staat in de begroting 
4,5 miljoen euro (middelen exclusief de HHT). 
Wanneer het gebruik in 2017 op het niveau van 2016 gehandhaafd blijft, verwachten we dat de kosten 
uitkomen op 4,5 miljoen euro. 

Overige consequenties 
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Vervolg 

Wij zijn bezig met een bredere aanpassing van de Verordening en de Nadere Regels Maatschappelijke 
Ondersteuning. Het beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp wordt daarbij meegenomen. Planning is 
om de Verordening eind 2016 aan uw raad voor te leggen ter vaststelling. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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28 september 2016
6e.
Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli  2016
(5816410);

HEEFT BESLOTEN:

I. een principe-besluit te nemen over de Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 
e.v.; 

II. het beleid ten aanzien van de Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v. eind 
2016 op te nemen in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente 
Groningen 2015.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.G.M. (Toon) Dashorst P. (Peter) den Oudsten
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Raadsvoorstel 

/ "Gemeente 

\jfronfngen 

Onderwerp Aankoop Van der Hoopstraat 3 

Registratienr. 5633028 Steller/teinr. Albert Houwer/60 38 Bijlagen O 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk 

Van der Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.140.000,- voor de aankoop en aanpassing van het pand 

Van der Hoopstraat 3 en het uitvoeren van enkele noodzakelijke aanpassingen; 
II. de structurele kapitaallasten van € 68.000, onderhoud en overige zakelijke lasten van € 55.000,-

behorende bij de investering te dekken uit het huidige huurbudget van € 123.000,-; 
III. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau te wijzigen. 

Samenvatting 

Door de verkoop (begin 2015) van een deel van het terrein van iederz aan de Peizerweg 128 ten behoeve 
van de huisvesting van Qbuzz, is een deel van de productieafdelingen verhuisd naar een huurpand aan de 
Van der Hoopstraat 3. Dit pand is in maart 2015 in gebruik genomen en daarin is aanzienlijk geïnvesteerd. 
Op dat moment konden een aantal noodzakelijke voorzieningen nog niet worden uitgevoerd, en zijn als 
noodvoorziening aangebracht. Op dit moment is duidelijk dat de directie van iederz en de personeelsleden 
tevreden zijn met deze locatie en hier langere tijd willen blijven. Voorafgaand aan het doen van de nu nog 
noodzakelijke investeringen in het pand is onderzocht of kopen voordelen biedt. Uit berekeningen blijkt dat 
de huisvestingslasten bij koop op termijn lager uitvallen dan het doorzetten van de huidige 
huurconstructie. Dit onderzoek is aangekondigd in de "Nacalculatie Gedeeltelijke Verplaatsing iederz t.b.v. 
OV bureau". 

We stellen voor om het pand Van der Hoopstraat 3 aan te kopen en daarna de noodzakelijke aanpassingen 
alsnog uit te voeren. Deze aankoop past goed bij het toekomstperspectief van iederz. Die toekomst heeft 
meerdere scenario's, waarbij het pand Van der Hoopstraat 3 in alle gevallen noodzakelijk en gewenst blijft. 
We zijn een huisvestingsplan voor de langere termijn aan het opstellen. Gegeven het feit dat in alle 
scenario's het pand Van der Hoopstraat 3 prima past, is het verantwoord de huursituatie zo snel mogelijk 
om te zetten in een eigendomssituatie. 

B&W-besluit d.d.: 5 juli 2016 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Als gevolg van het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2015 (nummer 6f) is ruim de helft van de locatie 
van iederz aan de Peizerweg 128 verkocht, en met ingang van 1 maart 2015 het pand Van der Hoopstraat 3 
gehuurd om een gedeelte van de productielijnen van iederz onder te brengen. 
Toen is ook besloten om vóór 1 december 2015 een toekomstgericht huisvestingsplan voor iederz uit te 
werken. Dit tijdspad is te ambitieus gebleken. Alle inzet is er op gericht geweest om de herhuisvesting van 
iederz bijtijds geregeld te krijgen. Dat is gelukt. Het bedrijfspand aan de Van der Hoopstraat 3 is gehuurd 
en geschikt gemaakt voor de huisvesting van een aantal productielijnen van iederz. De inrichting en 
verhuizing van iederz is ondanks de hoge tijdsdruk, toch spoedig verlopen en in maart 2015 is de 
productieafdeling aan de Van der Hoopstraat 3 feestelijk in gebruik genomen. Vanwege de snelheid zijn 
alleen de hoogst noodzakelijke wijzigingen uitgevoerd en zijn enkele zaken (kantoorunits voor werkleiders) 
als noodvoorziening aangebracht. Nu alles op deze locatie een jaar functioneert en iederz na heeft kunnen 
denken over de huisvesting op (middel) lange termijn, is de conclusie dat het pand Van der Hoopstraat 3 
uitstekend geschikt is voor de productielijnen (ook op langere termijn gelet op de flexibiliteit van het pand) 
en qua locatie zeer goed gelegen is en ook goed bereikbaar is voor de doelgroep. 
De omvang van het Beschut bedrijf zal naar verwachting in de komende 5 tot 10 jaar een stabiel beeld laten 
zien. Zowel qua aantal medewerkers, qua volume gecontracteerde opdrachten, en qua aantal benodigde 
m2 voor de productielijnen. 

De conclusie is dan ook: het pand Van der Hoopstraat 3 past in de langere termijn huisvestingsdoelstelling 
en mogelijk zal nog een deel van de locatie Peizerweg daar naar toe kunnen/willen verhuizen. Omdat er nog 
een aantal voorzieningen in het gebouw moeten worden aangebracht (lift naar de 1^ verdieping en 
definitieve kantoorfaciliteiten voor de werkleiders in de productie straten) is uit bedrijfseconomisch 
standpunt de vraag naar boven gekomen of het gebouw niet beter in eigendom verworven kan worden. 
Hiervoor is een kosten-baten analyse gemaakt en hieruit komt naar voren dat kopen op termijn voordeliger 
is dan het doorzetten van het huidige huurcontract. Daarnaast is een huurcontract niet toekomstbestendig 
omdat het makkelijk opgezegd kan worden en de gemeente op een nieuwe locatie opnieuw moet gaan 
investeren. Daarnaast kan de gemeente niets meer met de gedane investeringen ad. € 590.000,-- en komen 
deze toe aan de eigenaar. Wij hebben de optie ondezocht of het mogelijk was het gebouw in eigedom te 
hebben. Daarom hebben wij de marktwaarde van het gebouw geschat op de prijs rond de huidige 
verkoopprijs. Door de urgentie die gepaard ging met de herhuisvesting konden wij deze optie niet 
uitwerken. Dat hebben wij nu gedaan. 

Kader 

N.v.t. 

Argumenten en afwegingen 

Vanuit de huidige huisvesting van het deel van iederz aan de Van der Hoopstraat 3 zijn er twee 
mogelijkheden. De eerste oplossing is om het huidige huurcontract voort te zetten, waarbij we 
geconfronteerd zullen worden met jaarlijkse huurverhogingen en desondanks nieuwe investeringen (lift, 
kantoren) in een pand doen, dat niet ons eigendom is. De tweede oplossing is het pand aan te kopen en 
daarna dezelfde noodzakelijke investeringen doen. Uit de vergelijking van de kostenberekeningen is 
gebleken dat de optie "kopen" voordeliger is. Maar mede doorslaggevend is het risico dat de gemeente 
loopt bij het opzeggen van het huurcontract door de eigenaar. In het pand zijn forse investeringen gedaan 
om het op maat te maken voor de doelgroep. Deze investeringen krijgen we niet terug. Ook is niet zomaar 
een andere locatie voorhanden die zo gunstig ligt bij de doelgroep. Bovendien ligt het aan te schaffen pand 
op een economisch aantrekkelijke zichtlocatie aan de noordelijke ringweg en is daarmee, ook in de 
toekomst, een courant gebouw. 
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Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De medewerkers van iederz in de locatie Van der Hoopstraat zijn tevreden met het gebouw en de locatie. 
Het gebouw is zeer gunstig gelegen voor een groot deel van de doelgroep (Lewenborg / Beijum). Vanuit 
arbo technische overwegingen is het noodzakelijk dat er een personenlift wordt aangebracht om de kantine 
op de eerste verdieping bereikbaar te maken voor een ieder. 

Financiële consequenties 

Uit de vergelijking van de kostenberekeningen is gebleken dat de optie "kopen" voordeliger is. 
Daarnaast zijn de investeringskosten gedaan in 2015 aanzienlijk. Indien het huurcontract opgezegd zou 
worden, betekent dat kapitaalvernietiging van deze investeringen. Immers, zij vervallen dan aan de 
eigenaar. Ook van belang zijn de toekomstige ontwikkelingen en visie van iederz. Dit gebouw is langere tijd 
nodig en is daarmee financieel van belang. 

De huurprijs die wij momenteel betalen voor dit gebouw is voldoende om de aankoop van dit gebouw te 
kunnen financieren. Het gaat niet alleen over de aankoop maar ook de nodige aanpassingen die het 
mogelijk maken dat het gebouw in de toekomst een volwaardige voorziening is voor de sector. Na de 
aanpassing vervalt de huur voor de tijdelijke oplossing voor werkleiders. 

De aankoop van het gebouw bedraagt € 936.000,- en de noodzakelijke aanpassingen zijn berekend op 
€ 204.000,-. De structurele lasten van de aankoop, de aanpassingen en de zakelijke lasten kunnen worden 
gedekt uit de huidige huurprijs van € 123.000,-. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten, gebaseerd op 
ervaringscijfers, zijn eveneens uit dit budget te dekken. 

Aandachtspunt zijn de reeds uitgevoerde werkzaamheden in het gebouw. Die zijn met de opbrengst van de 
kavelverkoop van de Peizerweg ineens betaald. Voor een deel daarvan, € 202.000,-, zijn daarvoor op 
middelange termijn geen middelen voor vervanging beschikbaar. Dit wordt meegenomen in het meerjaren 
investeringonderhoudsplan dat jaarlijks opgesteld wordt. 

Be)<n)(iiii>swiiagiiij; lii\rstcrint;cn21116 
.\ankuup cn aanpas.siiu;cn V'an dcrlloöpstranj 3 

Betrokken directie(s) 
Titel Raads- / Collegevoorstel 
^Besluitvorming (orgaati + datum) 
Incidenteel / Structureel 
Looptijd 
Soort wijziging 

iSSClenMP 
:Aankoop en aanpassingen Van der Hoopstraat 3 
!Raad 

2016-2017 
investering 

: 14. Algemene ondersteuning 
,<Programitia> 
<Programma> 
'<Programma> 

Deelprogramma 
; 14.1 Algemene ondersteuning 
'<Deelprogramma> 
: <Deelprogramma> 
<Deelprogranima> 

;ssc 1 
:<Org onderd.> 
i<Org onderd.> 
<Org.onderd.> 

^/<! ihiijicn . \ ' l lllill i Uni 

i Saldo te ' 
'VS, Lasten j Baten ; acfiyercn 

I 1.1401 -1.140; 
I 

_I_ 
I I 

'Inhoudeliik toelichting op de hegroling.swi/-igmg ' , \ i _ i _ ^ 
:De aankoop en aanpassingen van dit gebouw vergt een investering van 1.140,000,- De structurele lasten van de aankoop en aanpassingen worden gedekt uit de 
huuiprijs van dit gebouw. 
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Overige consequenties 

Er is nu een eerste stap gezet in het formuleren van een herhuisvestingsplan voor iederz waarbij in elk 
geval een keuze gemaakt is om voor langere tijd aan de Van der Hoopstraat 3 te blijven met een 
productielocatie. Ook is wel duidelijk dat binnen nu en vijf jaar een keuze gemaakt moet worden over de 
toekomst van het gebouw aan de Peizerweg 128. Mede gelet op de belangstelling op termijn vanuit het OV 
bureau, nog geen concrete vraag, ligt het voor de hand te koersen op het verlaten van (een deel van) het 
pand Peizerweg 128. Op dit moment werken wij scenario's uit uitgaande van: 

a. Het in eigendom hebben en maximaal benutten van het pand Van de Hoopstraat 3, 
b. Het op termijn (deels) verlaten van het pand Peizerweg 128, 
c. Het geheel aan de Peizerweg 128 renoveren. 

Vervolg 

Wij zijn bezig om een lange termijn huisvestingsvisie op te stellen voor iederz. De aankoop van het pand 
aan de van der Hoopstraat 3 wordt hierin meegenomen. Een belangrijke peiler in de visie zijn de keuzes die 
het OV bureau op termijn gaat maken. Een opbrengst van de kavel aan de Peizerweg 128 is belangrijk voor 
het maken van een sluitende business case voor de langere termijnvisie. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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28 september 2016
6f.
Aankoop Van der Hoopstraat 3.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli  2016
(5804845);

HEEFT BESLOTEN:

I. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.140.000,- voor de aankoop en aanpassing van 
het pand Van der Hoopstraat 3 en het uitvoeren van enkele noodzakelijke aanpassingen; 

II. de structurele kapitaallasten van € 68.000, onderhoud en overige zakelijke lasten van € 
55.000,- behorende bij de investering te dekken uit het huidige huurbudget van € 
123.000,-; 

III. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau te wijzigen. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.G.M. (Toon) Dashorst P. (Peter) den Oudsten
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" Gemeente 
Raadsvoorstel \ J T O Ï \ \ ï \ Q B Ï \ 

Onderwerp Voortgang herhuisvesting Stadsbeheer 

Registratienr. 5746354 Steller/teinr. Henk Weggennans/ 6052 Bijlagen O 

Classificatie • Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder Van der Schaaf Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de totale kosten van het project herhuisvesting Stadsbeheer aan de Duinkerkernstraat 47 en het 

realiseren van de timmerwerkplaats vast te stellen op € 2.807.000,-. Dit bedrag bestaat uit een 
investering van € 2.130.000,- en een budget voor incidentele kosten van € 677.000,-; 

II. aanvullend een krediet ten behoeve van de investering beschikbaar te stellen van € 930.000,- voor 
de herhuisvesting en het realiseren van de werkplaats aan de Duinkerkenstraat 47; 

III. de structurele kapitaallast ad. € 76.000,- behorend bij het aanvullend krediet te dekken uit het 
gereserveerde budget van € 101.000,-; 

IV. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau te wijzigen. 

Samenvatting 

In verband met de herhuisvesting van Stadsbeheer Gotenburgweg heeft uw raad (raadsbesluit nr. 6d, d.d, 
24 februari 2016) eerder een bedrag ad € 1.877.000,- (krediet € 1.200.000,- en incidenteel € 677.000,-) 
beschikbaar gesteld voor de uitwerking van één van de 4 opties, i.c. een grondruil, aankoop van grond en 
de bouw van een nieuwe loods. Daarnaast is in het betreffende raadsbesluit een bedrag ad € 101.000,-
structureel gereserveerd voor de herhuisvesting van de timmerwerkplaats. In het raadsvoorstel is 
aangegeven dat het genoemde bedrag voor dat doel is gereserveerd. 

In het raadsvoorstel van 24 februari 2016 zijn vier opties voor herhuisvesting van Stadsbeheer 
aangegeven. De gekozen optie vier bleek echter niet mogelijk, omdat de benodigde grondruil niet kon 
worden gerealiseerd. Eind februari 2016 kwam de naast de hoofdvestiging van Stadsbeheer gelegen 
locatie Duinkerkenstraat 47 beschikbaar. De mogelijkheid om dit terrein met bestaande loods aan te kopen 
was ten tijde van uw besluit in februari nog niet aan de orde. Omdat de eerdere optie niet haalbaar bleek 
en vanuit het oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering de locatie naast het hoofdgebouw de voorkeur 
geniet, is verder gekoerst op de mogelijkheid om dit terrein met loods aan te kopen. Deze locatie geniet 
onze voorkeur. De nu voorliggende oplossing voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten voor wat 
betreft ruimte en locaties voor de herhuisvesting en kan worden gerealiseerd binnen de daarvoor 
structureel beschikbare middelen. 

B&W-besluit d.d.: 5 juli 2016 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

In verband met de herhuisvesting van Stadsbeheer Gotenburgweg heeft de raad (raadsbesluit nr. 6d, 
d.d. 24 februari 2016) eerder een bedrag ad € 1.877.000,- beschikbaar gesteld voor de uitwerking van één 
van de vier opties, i.c. een grondruil, aankoop van grond en de bouw van een nieuwe loods. Daarnaast is in 
het betreffende raadsbesluit een bedrag ad € 101.000,- structureel gereserveerd voor de herhuisvesting 
van de timmerwerkplaats. In het raadsvoorstel is aangegeven dat het genoemde bedrag voor dat doel is 
gereserveerd. 

In dit raadsvoorstel zijn vier opties voor herhuisvesting van Stadsbeheer aangegeven. De gekozen optie vier 
bleek echter niet mogelijk, omdat de benodigde grondruil niet kon worden gerealiseerd. Eind februari 2016 
kwam de naast de hoofdvestiging van Stadsbeheer gelegen locatie Duinkerkenstraat 47 beschikbaar. 
De mogelijkheid om dit terrein met bestaande loods aan te kopen was ten tijde van uw besluit in februari 
nog niet aan de orde. Omdat de eerdere optie niet haalbaar bleek en vanuit het oogpunt van een efficiënte 
bedrijfsvoering de locatie naast het hoofdgebouw de voorkeur geniet, is verder gekoerst op de mogelijkheid 
om dit terrein met loods aan te kopen. Deze locatie geniet onze voorkeur. De nu voorliggende oplossing 
voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten voor wat betreft ruimte en locaties voor de herhuisvesting en 
kan worden gerealiseerd binnen de daarvoor structureel beschikbare middelen. 

In het reeds door uw raad beschikbaar gestelde krediet was beperkt rekening gehouden met de 
herhuisvesting van ondermeer de timmerwerkplaats, de verkiezingsloods en een overkapping voor 
voertuigen. In het raadsvoorstel is destijds aangegeven dat daarvoor structureel aanvullende middelen op 
begrotings basis tot een bedrag van € 101.000,- beschikbaar zijn. 

De totale kosten van aankoop, aanpassing van de terreinen en de verbouwing van de beschikbare loods 
komen uit op een bedrag van € 2.807.000,-. Uw raad heeft reeds € 1.877.000,- beschikbaar gesteld. Om het 
project volledig te kunnen realiseren is een aanvullende investering nodig van € 930.000,-. De dekking van 
de kapitaallasten kan worden gevonden binnen de daarvoor structureel beschikbare middelen (€ 101.000,-). 

Kader 

•Raadsbesluit 'Herhuisvesting i.v.m. verkoop Gotenburgweg 46, d.d.24 februari 2016, nr. 6d. 

Argumenten en afwegingen 

In het genoemde raadsvoorstel van februari 2016 zijn een viertal mogelijke scenario's geschetst. De 
voorkeursoptie bleek niet haalbaar. De grondruil kon niet worden geëffectueerd. Na februari diende zich 
alsnog de mogelijke aankoop van de vanuit bedrijfsvoeringsoptiek aantrekkelijke optie Duinkerkenstraat 47 
aan. Wij hebben vanuit bedrijfsvoeringoptiek een voorkeur om de herhuisvesting op de hiervoor 
beschreven manier te organiseren en de timmerwerkplaats binnen de eigen bestaande organisatie te 
integreren en te herhuisvesten. 

Omdat voor de uitwerking van deze nieuwe optie is gekozen zijn de consequenties onderzocht, in 
uitwerking en financieel in beeld gebracht. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de herinrichting van 
de loods zoals het bieden van een personeelsvoorziening, het aanbrengen van kleed- en 
douchevoorzieningen, realisatie van de timmerwerkplaats en de kosten voor de overkapping en 
verkiezingloods. De meerkosten van deze verandering kunnen worden gedekt uit de daarvoor structureel 
beschikbare middelen. Daarmee wordt een sluitende business case gerealiseerd. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het betreft huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. 

Financiële consequenties ^ 

In uw vergadering van 24 februari 2016 heeft u (besluitnummer 6d) de totale kosten van herhuisvesting 
Gotenburgweg 46 vastgesteld op € 1.877.000,-. Hiervan is € 1.200.000,- bestemd als investering en 
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€ 677.000,- als overige incidentele kosten.Het deel van de herhuisvesting dat bestemd was voor ondermeer 
de timmerwerkplaats moest nog uitgewerkt worden en daarvoor was € 101.000,- structureel gereserveerd. 
Het was een taakstellend bedrag. 

In het besluit van februari 2016 is gekoerst op optie vier. Dit hield dat er in de nabijheid van de 
Duinkerkenstraat 45 drie kavels geschikt waren voor de herhuisvesting. Een daarvan is in eigen bezit en 
betreft een lang gerekte strook grond aan de Rouaanstraat. Twee andere kavels wilden wij danwel door 
ruiling danwel door aankoop verwerven en een nieuwe loods bouwen. De ruiling danwel aankoop was niet 
mogelijk. In de plaats daarvan wordt de Duinkerkenstraat 47 met terrein aangekocht voor een bedrag van 
€ 619.000,-. Op het terrein staat een loods welke moet worden aangepast aan de beoogde functies zoals de 
timmerwerkplaats, opslag verkiezingsmateriaal, personeelsvoorziening e.d. 

Een vergelijking van de oorspronkelijke raming en de kosten behorende bij de nieuwe businesscase geeft 
het volgende beeld : 

vergelijking kosten optie februari 2016 huidige businesscase 

aankoop locatie en aanpassingskosten loods 
verharding terrein 
overige kosten en onvoorzien 

€ 1.302.100 
€ 323.000 
€ 252.025 

€ 1.704.000 
€ 584.000 
€ 519.000 

Totaal € 1.877.125 € 2.807.000 

Het verschil in kosten aankoop locatie en aanpassing loods zit met name in de aanpassingskosten voor de 
timmerwerkplaats. De meerkosten voor de verharding van het terrein worden veroorzaakt doordat het te 
verharden terrein groter is op de huidige kavel en het terrein naast het spoor. De overige kosten zijn hoger 
doordat rekening moet worden gehouden met hogere advieskosten, leges en onvoorzien. 

De kosten van het totale project worden nu geraamd op € 2.807.000,- waarvan € 2.130.000,- investeringen 
en € 677.000,- incidentele kosten. Voor de investeringen is een krediet benodigd, In het raadsbesluit van 
24 februari 2016 is reeds € 1.200.000,- als krediet beschikbaar gesteld. Dat houdt in dat een aanvullend 
krediet van € 930.000,- benodigd is. 
De structurele kapitaallasten behorende bij dit aanvullende krediet bedragen € 76.000,- . Er resteert nog 
een bedrag van € 25.000,- van de € 101.000,- dat was gereserveerd. Het restererende bedrag van €25.000,-
- is nodig om de toename in de onderhoudslasten af te dekken. 
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Wij verwachten tot 28 september 2016 uitgaven ten laste van de reeds beschikbaar gestelde middelen te 
doen. Het betreft dan de kosten voor de aankoop en aanpassingskosten van de Duinkerkenstraat 47, 
verharden terreinen en de overkapping. Met deze uitgaven blijven we binnen de reeds beschikbaar gestelde 
middelen. De overige te maken kosten worden ten laste van het aanvullend krediet gedaan. 

Dit project wordt nagecalculeerd conform de met u afgesproken regels, waardoor na realisatie de werkelijke 
kosten worden vastgesteld. 

Overige consequenties 

Hoewel de planning strak is, moet het met ieders inspanning lukken om de aanpassingen tijdig te 
realiseren. Per 1 september 2016 is het terrein aan de Gotenburgweg 46 opgeleverd aan de nieuwe 
eigenaar. De koper wenst zo snel mogelijk te beginnen met sloop en verbouw van de Gotenburgweg 46. 
In samenwerking met Stadsbeheer streven we er naar dat de bedrijfsvoering van Stadsbeheer zo min 
mogelijk hinder van de verhuizing naar de Duinkerkenstraat 47 zal ondervinden. 

Vervolg 

Nacalculatie op basis van werkelijke kosten na afronding business-case. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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28 september 2016
6g.
Voortgang herhuisvesting Stadsbeheer.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli  2016
(5804846);

HEEFT BESLOTEN:

I. de totale kosten van het project herhuisvesting Stadsbeheer aan de Duinkerkernstraat 47 
en het realiseren van de timmerwerkplaats vast te stellen op € 2.807.000,--. Dit bedrag 
bestaat uit een investering van € 2.130.000,-- en een budget voor incidentele kosten van € 
677.000,--; 

II. aanvullend een krediet ten behoeve van de investering beschikbaar te stellen van € 
930.000,-- voor de herhuisvesting en het realiseren van de werkplaats aan de 
Duinkerkenstraat 47; 

III. de structurele kapitaallast ad. € 76.000,-- behorend bij het aanvullend krediet te dekken 
uit het gereserveerde budget van € 101.000,--; 

IV. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau te wijzigen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.G.M. (Toon) Dashorst P. (Peter) den Oudsten
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Raadsvoorstel 

/ "Gemeente 

yjroningen 
Onderwerp Aanpak van Lenneplaan 

Registratienr. .̂ 793632 Steller/telnr. E. Mooi] Bijiagen 2 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Openbaar o Geheim 

• Vertrouwelijk 

Schroor Raadscommlssle 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. het plan voor de herinrichting van de van Lenneplaan vast te stellen en hiervoor een krediet 

beschikbaar te stellen van € 450.000,--. 
II. het krediet te dekken uit: 

1. € 100.000,-- uit het in het gebiedsprogramma 2016/ beschikbare bedrag voor 
buurtsamenwerking Terra; 

2. een bijdrage uit het gebiedsprogramma 2016 ter grootte van € 75.000,- voor 
herinrichting van de van Lenneplaan; 

3. een bijdrage vanuit het gebiedsprogramma 2016ter grootte van € 75.000,- vanuit het 
Wijkwethoudersbudget 

4. een voorbeslag op de begroting 2017 / inzet ISV-Wijkvernieuwing van € 130.000,-
5. een bijdrage van € 70.000,- uit Intensiveringsmiddelen Verplaatsen, onderdeel Grotere 

onvoorziene verkeersmaatregelen, jaarschijf 2016.. 
III. de gemeentebegroting op programmaniveau te wijzigen 

Samenvatting 

De piek waar de hele wijk samenkomt, het visitekaartje van de wijk, is het winkelcentrum aan de van 
Lenneplaan. Dit gezicht van de wijk is sleets en sluit qua uitstraling en ruimtelijke kwaliteit niet meer aan 
op het Hendrik de Vriesplantsoen dat met de inzet van bewoners, corporaties en gemeente binnen de NLA 
kaders een passende herinrichting heeft gekregen. 
Al gedurende meerdere jaren ligt er een opgaaf, op basis van de wens bij omwonenden, ondernemers en 
klanten van het winkelcentrum aan de van Lenneplaan de bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare 
ruimte te verbeteren. Met dit doel had de wijkwethouder in de begroting van 2016 van gebiedsgericht 
werken Stadsdeel Zuid een aanvullend bedrag opgenomen.. De wijkwethouder heeft in afstemming met 
de vakwethouder Verkeer het initiatief genomen om omwonenden, ondernemers en klanten van het 
winkelcentrum bijeen te brengen om gezamenlijk met hen , studenten van Terra en gemeentelijke experts 
op het terrein van Verkeer en Landschaparchitectuur de problematiek te inventariseren, wensen op een rij 
te zetten en tot een voorstel te komen. Om dit tot stand te brengen is er een brede 
inventarisatiebijeenkomst gehouden om de problemen en wensen inzichtelijk te maken. Aansluitend is er 
een ontwerpgroep gevormd met ondernemers, omwonenden, klanten van het centrum, Terra en de 
gemeente die een concept ontwerp hebben vervaardigd dat de volledige instemming heeft van alle direct 
betrokkenen. 
Dit plan is op een inloopmarkt op 6 juli 2016 toegelicht. Als resultaat hiervan stellen wi] u voor het plan 
vastte stellen met het dekkingsvoorstel zoals in het dictum opgenomen. 

B&W-besluit d.d.: 30 augustus 2016 
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Aanleiding en doel 

In het Coalitieakkoord 'Voor de verandering' is het gebiedsgericht werken aangekondigd en zijn 
gebiedsteams ingericht. Hiermee werd door het college mede beoogd dat er een manier van werken wordt 
geintroduceerd die nog veel meer dan voorheen wordt gekenmerkt door samenwerking tussen alle 
belanghebbenden. Om deze samenwerking tot stand te brengen is het belangrijk alle belanghebben te 
horen en in staat te stellen mee te denken over opiossingen vanaf het begin van een ontwerpproces. 
Wij hebben daarom gekozen voor een brede inventarisatie waarna wij met een ontwerpteam verder zijn 
gegaan om tot een voorstel te komen. Bewoners, ondernemers en klanten konden zich aanmelden voor het 
ontwerpteam. In het ontwerpteam zaten drie ondernemers, drie wijkbewoners, studenten van Terra en twee 
gemeentelijke experts op het gebied van Verkeer en landschaparchitectuur. Het proces stond onder leiding 
van de wijkwethouder en zijn gebiedsteam. 

De Wijert is een wijk waarvan we kunnen constateren dat deze de laatste jaren ten aanzien van andere 
wijken in de lift heeft gezeten. Dit was het gevolg van inspanningen op het gebied van wijkvernieuwing en 
de inzet van het Nieuw Lokaal Akkoord. Groen, grijs en sociaal-economische ontwikkelingen in de wijk 
kregen aandacht en er is een stijging waar te nemen in de waardering van de wijk door haar bewoners en 
ook de sociaal economische ontwikkeling liet een stijging zien. De Wijert is daarmee, tegen het economisch 
tij in, opgeklommen van een in de wijkkompassen rode aandachtswijk tot een (licht)blauwe gemiddelde 
wijk in Groningen. Om deze ontwikkeling door te kunnen zetten is doorinvesteren in de wijk door 
corporaties, partijen werkzaam in de wijk en de gemeente, noodzakelijk. 
De pIek waar de hele wijk samenkomt, het visitekaartje van de wijk, is het winkelcentrum aan de van 
Lenneplaan. Dit gezicht van de wijk is sleets en sluit qua uitstraling en ruimtelijke kwaliteit niet meer aan op 
het Hendrik de Vriesplantsoen dat met de inzet van bewoners, corporaties en gemeente binnen de NLA 
kaders een passende herinrichting heeft gekregen. 
Het winkelcentrum aan de van Lenneplaan kampt al langere tijd met een aantal knelpunten rond parkeren, 
bereikbaarheid, onoverzichtelijke verkeerssituaties en de vraag near een verbetering van de 
verblijfskwaliteit. Ook een betere aansluiting met het gerenoveerde Hendrik de Vriesplantsoen stond hoog 
op het lijstje van knelpunten en wensen dat is opgehaald in de wijk. De van Lenneplaan op deze pIek is 
vooral ingericht als doorgaande straat en niet als een bestemmingsplein De voorgestelde nieuwe inrichting 
transformeert de van Lenneplaan veel meer near een van Lennepplein. Een bestemming waar je stopt en 
boodschappen gaat doen of een kopje koffie drinkt op een terras. Het plein is veel minder aantrekkelijk als 
doorgaande route en verkeer wordt zo afgebogen naar de omiiggende verkeersinfrastructuur. Laden en 
lossen van met name LidI en Albert Heijn is geoptimaliseerd en er wordt een positief parkeersaldo van +41 
parkeerplaatsen gerealiseerd in het plan. Op 6 juli is er een inloopmarkt georganiseerd waar het plan aan de 
wijk werd gepresenteerd. Het plan werd enthousiast ontvangen. 

In dit raadsvoorstel vragen wij uw raad dit plan voor de van Lenneplaan vast te stellen en de bijdragen 
vanuit het gebiedsprogramma Zuid, ISV en het programma Verkeer daarvoor in te zetten. 

Kader 

In het Coalitieakoord 2014 - 2018 'Voor de Verandering' is samenwerken het sleutelwoord. Samenwerken 
met onder andere Stadjers en ondernemers door Gebiedsgerichte saemnwerking. De belangrijkste aanjager 
van de wijkontwikkeling zijn de kansen en knelpunten in de wijk waar wij op inspelen. De Van Lenneplaan is 
een knelpunt waar wij nu een opiossing voor bieden die niet alleen gedragen wordt door de betrokkenen 
maar ook door hen vorm gekregen heeft. In februari van dit jaar werden raadsvragen omtrent de 
problematiek aan de Van Lenneplaan beantwoord met de toezegging dat er voor de zomer een plan zou 
liggen om de Van Lenneplaan op deze plaats een verbeterde inrichting te bieden. 

De wijkvernieuwing is in de Wijert, in tegenstelling tot veel andere wijken in Groningen, schoksgewijs tot 
stand gekomen en als zodanig ook nog niet afgerond. De laatste inzet vanuit de corporaties werden bij het 
begin van de crisis ingezet door de Huismeesters in een deel van hun Zuid-Westelijk kwadrant. Het deel in 
het kwadrant dat niet meer werd vernieuwd wacht nu op uitvoering. Hierover zijn gesprekken tussen 
Huismeesters en de gemeente gaande. Patrimonium heeft in haar Noord-Oostelijk kwadrant een deel van 
haar bezit gerenoveerd en woningen een energie labelsprong laten maken. Met Patrimonium, de bewoners 
en de gemeente zijn gesprekken gaande over verdergaande fysieke en sociale wijkvernieuwing. 
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Argumenten en afwegingen 

Doelen en belangen 
De ondernemers hechten prioritair aan de bereikbaarheid van de winkelvoorzieningen maar hebben ook 
zeker oog voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de invulling daarvan. Het plan resulteert in een 
positief parkeersaldo van 41 plaatsen, goede laad- en losvoorzieningen, fietsparkeerplaatsen en de 
verplaatsing van de vuilcontainers. 
Bewoners en gebruikers krijgen een straat met een pleinkarakter, bomen blijven behouden, de 
verblijfskwaliteit gaat omhoog en de nieuwe verkeerskundige inrichting zorgt voor minder vervelende 
situaties in het verkeer. Er is aansluiting gezocht en gevonden met het Hendrik de Vriesplantsoen door de 
extra oversteek en het nieuwe tapijt van het plein dat de afstand tot de suggestie van een doorgaande weg 
nog verder doet afnemen. 

Het plan 
De hoofdpunten van het plan. 

• Het plein wordt opgetild waardoor extra verkeersremmende drempels ontstaan. 
• Door kleurstelling en het maken van een gelijkvloers plein zai dit een sterke gedrag bei'nvloedende 

werking hebben. 
• Op het plein en in de directe omgeving worden door nieuwe aanleg en herschikking 41 nieuwe 

parkeerplaatsen gerealiseerd. 
• Verbetering van boom biotoop. 

stad. 

Parkeervergelijking 

Parkeren Winkelcentrum Van Lenneplaan 

Huidig Nieuw 

Plein 87 95 

Potgletersstraat 14 31 

Van Lenneplaan (plein en van Iddekingeweg) 8 18 

Bilderdijklaan 0 6 

totaal 109 150 

In de bijiage van dit raadsvoorstel is een uitgebreidere beschrijving van het plan opgenomen. 
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Doorlopen proces 
Op initiatief van de wijkwethouder werd een eerste inventarisatie bijeenkomst georganiseerd in de 
kenniswerkplaats Wijert/Helpman die is onstaan uit de samenwerking tussen het Terra College en de 
gemeente Groningen. 
Ondernemers, omwonenden en klanten van het winkelcentrum werden uitgenodigd middels de werkvorm 
"waarderend onderzoek" in kaart te brengen waar de waardering voor deze pIek moet worden gezocht en 
waar de knelpunten en kansen. Dit leidde tot een aantal gedeelde uitgangspunten: 

• Waardering voor groen, Groen voor Groen 
• De Huiskamer van de Wijert 
• Liever een plein dan een doorgaande weg 
• Betere bereikbaarheid, meer parkeren 
• Hogere verblijfskwalieteit 
• Aansluiting op het Hendrik de Vriesplantsoen 

Tijdens de eerste inventarisatieavond hebben drie ondernemers en drie omwonenden zich gemeld om 
samen met Terra en de gemeente een team te vormen dat op basis van de hierboven weergegeven 
uitgangspunten aan de slag is gegaan. 
Op de tweede avond is gezamenlijk de inventarisatie gerubriceerd en het proces verder afgesproken. 
De rubrieken die ontstonden waren: 

• verkeerskundige vragen; 
• vragen rond de openbare ruimte. 

Een derde avond werd gebruikt om het eerste ontwerp ideeen te schetsen en een vierde avond werd 
gebruikt om het concept, dat het resultaat was van de voorgaande bijeenkomsten nog eens tegen het licht 
te houden en te besluiten dit plan aan de buurt en de klanten van het centrum voor te leggen. Daarbij is het 
van belang te melden dat er eveneens onderzoek is gedaan naar de uitvoerbaarheid van het plan in relatie 
tot de aanwezige bomen rond en op het plein. Dit bleek het geval en er is in het onderzoek ook naar voren 
gekomen dat plantgatverbetering de aanwezige bomen op trottoir zeer ten goede zaI komen. Wij nemen 
deze aanbeveling over en zullen de Hoveniers van Terra vragen dit deel van het project in hun curriculum 
op te nemen. 
Op 6 juli heeft er een informatie inloopmarkt plaatsgevonden waarop 47 belangstellenden hun mening en 
opmerkingen naar voren hebben gebracht en waar het plan door het ontwerpteam is toegelicht en de 
vragen beantwoord. Deze bijeenkomst heeft niet geleid tot ideeen of inzichten op basis waarvan het 
voorgesteld gewijzigd diende te worden. De overgrote meerderheid van de bezoekers was positief tot zeer 
positief over de inhoud van het plan. 

Uitvoering 
In de december 2014 heeft het college besloten tot een samenwerking met Terra en een 
"Buurtsamenwerking" tot stand te laten komen. Samen met bewoners (jong en oud, werkend en werkloos, 
allochtoon en autochtoon) als directe belanghebbenden wil Terra gezamenlijk initiatieven uitlokken, kansen 
benutten en knelpunten opiossen. Ook bij de plannen van de van Lenneplaan willen wij samenwerken om 
zo tot een goede realisatie van de plannen te komen. Binnen die samenwerking zullen wij uitwerken weike 
delen van de plannen door Terra en bewoners kunnen worden gerealiseerd en weIke delen door andere 
partijen moeten worden gerealiseerd. 
Ook zullen wij de studenten van Terra vragen een beheerplan op te stellen en dit ook mede te realiseren. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De eerste inloopavond werd bezocht door circa 50 belangstellenden. Het ontwerp is vervolgens door het 
ontwerpteam in een drietal werksessies tot stand gekomen en op een inloopmarkt door hen aan 
belangstellenden toegelicht. Deze inloopmarkt is bezocht door 55 personen. Er is veel waardering voor het 
werk van het ontwerpteam. Een rapport hierover treft u aan als bijiage bij dit voorstel. 
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Financiele consequenties 

De kostenraming van dit project bedraagt € 450.000,-. De dekking hiervan komt uit: 
€ 100.000,- uit de € 250.000,- die het college beschikbaar heeft gesteld aan de buurtsamenwerking 
Wijert/Helpman (buurtsamenwerking Terracollege); 
€ 75.000,- uit gebiedsgericht werken, Stadsdeel Zuid onderdeel van lenneplaan 
zoals door uw raad reeds vastgesteld in maart 2016'; 
€ 75.000,- uit wijkwethoudersbudget Zuid, gebiedsgericht werken, dit is flexibel inzetbaar budget 
wat ingezet kan worden als aanvullende financiering en budget dat wordt ingezet om processen te 
faciliteren en initiatieven te ondersteunen. Totaal is dit budget € 200.000,- voor 2016, er resteert 
nog een budget van circa € 60.000,-; 
€ 70.000 uit Verkeer, Intensiveringsmiddelen Verplaatsen, onderdeel grotere onvoorziene 
verkeersmaatregelen, jaarschijf 2016; 
Voorgesteld wordt om € 130.000,- van de in de begroting 2017 op te nemen € 2,5 miljoen voor 
wijkvernieuwing beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de van Lenneplaan. 

Vanaf 2015 wordt door het Rijk geen ISV middelen meer beschikbaar gesteld voor de stedelijke 
vernieuwing. In 2015 hebben we opdracht gegeven voor herijking van de bestaande middelen. De 
resultaten van de herijking worden in de begroting 2017 aan u voorgelegd. Het voorstel omvat onder meer 
dat we € 2,5 miljoen willen inzetten voor de wijkvernieuwing (De Hoogte/lndische buurt, Selwerd, Beijum en 
De Wijert). Voor deze wijken wordt momenteel in samenspraak met de corporatie plannen ontwikkeld. 
Met de daadwerkelijke inzet van de middelen wordt vooruitgelopen op de begroting 2017 en het voorstel 
voor besteding van de ISV wijkvernieuwingsmiddelen van € 2,5 miljoen. Daarom is sprake van een 
voorbeslag op de begroting 2017 van € 130.000,- (inzet ISV wijkvernieuwing). Dit beperkt de integrale 
afwegingsmogelijkheid bij de besluitvorming over de begroting 2017 en de inzet van de 
wijkvernieuwingsmiddelen. Wanneer sprake is van tegenvallers bij de begroting kan op dit onderdeel niet 
meer worden bijgestuurd. 

BegrotingSH^izigiog Investeriagen 2016 

Betrokken clirectie(s) 
Titel Raads- / College voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structured 
Looptijd 

Soort wijziging 

Gebiedszaken 
Aanpak van Lenneplaan 
<raad+ datum en nragenda> 

I 

2016-2017 
Investering 

Fto«.ci«lel>egn>ti>«>»Qzisi»g . I f f i M I M H H H I Betiragenxl.OOOeuro 
Saldo te 

Projĝ ramma Deejprogramma Dinectie I/S Lasten Baten activeren 
12. College en raad 12.2 Gebiedsgericht werken Gebiedszaken I 450 450 0 

TOTALEN B E G R O T I N G S W I J Z I G I ^ S H H H H B H H H H H ^ 450 WKSM 

Overige consequenties 

Er zijn geen overige consequenties. 

' Zowel de buurtsamenwerking Terracollege van in totaal € 250.000,- als de middelen voor de van lenneplaan van 
€ 75.000,- zijn opgenomen in het gebiedsprogramma 2016 dat door uw raad op 30 maart 2016 is vastgesteld. 
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Vervolg 

Nadat uw raad heeft ingestemd met het plan en krediet beschikbaar heeft gesteld, wordt het plan verder 
uitgewerkt in een definitief ontwerp en bestek waarin ook de diverse onderdelen kunnen worden belegd bij 
uitvoerende partijen. Vervolgens kan het plan worden uitgevoerd in nauw overleg met bewoners en 
ondernemers rond het plein. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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[BULAGE 

Bijiage bij Raadsvoorstel van Lenneplaan 

Verslag informatieavond inzake herinrichting van Lenneplaan. 

Datum: 6 juli 2016 

Tijd: 18.00 tot 21.00 uur 

Plaats: Kenniswerkplaats Helpman/ de Wijert, van Schendelstraat 9 

De avond is voorbereid door het ontwerpteam dat voor de herinrichting is samengesteld uit 

ondernemers, bewoners, studenten van Terra en gemeentelijk experts op het gebied van landschap 

en verkeer. 

Uitnodigingen zijn gedaan middels flyers aan de omwonenden huis aan huis, posters in de wijk, flyers 

voor de bezoekers van het winkelcentrum in de winkels, de website, Facebook en Twitter van het 

bewonersplatform Wijert en de Facebook-pagina van de gemeente Groningen. 

Op de avond zijn 47 bezoekers geweest die de plannen toegelicht kregen door het ontwerpteam en 

hun vragen beantwoordt. 

Daarnaast was er de mogelijkheid om schriftelijk vragen, aanvullingen of opmerkingen achter te laten 

die daarna in dit verslag van een antwoord zouden worden voorzien en aan hen toegezonden. Zes 

belangstellenden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

De vragen: 

1 Twee belangstellenden hadden een vraag of de aanwezige Roeken in de bomen in het Hendrik de 

Vries plantsoen ook verwijderd kunnen worden. 

2 De voorgestelde Laad- en lossituatie bij de LidI zou het probleem groter laten worden, vraag dit te 

heroverwegen. 

3 Een opmerking om vooral geen stenen te gebruiken die glad worden indien ze nat worden. 

4 Een suggestie om ter gelegenheid van de opening ook een festival te organiseren 

5 twee opmerkingen omtrent het ( blijvend) gevaar) van achteruit rijdende auto's die op elkaar of 

kruisend verkeer kunnen botsen. Navraag leerde dat deze twee mensen de opiossing zagen in een 

verbreding van de weg naar de park(bomen)zijde. 

De antwoorden: 

1 Op grond van de Flora en Fauna-wet mogen de nestplaatsen van een populatie Roeken niet 

verstoord worden. Hier is een ontheffing voor mogelijk die door Provincie mag worden afgegeven. 

Dit kan alleen indien de overlast van zodanige aard is dat deze verstoring ook echt noodzakelijk is. Op 

dit moment hebben wij te weinig gegevens waaruit blijkt dat de overlast zodanig groot is deze 

procedure in werking te zetten. We zullen hieromtrent nader onderzoek doen in overleg met de 

stadsecoloog en direct belanghebbenden. 
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2 Op de inventarisatieavond kwam aan het licht dat de laad- en los-situatie waarbij de vrachtwagens 

van de LidI op de rijbaan stonden een gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituatie opieverde. De 

ontwerpgroep heeft vervolgens diverse varianten voor het laden en lossen bekeken. Door het 

aanbrengen van een voldoende grote laad- en losstrook in het trottoirdeel werd dit probleem 

ondervangen. Vervolgens is de afweging gemaakt tussen de te verwachten overlast van het laden en 

lossen zelf en de situatie waarbij de auto in de oude situatie laadde en loste. Gezien het feit dat er 

gedurende een etmaal hooguit drie keer een situatie is waarbij het laden en lossen een probleem kan 

opieveren voor voetgangers is voor deze opiossing gekozen, ook omdat er geen alternatieven 

voorhanden waren die niet nieuwe of grotere problemen op zouden leveren. Deze opiossing werd als 

de minst kwade gezien en ook de reele consequentie van de aanwezigheid van winkels dichtbij en in 

de wijken waar haar klanten wonen. 

3 Bij de herinrichting zaI plaveisel worden gebruikt dat bij gladheid stroef blijft. 

4 Deze opmerking/wens kwam vaker en zaI ook binnen het ontwerpteam in de uitvoeringsfase 

worden meegenomen. Twee mensen hebben aangegeven hierover te willen meedenken/doen en 

deze worden benaderd. 

5 Het ontwerp transformeert de van Lenneplaan ter plaatse in de beleving van de gebruiker van een 

weg naar een plein. Dit wordt vorm gegeven door een afwijkend plaveisel van de direkte omgeving 

te gebruiken, het optillen van het plein waardoor twee drempels ontstaan bij de noordelijke en 

Zuidelijke oprit van het plein, het hele plein gelijkvloers te maken en de aansluiting met de 

padenstructuur van het Hendrik de Vriesplantsoen te markeren. Doel dat hierbij wordt nagestreefd is 

dat door deze inrichting een omgeving wordt gecreeerd die het gedrag van de gebruikers zodanig 

bemvloedt dat er stapvoets wordt gereden door bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer wordt 

ontmoedigd het plein te overkruisen. Het breder maken van het wegdek zou uitnodigend gaan 

werken om met hogere snelheden over de van Lenneplaan te gaan rijden. Een uitbreiding van het 

wegdek naar de park ( oost) zijde is daarnaast niet mogelijk zonder het wortelpak van de aan het 

plein en park grenzende bomen zodanig te beschadigen dat deze uiteindelijk dood zullen gaan, zo 

wees een in opdracht van de ontwerpgroep gemaakt rapport naar de mogelijke gevolgen van het 

plan of varianten daarvan op de aanwezige bomen in het plangebied. 

Een sfeerimpressie van de inloopavond is ook terug te vinden op de website van het 

bewonersplatform Wijert via onderstaande link. 

http://www.wiiert.nl/verslag-inloopmarkt-aanpak-verkeerssituatie-van-lenneplaan/ 
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Aan het college van burgemeester en wethouders 
Groningen, 30 november 2015 
 
Vragen ChristenUnie ex art 41 reglement van orde betreffende verkeersproblematiek Van 
Lenneplaan 

Het winkelcentrum aan de Van Lenneplaan in De Wijert heeft al jaren te kampen met 
parkeerproblemen. Behalve dat hier, met name aan het einde van de middag en op 
zaterdag, een tekort is aan parkeerplaatsen, levert de indeling van de weg en de 
parkeervakken ook regelmatig onveilige situaties op. De vakken zijn namelijk aan 
weerszijden van de weg geplaatst, terwijl het verkeer vanuit beide richtingen door de 
straat mag rijden. Met enige regelmaat vinden hier met het verlaten van een parkeerplaats 
(bijna-)ongelukken plaats. Hoewel dit in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de 
betreffende bestuurder is, wordt de veiligheid ook mede bepaald door de inrichting van de 
weg. 
 
Voor het hele winkelgebied (inclusief bovenliggende wooneenheden) zijn aan de Van 
Lenneplaan circa 90 parkeerplaatsen beschikbaar. Enkele jaren geleden heeft zich een 
tweede supermarkt in het winkelcentrum gevestigd, wat de parkeerdruk heeft doen 
toenemen. 
 
Naast de parkeerproblematiek is de inrichting van het trottoir dusdanig dat hier veel door 
fietsers gebruik van gemaakt wordt, wat eveneens onveilige situaties voor het winkelend 
publiek oplevert. 
 
Tijdens de verkiezingscampagne van 2014 speelde deze problematiek ook al. Wij hebben 
toen aangegeven om eerst met de gemeente in overleg te gaan. De winkeliersvereniging 
heeft met de gemeente gesprekken gevoerd om deze situatie te verbeteren, maar dit heeft 
tot op heden niet tot resultaat geleid. 
 
Winkelcentra als het Helperplein en het Overwinningsplein hebben qua fysieke inrichting 
aandacht gekregen van het college, met een mooi resultaat en betere uitstraling van het 
winkelgebied als gevolg.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen 
aan het college: 
 

1. Is het college bekend met de geschetste verkeersproblematiek rond het 
winkelcentrum aan de Van Lenneplaan? 

2. Zo ja, kan het college aangeven waarom deze problematiek al jaren voortduurt? 
3. Ziet het college mogelijkheden om met een voorstel te komen om de geschetste 

verkeersproblematiek te verbeteren? 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie,    
Inge Jongman-Mollema 
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Onderwerp Vragen ex artikel 41 RvO verkeersproblematiek Van Lenneplaan 

Steller Klaas van den Berg 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

\ymningen 

Telefoon ( 0 5 0 ) 367 8235 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 5 4 2 2 9 3 6 

Datum 16 -02 -2015 Uwbriefvan Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door mevrouw Jongman-MoUema van 
de fractie van de ChristenUnie gestelde vragen over de verkeersproblematiek aan de Van 
Lenneplaan. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

De wijk De Wijert Noord is in de zestiger jaren gebouwd in de stedenbouwkundige 
stempelstructuur. Destijds was het gebruik van de auto gering en werd de winkelstrip Van 
Lenneplaan ontworpen met een beperkt aantal parkeerplaatsen. In de huidige situatie zijn 
de parkeerplaatsen op drukke winkeldagen allemaal bezet. Met het komen en gaan van 
auto's ontstaan er onwenselijke verkeerssituaties. Het oplossen van de 
verkeersproblematiek is vaak aan de orde geweest maar door de specifieke waardevolle 
stedenbouwkundige stempelstructuur zijn oplossingen moeilijk te realiseren. Nieuwe 
toevoegingen moeten zorgvuldig worden ingepast in de waardevolle stempelstructuur. 

1. Is het college bekend met de geschetste verkeersproblematiek rond het winkelcentrum 
aan de Van Lenneplaan? 
Ja, het college is bekend met de geschetste verkeersproblematiek. De aan beide zijden 
van de straat haaks geparkeerde auto geven in drukke situaties problemen bij het 
tegelijk verlaten van parkeerplaatsen waardoor er (bijna) ongelukken ontstaan. Samen 
met het overige verkeer wat passeert maakt dat de situatie onveilig. 

2. Zo ja, kan het college aangeven waarom deze problematiek al jaren voortduurt? 
Wij zijn al enige tijd in gesprek met diverse ondernemers van het winkelcentrum Van 
Lenneplaan om met hen een oplossing te vinden voor de problematiek. Vanwege de 
stempelstructuur zijn oplossingen niet eenvoudig te vinden. Er is weinig fysieke 
ruimte voor meer parkeerruimte en het benutten van een deel van het park geeft veel 
discussie. Wij gaan er van uit dat wij met de ondernemers van het winkelcentrum, de 
bewoners van de woningen boven de winkels en de buurt tot een aanvaardbare 
oplossing kunnen komen die de parkeer- en verkeersproblematiek oplost. 
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Bladzijde 2 van 2 

3. Ziet het college mogelijkheden om met een voorstel te komen om de geschetste 
verkeersproblematiek te verbeteren? 

Wij zullen uw raad op de hoogte houden zodra er een aanvaardbaar voorstel is die voor 
alle partijen akkoord is. Wij zullen uw raad voor de zomer een voorstel doen toekomen 
om de problematiek op te lossen. Wij hopen dat de ondernemers met de bewoners en de 
buurt snel tot een goed voorstel kunnen komen. Wij denken op diverse fronten met hen 
mee om tot een oplossing te komen. 

We vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Aan het college van burgemeester en wethouders 
Groningen, 30 november 2015 

S S VS 

nek. -,1 DEC. 2DI5 

üossiernr. 

Vragen ChristenUnie ex art 41 reglement van orde betreffende verkeersproblematiek Van 
Lenneplaan 

Het winkelcentrum aan de Van Lenneplaan in De Wijert heeft al jaren te kampen met 
parkeerproblemen. Behalve dat hier, met name aan het einde van de middag en op 
zaterdag, een tekort is aan parkeerplaatsen, levert de indeling van de weg en de 
parkeervakken ook regelmatig onveilige situaties op. De vakken zijn namelijk aan 
weerszijden van de weg geplaatst, terwijl het verkeer vanuit beide richtingen door de 
straat mag rijden. Met enige regelmaat vinden hier met het verlaten van een parkeerplaats 
(bijna-)ongelukken plaats. Hoewel dit in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de 
betreffende bestuurder is, wordt de veiligheid ook mede bepaald door de inrichting van de 
vj/eg. 

Voor het hele winkelgebied (inclusief bovenliggende wooneenheden) zijn aan de Van 
Lenneplaan circa 90 parkeerplaatsen beschikbaar. Enkele jaren geleden heeft zich een 
tweede supermarkt in het winkelcentrum gevestigd, wat de parkeerdruk heeft doen 
toenemen. 

Naast de parkeerproblematiek is de inrichting van het trottoir dusdanig dat hier veel door 
fietsers gebruik van gemaakt wordt, wat eveneens onveilige situaties voor het winkelend 
publiek oplevert. 

Tijdens de verkiezingscampagne van 2014 speelde deze problematiek ook al. Wij hebben 
toen aangegeven om eerst met de gemeente in overleg te gaan. De winkeliersvereniging 
heeft met de gemeente gesprekken gevoerd om deze situatie te verbeteren, maar dit heeft 
tot op heden niet tot resultaat geleid. 

Winkelcentra als het Helperplein en het Overwinningsplein hebben qua fysieke inrichting 
aandacht gekregen van het college, met een mooi resultaat en betere uitstraling van het 
winkelgebied als gevolg. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen 
aan het college: 

1. Is het college bekend met de geschetste verkeersproblematiek rond het 
winkelcentrum aan de Van Lenneplaan? 

2. Zo ja, kan het college aangeven waarom deze problematiek al jaren voortduurt? 
3. Ziet het college mogelijkheden om met een voorstel te komen om de geschetste 

verkeersproblematiek te verbeteren? 

Namens de fractie van de ChristenUnie, 
Inge Jongman-Mollema 
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28 september 2016
6h.
Aanpak Van Lenneplaan.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 september  2016
(5900793);

HEEFT BESLOTEN:

I. het plan voor de herinrichting van de van Lenneplaan vast te stellen en hiervoor een 
krediet beschikbaar te stellen van € 450.000,--.

II. het krediet  te dekken uit:
1. € 100.000,-- uit het in het gebiedsprogramma 2016 / beschikbare bedrag voor 

buurtsamenwerking Terra; 
2. een bijdrage uit het gebiedsprogramma 2016 ter grootte van € 75.000,-- voor 

herinrichting van de van Lenneplaan;
3. een bijdrage vanuit het gebiedsprogramma 2016ter grootte van € 75.000,-- 

vanuit het Wijkwethoudersbudget
4. een voorbeslag op de begroting 2017  / inzet ISV-Wijkvernieuwing van € 

130.000,-- 
5. een bijdrage van € 70.000,-- uit Intensiveringsmiddelen Verplaatsen, onderdeel 

Grotere onvoorziene verkeersmaatregelen, jaarschijf 2016.
III. de gemeentebegroting op programmaniveau te wijzigen

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.G.M. (Toon) Dashorst P. (Peter) den Oudsten



 

Collegebrief - Beantwoording vragen ex art 41 RvO over huisvesting stichting . . .

270

/ "Gemeente 

yjroningen 

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO PvdA over 
Onderwerp huisvesting stichting Kelderwerk 

Steller Jan Rake 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon 3676184 Bijlage(n) 1 

Datum 23-08-2016 Uw brief van 

Ons kenmerk 5867683 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bieden we u ons antwoord aan op de door de heer Loopstra en mevrouw Bloemhoff van de 
PvdA gestelde vragen over huisvesting stichting Kelderwerk. 
De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan. 

7. Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat de activiteiten van Kelderwerk 
belangrijk zijn voor de participatie en integratie van die inwoners in onze stad die een 
steun in de rug kunnen gebruiken. Zo ja, waarom vindt het college dat? Zo nee, waarom 
niet? 

Ja, Kelderwerk voorziet als sportschool in een behoefte voor mensen in een 
achterstandssituatie. Kelderwerk draagt bij aan hun gezondheid en hun integratie en 
participatie. 

2. Het college is bekend met de huisvestingsprohlemen van Kelderwerk. 
Is het college bereid om zich in te zetten om er voor te zorgen dat Kelderwerk op korte 
termijn voor haar activiteiten andere betaalbare huisvesting tot haar beschikking heeft? 
Zo ja, hoe gaat het college dit aanpakken? Zo nee, waarom niet? 

Ja, we zijn samen met Kelderwerk de afgelopen maanden op zoek gegaan naar andere 
betaalbare huisvesting. Dat heeft nog geen resultaat opgeleverd, mede omdat Kelderwerk 
geen marktconforme huur kan betalen. We zijn nog in gesprek met Kelderwerk over de 
mogelijkheden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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•J i f 

-AGE/ 

Schriftelijke vragen ex Art 41 RvO 
PVDA 
GRONINGEH 

Aan: Het College van B&W van Groningen 

Betreft: j-juisvesting stichting Kelderwerk 

Datum: 1 augustus 2016 

Geacht College, 

Stichting Kelderwerk, een initiatief vanuit de samenleving, stimuleert inwoners van de stad Groningen 
tot meer bewegen door het aanbieden van faciliteiten en activiteiten op het gebied van sport en 
beweging. Kelderwerk is laagdrempelig, ook financieel gezien. Doel van de stichting is het bevorderen 
van de participatie, integratie, weerbaarheid en het fysieke en (psycho) sociale welbevinden van 
mensen in onze stad die zich in een achterstandssituatie bevinden. Door Kelderwerk krijgen 
deelnemers weer perspectief en zelfvertrouwen. Kelderwerk is een sportschool waar de hoofdactiviteit 
fitness is. 

Kelderwerk werkt sinds 1999 met een team van gemiddeld 25 mensen en heeft honderden deelnemers. 
Medewerkers en vrijwilligers doen binnen de stichting werkervaring op en worden gestimuleerd om een 
opieiding of cursus te gaan volgen. Doorstroming naar regulier werk wordt bevorderd. 

Veel organisaties uit de stad maken gebruik van Kelderwerk. In het kader van de resocialisatie sporten 
en werken er onder andere gedetineerden en jongeren die verblijven in het Poortje. Ook Lentis en het 
COA maken gebruik van de diensten van Kelderwerk. 

Kelderwerk is een uniek project in de stad en heeft zijn bestaansrecht zonder meer bewezen. 

In het Dagbiad van het Noorden stond afgelopen donderdag een artikel van Roelof van Dalen over de 
huisvestingsprohlemen waar Kelderwerk vanaf 1 September a.s. mee geconfronteerd wordt. Kelderwerk 
meet vertrekken uit de oude RABO toren in Paddepoel en heeft nog geen nieuwe betaalbare piek 
gevonden. 

Onze fractie heeft de volgende vragen: 

1) Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat de activiteiten van Kelderwerk belangrijk 
zijn voor de participatie en integratie van die inwoners in onze stad die een steun in de rug 
kunnen gebruiken. Zo ja, waarom vindt het college dat? Zo nee, waarom niet? 

2) Het college is bekend met de huisvestingsproblemen van Kelderwerk. Is het college bereid om 
zich in te zetten om er voor te zorgen dat Kelderwerk op korte termijn voor haar activiteiten 
andere betaalbare huisvesting tot haar beschikking heeft? Zo ja, hoe gaat het college dit 
aanpakken? Zo nee, waarom niet? 

Namens de fractie van de PvdA, 

Jan Pieter Loopstra Carine Bloemhoff 
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Bespreekpunten ten behoeve van raadscommissie W&I 15 september 2016 

Stichting Kelderwerk in het kort 

- Biedt mensen, met name jongeren sinds 2000 middels sport- en bewegingsactiviteiten de 

kans aansluiting bij de samenleving te (her-)vinden; 

- Wekelijks maken 400 mensen gebruik van het sportcentrum; 

- Naast dat jongeren zichzelf melden wordt toe geleid vanuit een scala instellingen als MJD, 

COA, Het Kopland, NOVO, Lentis. Leger des Heils, WIJ teams en Overstag; 

- Ook diverse indoorsport clubs maken gebruik van het centrum; 

- Voor de tientallen vrijwilligers die zich wekelijks inzetten is Kelderwerk een vorm van 

dagbesteding , onderdeel van een opleiding of een eerste stap naar betaald werk; 

- De stichting ontvangt geen subsidie. Door de lage deelnemersbijdrage worden de kosten 

opgebracht die grotendeels bestaan  uit loonkosten voor de enige betaalde kracht: de 

projectleider. 

Probleem: 

Stichting Kelderwerk maakt sinds jaar en dag vrijwel kosteloos gebruik van twee verdiepingen van de 

Rabotoren in Paddepoel, via Carex in bezit van Lefier. De stichting heeft deze locatie op eigen kracht 

tot een volwaardig sportcentrum ingericht. Bekend was dat Lefier uiteindelijk tot herbestemming 

over zou gaan. Begin dit jaar heeft Kelderwerk te horen gekregen dat, na enig uitstel, per 1 

september de ruimte verlaten moet zijn. Het bestuur van Kelderwerk is al lang op zoek naar een 

alternatieve locatie en heeft ten langen leste een verzoek voor hulp neergelegd op 3 maart bij de 

gemeente. Tot op heden heeft dit verzoek geen resultaat opgeleverd. 

Bespreekpunten. 

1. Kelderwerk trekt met name jongeren uit de oude wijken, de noordwestelijke wijken en 

Beyum/Lewenborg voor individuele kracht- en conditiesporten. Een dergelijk sportcentrum is 

uniek in de stad en daarmee een onmisbare aanvulling op het buurtsportwerk dat immers 

meer gericht is op teamsporten op sportvelden en in gymzalen. 

Bent u met ons van mening dat daarom Kelderwerk moet blijven bestaan? 

2. Kelderwerk biedt mensen op afstand van de arbeidsmarkt, afkomstig uit detentie of zonder 

opleiding de kans middels vrijwillige inzet hun zelfbeeld te versterken, een kans op een 

betere toekomst vorm te geven en aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden via de 

organisatie en begeleiding van sportieve activiteiten. 

Bent u met ons van mening dat daarom Kelderwerk moet blijven bestaan? 

3. Kelderwerk is geheel en al voortgekomen uit een initiatief van bewoners van onze stad en 

wordt door hen bestuurlijk al jaren draaiende gehouden. 

Bent u met ons van mening dat daarom Kelderwerk moet blijven bestaan? 

4. Kelderwerk heeft per direct een nieuwe locatie nodig: 

- Gelegen op het snijpunt van de wijken waar hun deelnemers vandaan komen 

- Geschikt te maken als sportcentrum 

Bent u met ons van mening dat een financiële bijdrage voor verhuizing, inrichting en huur 

een tijdelijke financiële bijdrage passend is op hetgeen de gemeente voor staat op vele 

beleidsterreinen zoals sport, maatschappelijke participatie? Op tijdelijke basis daar het doel 

van de stichting is en blijft financieel op eigen benen te staan. 
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Reactie op kadernota meerjarenprogramma 
Ondero Onderwerp Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 

steiier Jeroen Engels 

Gemeente 

yjroningen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoor (050) 367 83 31 Bi)lage(n) 5 

Datum 31-08-2016 Uw brief van 

0ns kenmerk 5882773 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

De Nationaal Coordinator Groningen heeft een kadernotitie opgesteld voor de actualisatie 
van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP). De 
kadernotitie maakt de beleidskeuzes die in de tweede helft van 2016 in het verschiet 
liggen, inzichtelijk. De notitie is voorgelegd aan de 12 gemeenten, de provincie, het Rijk 
en de partners die deel uitmaken van de Maatschappelijke Stuurgroep. De partijen kunnen 
schriftelijk reageren op de beleidskeuzes. De NCG gebruikt de reacties om het MJP te 
actualiseren en de wensen van partijen zo goed mogelijk te verwerken. 

Op 4 november 2015 presenteerde de Nationaal Coordinator Groningen het eerste 
meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. 0ns college heeft 
voor Groningen als een van de vier clusters een eigenstandige inbreng geleverd voor het 
MJP, na een uitgebreid proces met uw raad. Uw raad heeft op 27 januari 2016 ingestemd 
met het meerjarenprogramma. In het Meerjarenprogramma 2016-2020 is opgenomen dat 
jaarlijks een nieuw programma voor vijf jaar wordt opgesteld. Hierin worden andere of 
verbeterde inzichten opgenomen. Met de kadernotitie is het proces van actualiseren van 
start gegaan. Wij hebben twee kwartaalrapportages, die een inzicht geven in de behaalde 
resultaten vanaf 1 januari tot en met 31 juli 2016, bij deze brief gevoegd. 

Concept-reactie 
Wij hebben destijds bij het eerste MJP het vertrouwen uitgesproken in de voorgestelde 
werkwijze, met de onzekerheden op dat moment en de ervaring die nog moest worden op 
gedaan. 0ns college concludeert op basis van de kwartaalrapportages dat inmiddels een 
groot aantal stappen is gezet. Zo is er een start gemaakt met de gebiedsgerichte aanpak in 
vijf kemen binnen de 0,2g-contour, is de tijdelijke waardvermeerderingsregeling 
verbreed, zijn uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd en zijn er onafhankelijke arbiters 
actief die een bindende uitspraak kunnen doen over complexe schadedossiers. Kortom, 
het kon minder. 
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Bladzijde 2 v a n 4 

Ook is er recent duidelijkheid gekomen over het Arcadis-onderzoek naar de schades 
buiten de schadecontouren. De aanpak voor bouwkundige versterking bevindt zich nog in 
de ontwikkelfase, validatieonderzoeken lopen nog en nieuwe ontwikkelingen dienen zich 
continu aan. We stelden in onze zienswijze op het MJP dat de voortdurende berichtgeving 
over steeds andere of zelfs tegenstrijdige inzichten niet bijdraagt aan het herstel van 
vertrouwen. In onze zienswijze op het ontwerpbesluit gaswinning vindt u voorbeelden 
hiervan (brief die op 2 augustus gezonden is aan de minister, kenmerk 5835680). 
Er ligt een duidelijke relatie tussen het MJP en de verantwoordelijkheid voor de 
gaswinning. De bovengrondse effecten van gaswinning zoals veiligheid, schade, 
veiligheidsgevoel, leefbaarheid en economic wegen nog onvoldoende mee bij het 
ontwerpbesluit van de minister. Thema's waar de NCG regie op voert. 

Doortrekken huidige aanpak 
De kadernota vormt de opmaat voor het programma van 2017 en geeft ons inzicht in de 
(eventuele) beleidskeuzes. Maar niet meer dan dat. Ons college ziet de kadernota vooral 
als agenderend document, keuzes kunnen nog niet gemaakt worden. Nog onvoldoende 
duidelijk is wat de NCG als publiek regisseur adviseert, op grond van welke 
doelstellingen, tegen welke consequenties en op welk moment. Dat maakt het voor de 
overheden en instellingen lastig om concreet op de opsomming van beleidskeuzes te 
reageren. De vraag is wat dit betekent voor de politieke discussie over de kadernota. We 
zien het topje van een ijsberg, maar wat er zich onder de oppervlakte bevindt? We weten 
nu nog te weinig wat wenselijk, noodzakelijk en haalbaar is. 

Wij begrijpen dat er op dit moment kennis en ervaring wordt opgedaan met 
inspectieprogramma's, dat onderzoeks- en validatietrajecten nog lopen en nieuwe kaders 
nog vertaald moeten worden. Ons college kan zich ook voorstellen dat de gekozen aanpak 
van 2016 ook voor 2017 onverminderd wordt doorgezet: een 'no regret' benadering in de 
kern van het aardbevingsgebied. Op die plekken beginnen waarvan verondersteld mag 
worden dat daar ook bij gevalideerde nieuwe uitgangspunten de noodzaak van ingrijpen 
en versterken het grootst is. Dat kan voor de stad Groningen betekenen dat de komende 
jaren minder inzet wordt gedaan, dan wij in 2015 aannamen. Was bij de ontwikkeling van 
en het gesprek over het vorige MJP er sprake van een dreiging waarbij versterking 
mogelijk aan de orde was, bij de huidige stand van zaken is deze kans flink afgenomen. 
Wij vememen graag de reactie van de NCG hierop. 
Wij wijzen daarbij op de termijn die de minister aan de opgave heeft verbonden: binnen 5 
jaar voldoen de huizen aan de norm voor aardbevingsbestendige bouw. 
Ons college heeft op verschillende momenten bij de minister en de NCG het belang van 
een heldere en eerlijke nieuwbouwregeling bepleit. Ook hier zijn wij van mening dat in 
het gehele proces van beoordeling en afhandeling de N A M geen inhoudelijke rol moet 
spelen, slechts als financier van de redelijke meerkosten. Dit zien wij graag bevestigd in 
het MJP. 

Schades prioriteit geven in aanpak 
Binnen de huidige aanpak willen we een onderwerp meer prioriteit geven. In de rapporten 
van mei en ju l i 2016 toont de Rijksuniversiteit Groningen het verband aan tussen schade, 
veiligheidsgevoel en gezondheidsklachten van inwoners. Schade in de omgeving en 
schade thuis leidt tot meer gevoelens van onveiligheid. Het hebben van meerdere keren 
schade betekent een grotere kans op (geestelijke) gezondheidsklachten en meer 
huisartsbezoek. 



 

Collegebrief - Reactie op kadernota meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig . . .

275

Bladzijde 3 v a n 4 

Het huidige systeem van schadeherstel kost veel ti jd en geld. Door de inzet van taxateurs, 
contra-expertises en juristen zit er vaak meer geld in het proces zelf, dan in de 
daadwerkelijke herstelmaatregel. Wij vinden dat schade snel en ruimhartig moet worden 
verholpen met processen die zo eenvoudig mogelijk zijn. Geld dat nu in het proces wordt 
gestoken, kan worden ingezet voor schadeherstel en compensatie: een ruimhartiger herstel 
en minder gedoe. Dit draagt dan weer bij aan sneller herstel en aan het doel om 
vertrouwen terug te krijgen. In het gehele proces van schadebeoordeling en -afhandeling 
moet de N A M geen inhoudelijke rol spelen, slechts als financier van de schadebetaling. 
Ditzelfde geldt ook voor de positie van N A M in de regelingen die een vorm van 
compensatie voor de inwoners vormen. Wij hebben in onze zienswijze op het 
winningsplan aangedrongen de N A M op afstand te zetten. 
Het li jkt ons wenselijk om flankerend beleid op het gebied van duurzaamheid, 
leefbaarheid en economic meer te benaderen vanuit schades, dan alleen vanuit 
bouwkundige versterking. Wij zien graag de reactie van de NCG op dit punt, ook vanuit 
de constatering dat de verwachte dreiging afneemt en dat daarmee de mogelijke 
versterkingsopgave in omvang afneemt. Zeker voor wat de gemeente Groningen betreft. 
Wei staat vast dat de komende jaren schade aan gebouwen en objecten zaI blijven 
ontstaan. 

Transparantie 
Er is tot nu toe geen transparante activiteitenplanning en totaalbegroting beschikbaar. 
Voor het maken van beleidskeuzes is inzicht nodig in beschikbare financiele middelen en 
capaciteit. 
In de bijiagen vindt u een samenvatting van de zienswijze op de het MJP 2016 en een 
meer inhoudelijk reactie op de afzonderlijke punten die wat ons college in het MJP 2017 
(beter) beantwoord dienen te worden. 

Proces. 
Inmiddels heeft u maandag 5 September gekozen voor een bespreking van de kadernota 
en een toelichting daarop. De gemeenten worden via de stuurgroep gevraagd voor 3 
oktober 2016 schriftelijk te reageren op de kadernota. Begin november verschijnt het 
geactualiseerde Meerjarenprogramma. Dit moet na bespreking in de gremia leiden tot 
vaststelling op 13 december 2016 in ons college. Wij geven u alvast in overweging om in 
november het geactualiseerde MJP te agenderen. 

Graag gaan wij met uw raad in gesprek over de kadernota en de route naar een 
geactualiseerd Meerjarenprogramma, 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Bladzijde 4 v a n 4 

Bijlaoen 
1 Kadernota voor actualtsatie meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 
2, Kwartaalrapportage januari t/maar 2016 
3. Kwartaalrapportage aprii t/m juni 2016 
4, Brief 25-11-2015 Zienswijze gemeente Groningen op MJP 2016-2020 
5. AanvuNing concept- reactie op kadernota vanuit gemeente Groningen 
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• • BULAGE 

^ ^ 1 ^ 1 Nationaal Coordinator Groningen 

Rapportage eerste kwartaal 2016 

Nationaal Coordinator Groningen 

Datum: 17-05-2016 

Status: Definitief 

1 
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Leeswijzer 

Voor u ligt de kwartaalrapportage van het eerste kwartaal 2016 van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG). Dit 
is de eerste kwartaalrapportage en deze geeft u zowel een kwantitatief als een kwalitatief overzicht van de 
activiteiten van de NCG. 

De rapportage geeft u allereerst een cijfermatig inzicht. Het gaat daarbij om aantallen afgehandelde reguliere 
schadegevallen. Ook treft u informatie aan over de aantallen uitgevoerde versterkingen, het aantal complexe 
gevallen en aantallen die door de Commissie Bijzondere Situaties worden behandeld. 

Vervolgens wordt aandacht gegeven aan het Gebiedsgericht werken en het versterken. Na een beschrijving van de 
stand van zaken van de verschillende instrumenten, volgt een uiteenzetting van de rol en bijdragen van de 
Maatschappelijke en de Bestuurlijke Stuurgroepen. 

Na een activiteitenoverzicht per thema (Kansrijk) volgt als afsluiting een stand van zaken van de in het 
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen genoemde onderzoeken 
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Inleiding 

Op i8 december jl. is het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen door rijk, provincie en 
gemeenten vastgesteld. Veel van de daarin genoemde acties en initiatieven moeten nader worden uitgewerkt. 
De behandeling van complexe schadegevallen is per i januari over gegaan van het CVW/NAM naar de NCG. Het 
schadeproces is ingericht en de arbiters zijn inmiddels van start. De aanpassing van het schadeprotocol wordt 
stapsgewijs aangepakt. 
In samenspraak met inwoners en gemeenten zijn de inspecties en de engineering van de eerste 1.500 woningen 
gestart. In de afgelopen maanden hebben hierover informatiebijeenkomsten voor bewoners plaatsgevonden. Ook 
vindt overleg plaats over de volgende fase van de versterking van de corporatiewoningen. De Versterkingspunten 
in Loppersum, 't Zandt, Overschild, Ten Post en Appingedam zijn inmiddels ingericht. 

Het onderwijsprogramma is door gemeenten en schoolbesturen nader uitgewerkt. 
Een pilot voor de koopregeling is opgezet en van start gegaan. 
Het leefbaarheidsprogramma is volop in uitvoering en gezamenlijk met alle betrokken organisaties hebben 
hierover informatieavonden plaats gevonden. De invulling van "kansrijk" wordt daarmee herkenbaar. 
Onderzoeken vinden plaats naar bijvoorbeeld de oorzaken van de schades of het veiligheidsbeleid voor de 
Industrie. Ook is de RUG in opdracht van de NCG gestart met een onderzoek naar de effecten van aardbevingen op 
de gezondheid, de eerste resultaten zijn op 29 april gepresenteerd. 

Niet alleen het formuleren van het programma, maar ook de uitvoering is een gezamenlijke zaak van rijk, 
provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Veel is in beweging en vraagt een inspanning van tal van 
partijen. 

Deze rapportage laat zien wat er in beweging is en welke voortgang er geboekt wordt. 
Daarmee wordt het gezamenlijke werk controleerbaar en is er transparantie, ook over de discussies die hiermee 
gepaard gaan. 

Hans Alders, 
Nationaal Coordinator Groningen 
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1. Schade herstel 

In dit hoofdstuk treft u cijfermatige overzichten aan van respectievelijk regulier schade herstel, de versterkingen 
die zijn uitgevoerd en de aantallen complexe schadegevallen. 

NAM is verplicht schade als gevolg van aardbevingen te compenseren. De procedure voor afhandeling van schade 
was tot 5 januari 2015 in handen van NAM. Vanaf 5 januari 2015 heeft het CVW de schadeafhandeling van NAM 
overgenomen. De NCG monitort de schadeafhandeling en heeft regulier overleg met NAM en CWi/ hierover. 
Daarnaast wordt periodiek het schadeprotocol herzien, zoals beschreven in het Meerjarenprogramma (MJP) 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Onderstaande tabellen schetsen het verloop van de 
schadeafhandelingsprocedure. Voor alle getallen geldt de periode van 4 januari tot 3 april. De formele doorlooptijd 
van de schadeafhandelingsprocedure is veertig weken. Dit kan betekenen dat als er in een bepaalde periode sprake 
is van veel schademeldingen, zich dit op een later tijdstip vertaalt in een hoog aantal schademeldingen die een 
bepaalde stap in het proces doorlopen. Dit verklaart ook waarom er meer rapportages verzonden zijn, dan dat er 
schademeldingen geweest zijn in het eerste kwartaal. 

label 1 en 2: aantallen aangaande reguliere schademeldingen 

Reguliere schademeldingen in kwartaal i van 2016 
Nieuwe meldingen in behandeling genomen 7.201 
Schade expert ingepland 5.507 
Bezoek schade expert 5-455 
Rapportage verzonden 6.i8o 
Akkoord bewoner 4841 
Contra expertises 2.157 
Nog openstaande meldingen incl. overgenomen NAM 
cases 

21.004 

Totaal aantal reguliere schademeldingen (incl. overgenomen NAM cases) sinds oprichting CVW 
Meldingen in behandeling genomen 41.712 
Schade expert ingepland 37.446 
Bezoek schade expert 37.06^ 
Rapportage verzonden 36.409 
Akkoord bewoner 23.907 
Contra expertises 4.956 
Nog openstaande meldingen 21.004 

label ^ en 4: aantallen aangaande versterkingen 

Versterkingen in kwartaal 1 van 2016 
Aantal afgeronde versterkingen 78 

op norm^ 54 
niet op norm^ 24 

Veiliggesteld^ 28 
Veiliggestelde HRBE"' 143 

' Op norm houdt in dat de versterking is uitgevoerd volgens de Nederlandse PraktijkRichtliJn (NPR) 
^ Niet op norm betekent dat de versterking niet conform de NPR heeft plaatsgevonden; deze was destijds nog niet 
beschikbaar. 
^ Veiligstellen houdt in dat de onveilige situatie is opgelost 

De onveilige situatie is opgelost, hierbij is sprake van het daadwerkelijke vervangen van HRBE's (bv. 
schoorstenen) 
' HRBE's : Hoog Risico Bouw Elementen 
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Totaal aantal versterkingen sinds oprichting CVW 
Aantal afgeronde versterkingen 405 

W/aarvan op norm 96 
Waarvan niet op norm 309 

Veiliggesteld 170 

Veiliggestelde HRBE 792 

Er zijn 122 rode knop procedures gestart (meldingen waarbij bewoners zich onveilig voelen). Hiervan zijn er 31 
gegrond verklaard en is de "acuut onveilig situatie" veilig gesteld. Er zijn geen uitplaatsingen voorgekomen. 

Cijfers aangaande complexe schades bij NCG en bijzondere situaties worden hieronder weergegeven. 

label 5: aantallen aangaande complexe schades 

Complexe schades 
Totaal aantal meldingen 74 
Totaal aantal zaken in 
voorbereiding 

15 Percentage in 
voorbereiding 

2 0 % 

Totaal aantal zaken in 
uitvoering 

29 Percentage in 
uitvoering 

39% 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: 

Proces viot getrokken 21 Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: Bemiddelingsvoorstel 

NCG 
0 

Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: 

Verwijzing naar arbiter 1 

Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: 

VerwijzingnaarTcbb 0 

Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: 

Verwijzing naar CBS 3 

Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: 

Verwijzing naar OR 1 

Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: 

Monitoring CVW 3 

Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal aantal zaken 
afgehandeld via: 

Geen actie NCG 1 

Tcbb: Technische commissie 
bodembeweging 
CBS: Commissie bijzondere situaties 
OR: Onafhankelijke Raadsman 
CVW: Centrum Veilig Wonen 
NCG: Nationaal Coordinator Groningen 

Totaal afgehandelde 
zaken 

30 Percentage 
afgehandeld 

41% 

Totaal 74 1 0 0 % 

label 6: aantallen aangaande Commissie Bijzondere Situaties 

Commissie Bijzondere Situaties 
Aantal aanmeldingen: 13 Afgehandelde 

aanmeldingen: 
3 Aantal aanmeldingen: 13 

Nogopenstaand: 10 

Aantal opgekochte huizen eerste kwartaal 0 

Aantal opgekochte huizen in tweede kwartaal tot 09-
05-2016 

3 

Stand van zaken op 01-01-2016 
Totaal aantal aanmeldingen 156 
In behandeling 25 
Definitief afgehandeld 131 

2. Gebiedsgericht werken en versterken 

In het Meerjarenprogramma staat beschreven dat langs vier lijnen de versterking zaI worden opgestart. Te weten 
van binnen naar buiten, te starten met de meest kwetsbare gebouwen, gebouwen waar veel mensen bijeenkomen 
en continuiteit van lopende projecten. In het Meerjarenprogramma zijn voor de eerste ronde vijf prioritaire 
gebieden aangewezen. Voor deze vijf gebieden zijn projectstaven aangetrokken, in elk gebied een (Loppersum, 't 
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Zandt, Ten Post, Overschild en Opwierde-Zuid (Appingedam). De projectstaven bestaan uit een projectmanager, 
projectleider en bewonersbegeleiders. Zij zijn gehuisvest in de betreffende plaatsen in een zogenaamd 
Versterkingspunt. Dat is de pIek waar de staf werkt en inwoners terecht kunnen als zij vragen hebben over 
bijvoorbeeld de inspectie van hun woning. 
De projectmanagers hebben inmiddels hun projectgroepen ingericht en werken onder sturing van vier lokale 
stuurgroepen, voor iedere gemeente e^n (Loppersum en't Zandt vallen beide onder Loppersum). 
Voor fase een van ronde een van de aangewezen prioritaire gebieden is het inspectieprogramma vastgesteld. Het 
gaat hierbij om de inspectie en engineering (doorrekening) van bijna 1.500 woningen. 
De selectie van de woningen is gebaseerd op het principe van het starten van de meest kwetsbare woningen, de 
rijwoningen van na i960. Vanuit de gedachte van een gebiedsgerichte aanpak om maximaal te kunnen koppelen is 
bij de aanwijzingvan de adressen gekozen voor stedenbouwkundigeaaneengesloten eenheden. Het 
inspectieprogramma bevat daarom naast rijwoningen ook enkele tweekappers en vrijstaande woningen. De laatst 
genoemde categorieen zijn vanuit de risicobenadering niet direct als eerste nodig, maar resultaten geven wel een 
heel goed beeld over de omvang van de totale versterkingsopgave. De beschikbare risicoberekeningen zijn 
gebaseerd optheoretische inzichten. In de praktijk moet door inspecties, modelleren en doorrekenen blijken of de 
veronderstelling dat twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen sterker zijn dan de rijwoningen gestaafd 
worden. 

Om de bewoners te informeren over dit inspectieprogramma zijn op 19 maart in alle vijf plaatsen 
informatiebijeenkomsten georganiseerd, ruim 1.000 inwoners hebtjen deze bijeenkomsten bezocht. Vervolgens 
zijn de inwoners van wie de woning in de eerste fase wordt geinspecteerd uitgenodigd voor 
informatiebijeenkomsten in april en mei. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht. 
Er zijn verschillende trajecten in voorbereiding, waaronder de planning van de inspecties/engineering en het 
inspectieprogramma voor thema's buiten de gebiedsgerichte aanpak, zoals scholen, zorg, agro, nieuwbouw, 
typologieen met verhoogd risico profiel en dergelijke. 

1. Appingedam 
Op 21 maart 2016 is het tijdelijke Versterkingspunt in Appingedam geopend, in het Stadskantoor van de gemeente 
Appingedam. 
Op 1 mei is het definitieve Versterkingspunt geopend, in het kantoor van de voormalige kartonfabriek Eendracht. 
De ruimte is geschikt als werk- en vergaderpiek en er kunnen (groepen) bewoners ontvangen worden. 
Sinds de opening zijn een handjevol bewoners binnengelopen. Sommige bewoners zochten telefonisch contact, 
ook van buiten Appingedam overigens. Rond de informatieavond van 21 april is vooral contact via e-mail geweest 
met genodigden. Het was een zinvolle bijeenkomst waar bewoners van de wijk informatie kregen over de 
inspecties. 
Er zijn inmiddels ongeveer dertig huisbezoeken afgelegd en binnenkort starten de eerste daadwerkelijke inspecties 
in de woningen. De gesprekken aan de keukentafel verlopen in een positieve sfeer, tot nu toe is er een bewoner 
die inspectie niet op prijs stelt. 

2. Loppersum 
De projectstaf van het Versterkingspunt in Loppersum is bijna compleet. Vanaf de opening per 19 maart maken 
eike dag enkele inwoners gebruik van de mogelijkheid om (uiteenlopende) vragen te stellen. Ook komen er via de 
telefoon en e-mail vragen binnen. In totaal zijn er ca. zestig klantcontacten geweest in de periode 19 maart-26 
april. 
In 2016 worden in Loppersum voor vier deelgebieden inspecties voor de versterkingsopgave uitgevoerd. Op 19 en 
26 april is voor de eerste twee gebieden een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners van het 
betreffende deelgebied. De planning en intensieve inspecties zijn toegelicht. Beide avonden zijn in goede sfeer 
verlopen. Op 11 en 23 mei volgen de andere twee gebieden. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor 
het opzetten van de projectorganisatie in de deelgebieden met de verschillende betrokken partijen. 

3. 't Zandt 
Op 21 maart 2016 is het tijdelijk Versterkingspunt in't Zandt geopend, in het dorpshuis. De eerste weken zijn rustig 
verlopen en in goed contact met de bezoekers aan het dorpshuis die even kwamen kijken. Op 4 mei is het 
definitieve Versterkingspunt geopend, in de pastoriewoning aan de Hoofdstraat 56. De projectstaf is vanaf 2 mei 
compleet. 
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De eerste weken kwamen tussen de drie en zeven bewoners langs op het Versterkingspunt. In totaal zijn er ca. 
drieentwinitig klantcontacten geweest. De inwoners van de elf koopwoningen van het eerste cluster zijn bezocht, 
bij tien koopwoningen hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden. 
In 2016 worden in't Zandt voor 2 deelgebieden inspecties voor de versterkingsopgave uitgevoerd. Op 20 april is 
voor het eerste deelgebied een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners. De planning en uitgebreide 
inspecties zijn toegelicht. De eerste bijeenkomst is in goede sfeer verlopen. Op 17 mei volgt de bijeenkomst voor 
het andere gebied. 

Naast de lokale stuurgroepen voor de bovenstaande gebieden zijn voor de verschillende gebiedenclusters cluster-
en regionale stuurgroepen ingesteld: 

De Marne, Eemsmond, DelfzijI, Appingedam en Loppersum (MEDAL) 
Cluster Stuurgroep 
Doel; Input leveren voor de actualisering van het Meerjarenprogramma 
Frequentie: Eens in per kwartaal 
Voorz. Burgemeester, seer. Gebiedscoordinator NCG, Burgemeester(s), Gemeentesecretaris(sen), directeur NCG 

Binnen MEDAL wordt de combinatie gezocht met de stuurgroep die actief is voor het Woon- en Leefbaarheidsplan. 
Hierin zitten naast de gemeentelijke- en provinciale vertegenwoordigers ook vertegenwoordigers vanuit het 
onderwijs, zorg en de woningcorporaties 

Lokale Stuurgroep 
Doel: Het vaststellen van projectopdrachten en versterkingsplannen en de voortgang hiervan bewaken. 
Frequentie: Eens per maand. 
Voorz. Burgemeester, seer, gemeentelijk coordinator, wethouder(s), directeur NCG, Gebiedscoordinator NCG, 
projectmanager(s) gebied 

4. Overschild 
Op 9 mei zijn bewoners van 14 woningen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Find mei staan bij hen 
intensieve inspecties gepland. De inspectie is bepalend of versterking (aardbevingsbestendig maken) van de 
betreffende woning noodzakelijk is. Onderdeel van de gebiedsaanpak zijn ook 3 rijksmonumenten en een aantal 
agrarische projecten. Inmiddels zijn vijftien huisbezoeken afgelegd, deze hebben geresulteerd in het feit dat vijf 
woningen intensief zullen worden geinspecteerd en dat de (voor de eerste fase) resterende tien woningen zullen 
worden gevalideerd. 

Voor Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde(HSSM) zijn voor de verschillende gebiedenclusters 
cluster- en regionale stuurgroepen ingesteld: 

Cluster Stuurgroep 
Doel: Input leveren voor de actualisering van het Meerjarenprogramma 
Frequentie: Eens in de twee maanden 
Voorz. Burgemeester, seer. Gebiedscoordinator NCG, Burgemeester(s), Gemeentesecretaris(sen), wethouder(s), 
directeur NCG, projectmanager(s) gebied (facultatief) 

Lokale Stuurgroep 
Doel: Het vaststellen van projectopdrachten en versterkingsplannen en de voortgang hiervan bewaken. 
Frequentie: Eens per maand. 
Burgemeester, wethouder, directeur en coordinator aardbevingsdossier (alien gemeente Slochteren) en directeur 
NCG, Gebiedscoordinator NCG 

5. Ten Post 
Op 21 maart heeft het team Ten Post haar intrek genomen in een tijdelijk Versterkingspunt in het dorpshuis. In de 
eerste twee weken hebben acht bewoners het Versterkingspunt bezocht. Inmiddels is het projectteam verhuisd 
naar het permanente Versterkingspunt in de Lessenaar, de voormalige openbare basisschool. Met name via de 
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telefoon en mail wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ongeveer 24 
klantcontacten hebben er plaatsgevonden. De spontane inloop van bezoekers aan het Versterkingspunt in de 
Lessenaar is laag, ongeveer gemiddeld 1 per week. Ondertussen zijn de bewonersbegeleiders gestart met de 
huisbezoeken. In de Jan Zijlstraat zijn er tot nu toe 10 huisbezoeken afgelegd, aan de Fazanthof 15. 

Voor Bedum, Ten Boer, Winsum (BTW) zijn voor de verschillende gebiedenclusters cluster- en regionale 
stuurgroepen ingesteld: 

Cluster Stuurgroep 
Doel: Input leveren voor de actualisering van het Meerjarenprogramma 
Frequentie: Vijfmaal per jaar 

Voorz. Burgemeester, seer. Gebiedscoordinator NCG, Burgemeester(s), Gemeentesecretaris(sen), directeur NCG 

Lokale Stuurgroep 

Doel: Het vaststellen van projectopdrachten en versterkingsplannen en de voortgang hiervan bewaken. 
Frequentie: Eens per twee weken 
Voorz. Burgemeester, seer. Gemeentelijk coordinator, wethouder(s), directeur woningstiehting Wierden £7 Borgen 
(fac), directeur NCG, Gebiedscoordinator NCG, projeetmanager(s) gebied 
Voor de volledigheid ziet de Cluster Stuurgroep voor Groningen (stad) er tenslotte als volgt uit: 

Groningen (stad) 
Cluster Stuurgroep 
Doel: Overleggen met de NCG over de onderdelen van het MJP welke specifiek betrekking hebben op stad 
Groningen 
Frequentie: Vier keer per jaar. 
Voorz. Burgemeester, seer, gemeentelijk coordinator, wethouder voor Ruimtelijke Ordening, Nationaal 
Coordinator Groningen, directeur gemeente. 

Versterken en verduurzamen woningen 
In het eerste kwartaal van 2016 is door woningcorporaties en CVW verder gewerkt aan de versterkingen 
verduurzaming van de pilot van de eerste 150 van de 1650 huurwoningen waarover een overeenkomst is tussen 
corporaties en NAM. In januari is een tussenevaluatie gehouden over de versterkingen verduurzaming van de 
eerste 23 woningen. Lessen uit deze tussenevaluatie worden meegenomen in het vervolg. De NCG heeft regelmatig 
gesprekken met betrokkenen over de voortgang van deze pilot. Vanuit de NCG is aan woningcorporaties en NAM 
gevraagd om de ongeveer 370 woningen die in de pilot iB zijn opgenomen en die gelokaliseerd zijn in de eerste vijf 
prioritaire versterkingsgebieden, te versterken en te verduurzamen zoals de eerste 150 woningen. NAM en 
corporaties zijn hierover in gesprek. 

Voor hoogbouw wordt momenteel overleg gevoerd tussen NCG en de gemeenten DelfzijI, Hoogezand-Sappemeer 
en Groningen om een inspectie- en versterkingsaanpak voor deze categoric bebouwing te ontwikkelen. Op verzoek 
van SodM en in lijn met antwoorden op vragen van leden van de Tweede Kamer over het MJP zaI ook Bedum 
worden meegenomen in dit inspectieprogramma. 

Onderdendam: 
Door de herorientatie aangaande de aanpak van de versterking en de focus die daarbij is gelegd op de prioritaire 
gebieden, wordt binnenkort op basis van de gewijzigde omstandigheden een aanpak gepresenteerd voor de pilot 
in Onderdendam. 
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3- Instrumentarium 

1. Pilot Koopinstrument/knelpuntgerichte benadering + moeizame verkoop 
In het eerste kwartaal van 2016 heeft NCG uitgangspunten voor een pilot uitgewerkt. De NCG is op 1 mei 
2016 gestart met het inzetten van het pilot koopinstrument. In deze eerste fase, die wordt uitgevoerd als 
proef, kunnen ongeveer 50 woningen worden aangekocht die langdurig te koop staan. Het koopinstrument 
biedt in speeifieke omstandigheden ondersteuning. De woning moet minimaal 6en jaarte koop staan en 
daarbij wordt gekeken naar sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke factoren. De categorieen 
voor aanmelding zijn: familieomstandigheden, werk elders en wil kleiner wonen. De NAM heeft 10 miljoen 
euro voor beschikbaar gesteld voor de proef. De proef is gericht op de kern van het aardbevingsgebied (0,2 
PGA contour) vanwege de speeifieke aardbevingsproblematiek. 

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er aan budget beschikbaar is vindt er een selectie plaats. Dit zaI 
worden gedaan op basis van 75% loten en 25% discretionaire bevoegdheid aan de NCG. De NCG laat zich 
hierbij bijstaan door een adviescommissie, die bestaat uit de burgemeester van de gemeente Slochteren, dhr. 
Tebbens Torringa, makelaar uit het gebied en dhr. Dieterman, voormalig corporatiebestuurder 

De aankoop zaI zijn tegen 95% van de taxatieprijs. De taxatie zal worden ingevuld door 2 taxateurs, een vanuit 
de NCG en een vanuit de bewoner. Deze krijgen de gezamenlijke opdracht om tot een taxatierapport te 
komen. Er worden hiervoor wel eisen gesteld aan de taxateur. Dit moet een gecertifieeerde makelaar zijn, 
werkzaam in het gebied en aangesloten bij een brancheorganisatie mettuchtrechtkantoorhoudend in de 
regio. De waardedalingsregeling loopt daarbij gelijk op met het koopinstrument. De taxatie voor het 
koopinstrument is gelijk ook de taxatie voor vaststelling van de waardeverminderingsregeling van de NAM. 

10 
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Een voorbeeld; de woning wordt getaxeerd op 100, dan is de aankoop 95. De waardedaling wordt op 97 
bepaald. Dan krijgt de verkoper 95 + 2. 

Om het beschikbare budget zo goed mogelijk en gelijkwaardig in te vullen is het voorstel dat 2/3 van het 
beschikbare budget gebruikt zal worden voor woningen tot €200.000 (2/3 van de woningen in het gebied 
hebben een waarde tot €200.000). En 1/3 van het budget is daarmee voor woningen boven de €200.000. Gelijk 
aan de Moerdijkregeling is het voorstel dat het na de koopovereenkomst zes maanden duurt tot de 
daadwerkelijke levering. Met de koopovereenkomst is de druk van onverkoopbaarheid er voor de eigenaar 
bewoner af en heeft deze nog zes maanden om de woning regulier op de markt te verkopen. 
Met deze proef kan ervaring worden opgedaan bij het opkopen van woningen. Daarbij zal worden gelet op 
bijvoorbeeld de effecten er zijn op de leefbaarheid in het gebied en de ontwikkeling van de woningmarkt. 

Naast het koopinstrument geven de criteria van de nieuwe Commissie Bijzondere Situaties ruimte om in 
uiterste geval tot koop over te gaan. 

2. Vastgoedgerichte koop peildatum 
Dit instrument is in ontwikkeling. In bepaalde situaties kan het zo zijn dat de kosten van de 
versterkingsopgave niet in verhouding staan tot de waarde van de woning. Aankoop van de woning kan hier 
eventueel aan de orde zijn. De uitwerking van de kaders van deze regeling kan starten na de afronding van de 
eerste ronde van het inspectieprogramma in de zomer van 2016. 

3. Instrument ten behoeve van nieuwbouw 
NAM is eigenaar van de bestaande nieuwbouwregeling en voert deze uit. NCG bekijkt met gemeenten, 
provincie en NAM hoe de bestaande nieuwbouwregeling van NAM het beste herijkt kan worden. 

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er 28 projecten voor de nieuwbouwregeling aangemeld, dit betreft in 
totaal 171 wooneenheden. Het budget voor de bestaande regeling van NAM bedraagt 50 miljoen Euro 
voor de gemeente Groningen en 20 miljoen Euro voor de regionale gemeenten. Sinds de start van de 
regeling zijn er 283 projecten aangemeld met in totaal 5239 eenheden. Er is inmiddels 9 miljoen euro 
toegekend aan de gemeente Groningen en 7,4 miljoen euro voor de regionale gemeenten (peildatum 1 
april 2016). 
Aetuele feiten en cijfers over de bestaande nieuwbouwregeling zijn te vinden op de website van de NAM 
http://www.namplatform.nl/feiten-en-cijfers/feiten-en-ciifers-nieuwbouw.html#iframe-
L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8/aWOobmlldXdibW^ 

4. Instrumentarium achterstallig onderhoud 
In het eerste kwartaal van 2016 heeft NCG samen met NAM en de ministeries van Economische Zaken en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de uitgangspunten voor een pilot uitgewerkt. Na overeenstemming 
over de leningsvoorwaarden waaronder de leningen worden verstrekt, draagt NCG zorg voor de 
operationalisering van de pilot. Het streven is in de zomer de pilot te starten. 

5. Voorziening rechtsbijstand 
Uit gesprekken van de NCG met verzekeraars blijkt dat er mogelijkheden zijn voor aardbevingsgedupeerden 
om een reehtsbijstandverzekering af te sluiten voor toekomstige geschillen. Daarom richt de NCG vooralsnog 
geen voorziening voor rechtsbijstand in. 

6. Instrument voor verduurzaming fvoorheen waardevermeerderingsregeling^ 
In de Tweede Kamer is de motie Bosman aangenomen welke het kabinet oproept een vergelijkbaar vervolg te 
geven aan de waardevermeerdering. Met de stuurgroepen is besproken om de regeling aan te passen en daar 
waar mogelijk in combinatie met versterken en niet alleen gekoppeld aan schade. Dit om de 
duurzaamheidsmaatregelen zo efficient mogelijk in te zetten. Beantwoording van de motie Bosman zal 
plaatsvinden via de voorjaarsnota waarin ook gekeken wordt naar de financiele mogelijkheden hiervoor. 
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Voor de voormalige regeling waardevermeerdering is een budget van 124,6 miljoen Euro beschikbaar. Er 
zijn 23.352 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van 85.744.074 Euro. Dit is gemiddelde uitkering van 
3671,80 Euro per aanvraag. Hiervan zijn ca.1.650 aanvragen gerelateerd aan koop. De overige aanvragen 
zijn schade gerelateerd. Aangezien besloten is dat aanvragers op datum sehademelding worden 
afgehandeld, is uitvraag gedaan om deze datum door te geven aan SNN. Het aantal mensen dat de datum 
van sehademelding aan de aanvraag heeft toegevoegd was op 29 april jl. ea 70%. Het aantal mensen dat 
op 6 april jl. nog wacht op bericht betreft 14.105. 

7. Gesehillenregeling 
In de Ministerraad van 8 april 2016 is het instellingsbesluit voor de arbiters aardbevingsschade goedgekeurd 
en op 29 april is dit besluit in de Staatscourant gepubliceerd. De Arbiters zijn per 1 mei ingesteld. Daarnaast is 
het reglement van de Arbiters Aardbevingsschade op 8 maart 2016 vastgesteld. Deze documenten vormen de 
formele basis van de Arbiters Aardbevingsschade. 
Het verbeteren van de schadeafhandeling is een van de centrale onderdelen van het Meerjarenprogramma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG). Een belangrijke 
stap daarin is de introductie van de Arbiter Aardbevingsschade. Als na de eerste inspectie en de contra-
expertise nog geen overeenstemming is over het herstel van de schade, kan kosteloos de Arbiter worden 
ingesehakeld. De Arbiter beoordeelt de zaak ter plaatse, organiseert een zitting en doet een uitspraak waar het 
CVW en de NAM zich in beginsel aan verbinden. Is de eigenaar het na taxatie, contra-expertise en oordeel van 
de Arbiter niet eens is met het eindoordeel dan kan de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de 
reehter. Meer informatie over de procedure en de aanmelding is vanaf 2 mei te vinden op de website: 
www.arbiteraardbevingsschade.nl 

Op maandag 2 mei 2016 zijn vier Arbiters Aardbevingsschade gestart. Op 1 juni 2016 start de vijfde Arbiter 
Aardbevingsschade. Deze arbiters zijn allemaal oud-rechter en zijn voor deze funetie voorgedragen door de 
voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. De arbiters zijn: 

de heer mr. J. van der Vinne, 
mevrouw mr. M.C.D. Boon-Niks, 
de heermr. P. Sehulting, 
de heer mr. P.J. van Steen, 
de heer mr. J. van der Hulst. 

Inwoners die hun schade op of na 1 januari 2016 hebben gemeld bij CVW en die na de contra-expertise nog 
geen overeenstemming hebben bereikt met CVW over het herstel, kunnen zich via de website 
www.arbiteraardbevingssehade.nl aanmelden bij de Arbiter Aardbevingsschade. Ook complexe 
schadegevallen komen in aanmerking voor de Arbiter als de schadeprocedure inelusief contra-expertise is 
doorlopen. 

8. Commissie Biizondere Situaties 
In het eerste kwartaal van 2016 is de ondersteuning van de tijdelijke Commissie Bijzondere Situaties 
ondergebracht bij de NCG. Om tot formele instelling van de nieuwe onafhankelijke Commissie Bijzondere 
Situaties over te gaan is in het eerste kwartaal de procedure richting Ministerraad gevolgd, waarbij in de 
ministerraad van 8 april het instellingsbesluit is goedgekeurd. De nieuwe Commissie Bijzondere Situaties 
wordt pen mei 2016 ingesteld. Het instellingsbesluit is op 29 april in de Staatscourant gepubliceerd. In tabel 6 
op pagina 5 is opgenomen hoeveel gevallen de commissie in behandeling heeft genomen. 

Woningbedrijf 
De NCG bereidt een voorstel voor om een op te zetten regionaal woonbedrijf vorm te geven. Hierin worden alle 
vastgoed gerelateerde activiteiten, zoals het ontwikkelen van wisselwoningen of leerhuizen tot het opkopen, 
beheren, verhuren en/of slopen van panden ondergebracht. 

Vergunningen 
De inzet is om een doelmatig en snel proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te 
ontwikkelen. De gemeenten hebben in hoofdiijnen een uitvoeringskader ontwikkeld en de NCG verzocht om de 
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beschreven wijze van compliance management te ondersteunen en op te nemen in het meerjarenprogramma. 
Omdat een extra verdiepingsslag nodig is van het opgestelde document dat het Uniforme Uitvoeringskader voor 
VTH-taken beschrijft faciliteert de NCG de gemeenten om het uitvoeringskader verder uit te werken en een 
implementatievoorstel te doen. Hiertoe worden nadere afspraken gemaakt met CVW en gemeenten over onder 
andere de organisatievorm en de kwalitatieve en kwantitatieve vereisten daarvan. Er is een uitloop van de 
planning, maar deze heeft geen financiele consequenties voor het project tot gevolg. 

Naast het compliance management zal de Stuurgroep ook worden gevraagd om voorstellen te doen inzake andere 
VTH-gerelateerde werkzaamheden waarbij gedacht moet worden aan handhavingsbeleid inzake Hoog Riscio 
Bouw Elementen en gebouwen waarvan zal blijken dat deze een hoger individueel risico kennen dan 10-4. 

Stut-en-Steun, onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade 
In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen is opgenomen dat er een onafhankelijk 
steunpunt komt voor bewoners uit het aardbevingsgebied. Dit steunpunt is opgezet door de Groninger 
Bodembeweging en het Gasberaad, onder begeleiding van een onafhankelijk kwartiermaker. De NCG heeft de 
totstandkoming praktisch gefaciliteerd en draagt er financieel aan bij. Het steunpunt draagt de naam 'Stut-en-
Steun' met als pay-off 'onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade'. 
De werkzaamheden van het steunpunt bestaan uit het ondersteunen en doorverwijzen van bewoners met vragen 
over aardbevingsschade. Het steunpunt heeft dus een samenwerkingsrelatie met de NCG, de NAM en het CVW. 
Stut-en-Steun is sinds mei operationeel en opereert vanuit een pand aan de Spoorbaan in Appingedam. 

4. Maatschappelijke en Bestuurlijke Stuurgroep 

Sinds januari 2016 zijn de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep actief. Deze stuurgroepen adviseren de 
Nationaal Coordinator Groningen over (de uitvoering van) het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en 
Kansrijk Groningen. Deze stuurgroepen komen maandelijks bijeen; in het eerste kwartaal zijn de stuurgroepen dus 
elk vier keer bijeen gekomen. De stuurgroepen hebben de volgende samenstelling: 

Leden Maatschappeliike Stuurgroep: technisch voorzitter, de Nationaal Coordinator Groningen, de Groninger 
Bodem Beweging, het Gasberaad (Groninger Dorpen, Natuur en Milieufederatie, LTO, VNO-NCW/MKB, 
woningcorporatie Wierden en Borgen, Libau, Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsmond, Samenwerking 
Mijnbouwschade Groningen. De maatschappelijke stuurgroep is per april uitgebreid met vertegenwoordigers van 
werkgevers en vakbonden CNV en FNV. 

Leden Bestuurlijke Stuurgroep: de Nationaal Coordinator Groningen (voorzitter), burgemeesters van de twaalf 
betrokken gemeenten, de verantwoordelijke gedeputeerde van de Provincie Groningen, Secretaris-Generaal van 
het Ministerie van Economische Zaken (cobrdinerend ministerie namens het Rijk). 

De agenda's van beide stuurgroepen zijn, voorzover mogelijk, identiek. De vergaderingen van beide stuurgroepen 
vinden 'dakpansgewijs' plaats: eerst vindt de vergadering van de maatschappelijke stuurgroep plaats, daarna vindt 
(binnen een week) de vergadering van de bestuurlijke stuurgroep plaats. Op deze wijze kunnen de inzichten en 
adviezen van de maatschappelijke stuurgroep worden meegewogen in de bestuurlijke stuurgroep. De 
stuurgroepen hebben onder andere over de volgende onderwerpen geadviseerd: 

Schade - Arbiter Aardbevingsschade 
Het proces van schade afwikkeling door het CVW heeft in beide stuurgroepen continu aandacht. Het proces van 
schade-afwikkeling is aangevuld met de instelling van de 'Arbiters Aardbevingsschade' onder verantwoordelijkheid 
van de NCG. Op advies van beide stuurgroepen is de capacititeit van de Arbiters uitgebreid van twee naar vijf 
rechters. Tevens wordt momenteel, op advies van de stuurgroepen, gekeken naar mogelijkheden om ook 
complexe schadegevallen van voor 1 januari 2016 voor te leggen aan de arbiter. 
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Versterkingsopgave 
Beide stuurgroepen zijn op de hoogte gehouden van de voortgang van het versterkingsproces (communicatie met 
inwoners, gebiedsbijeenkomsten, Versterkingspunten NCG, planning van inspecties en engineering, erfgoed, 
gebiedsversterkingsplannen). 

Pilot opkoopregeling 
Zowel de maatschappelijke als de bestuurlijke stuurgroep heeft een voorkeur voor een brede, algemene regeling 
uitgesproken: een regeling die onzekerheid wegneemt bij de inwoners van het aardbevingsgebied (ook bij de vele 
mensen die helemaal niet weg willen uit het gebied). De maatschappelijke stuurgroep adviseerde de pilot, in de 
voorgestelde vorm, niet uit te voeren. De bestuurlijke stuurgroep adviseerde de pilot wel uit te voeren, met daarbij 
aandacht voor een goede communicatie. De voortgang van pilot wordt besproken in beide stuurgroepen en de 
leereffecten worden daar beoordeeld. 

Garantstellingsfonds achterstallig onderhoud 
In beide stuurgroepen is de vormgeving van het fends voor achterstallig onderhoud besproken. Op aangeven van 
beide stuurgroepen is er expliciet aandacht voor de werking van het fonds in de praktijk (kostenverdeling tussen de 
NAM en de eigenaar van de woning). De stuurgroepen gaven aan met het fonds te kiezen voor een praktische 
opiossing van problemen. De principiele discussie blijft overeind dat elders in Nederland eigenaren niet zo worden 
aangesproken op achterstallig onderhoud (door de bevingen worden woningeigenaren in het bevingsgebied 
gedwongen om achterstallig onderhoud aan te pakken). De Groninger Bodembeweging heeft tegen het fonds 
geadviseerd vanwege dit principiele punt. 

Actualisatie Meerjarenprogramma (MJP 2017-2021) 
Het proces is net gestart. De maatschappelijke stuurgroep adviseerde de bevoegdheden in de uitvoering (NCG, 
gemeente, CVW, NAM) helder op te nemen in het geactualiseerde Meerjarenprogramma. Beide stuurgroepen 
adviseren nadrukkelijk de actualisatie te baseren op de opgedane ervaringen en de meeste recente inzichten- met 
name de ervaringen die zijn opgedaan met inspecties en gebiedsgericht werken. Beide stuurgroepen adviseren 
tevens het Meerjarenprogramma beperkt aan te passen en alleen op een aantal relevante onderdelen te 
herschrijven. De bestuurlijke stuurgroep vraagt daarbij aandacht voor een eenduidig en voorspelbaar proces: de rol 
en verantwoordelijkheden van de betrokken colleges, ministers, raden, staten en Tweede Kamer dienen helder te 
zijn. De NCG communiceert wat van de input van de veertien betrokken overheden, is meegenomen en wat niet. 
De gemeenten en provincie dienen maximaal betrokken te zijn bij het voortraject, voordat de 
actualisatie van het MJP wordt besproken in het Nationaal Bestuurlijk Overleg en vastgesteld door de minister van 
Economische Zaken. 

Waardeverminderingsregeling 
De maatschappelijke stuurgroep heeft de NCG geadviseerd actief toezicht te houden op de uitvoering van deze 
regeling door de NAM. 

Waardevermeerderingsregeling 
De uitvoering van de huidige regeling is in beide stuurgroepen besproken en ook de nadrukkelijke wens om de 
regeling te continueren. Dit gesprek kan worden voortgezet als duidelijk is welk besluit het kabinet neemt naar 
aanleiding van de in de Tweede Kamer aangenomen motie Bosman. 

Samenwerkingsafspraken NAM-EZ-NCG 
De samenwerkingsafspraken zijn uitgebreid doorgesproken met zowel de maatschappelijke stuurgroep als de 
bestuurlijke stuurgroep. Door beide stuurgroepen is met name aandacht gevraagd voor de positie die NAM als 
wettelijk aansprakelijke partij voor schade.. De beide stuurgroepen zien liever dat NAM geheel uit beeld verdwijnt. 

Nieuwbouwregeling 
De bestuurlijke stuurgroep vraagt aandacht voor de werking van deze regeling in concrete praktijksituaties en de 
gewenste herijking. 
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Uitvoering Scholenprogramma 

De bestuurlijke stuurgroep adviseert hiermee te starten, vooruitlopend op besluitvorming op rijksniveau. 

Tegemoetkoming kosten gemeenten en provincie 

Met ingang van i januari stelt de NCG in totaal € 4 miljoen beschikbaar voor de provincie en 
aardbevingsgemeenten. Bij de verdeling van middelen die is overeengekomen bepaalt in belangrijke mate de start 
van de gebiedsaanpak de omvang van de tegemoetkoming. De verdeling en tegemoetkoming wordt eind 2016 
geevalueerd. 

2016 

gemeente basis gebiedsvisi pilot Woco TH/proj. TH/proj. + totaal totaal 

Appingedam 1 2 0,5 1 4,5 € 405.000 

Bedum 1 0 1 0,5 0,5 3 270.000 

DelfzijI 1 1 1 0,5 0,5 4 € 360.000 

De Marne 1 0 0,5 0 i,s € 135.000 

Eemsmond 1 1 0,5 0,5 3 € 270.000 

Groningen 1 0 0,5 0 1,5 € 135.000 

Hoogezand S 1 0 0,5 0 1,5 € 135.000 

Loppersum 1 6 0,5 2,5 10 € 900.000 

Menterwolde 1 0 0,5 0 1,5 € 135.000 

Slochteren 1 3 0,5 1 5,5 € 495.000 

Ten Boer 1 3 0,5 1 5,5 € 495.000 

Winsum 1 0 0,5 0 1,5 € 135.000 

Provincie 1 1 € 90.000 

totaal 13 16 2 6 7 44 € 3.960.000 

Definities 

Ifte per jaar 90 000 

gebiedsvisie: gebiedsgerichtwerken, prioritiare gebiedenle tranche 2fte, 2e tranche 1 fte in 2016 

Pilot woco significante opgave buiten gebiedsgericht 

TH/projecten Verdeling per gemeente naar rato: aantal woningen waar in 2016 ihkv versterking/inspectie plaatsvindt. 

basis: 0,5 

prioritiare gebieden le tranche 1, 2e tranche 0,5 

pilot woco 0,5 

Verder is in het eerste kwartaal ook gesproken over: 

• Burgerloket (Stut en Steun) 
• Onderzoeken van de RUG naar effecten van aardbevingen op de gezondheid, het woningmarktonderzoek van 

0TB en de validatie van het onderzoek van NAM 0 ver de oorzaak van schade aan de randen van het 
Groninger gasveld 

• Hoog risico elementen (HBRE's) 
• Vergunningen Toezicht Handhaving (VTH) 
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• Reacties van Raden, Staten en Tweede Kamer op het MJP 2016-2020 

• Leefbaarheidsprogramma's 

Deze onderwerpen worden elders in deze kwartaalrapportage toegelicht. 

5. Kansrijk 

Hieronder worden de activiteiten voor de verschillende thema's van het Meerjarenprogramma (MJP) 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen weergegeven. De volgorde uit het MJP wordt daarbij aangehouden. 

Onderwijs 
Het scholenprogramma was reeds gestart voordat de NCG werd ingesteld. loi scholen zijn geinspecteerd op 
HRBE's en maatregelplannen zijn opgesteld. Per gemeente worden plannen opgesteld waarin het 
aardbevingsbestendig maken van schoolgebouwen wordt gekoppeld aan de gevolgen van krimp en 
leerlingendaling en het toekomstbestendig maken van de gebouwen. De NCG is in gesprek met het kabinet over de 
financiering van het tekort van de gemeenten voor toekomstbestendige investeringen. 
Het scholenprogramma is aangehaakt bij de gebiedsgerichte aanpak van de NCG. Het scholenprogramma omvat 
zowel de basisscholen als de VO en MBO scholen in de gemeenten Loppersum, Appingedam, DelfzijI, Bedum, 
Slochteren, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Eemsmond en Ten Boer. 

Het scholenprogramma richt zich op het aardbevingsbestendig maken van ioi schoolgebouwen in 9 gemeenten in 
Groningen die te kampen hebben met de gevolgen van door gaswinning geinduceerde aardbevingen. In 
combinatie met dit aardbevingsbestendig maken, worden tevens maatregelen meegenomen die bijdragen aan de 
toekomstbestendigheid van de onderwijshuisvesting in de regio 
Het scholenprogramma is inmiddels vergevorderd in termen van besluitvorming op gemeenteniveau, maar in de 
definitieve besluitvorming zijn nog wat verschuivingen mogelijk. Van de 101 bestaande schoolgebouwen worden: 
60 schoolgebouwen aan de onderwijsfunctie onttrokken 
41 schoolgebouwen bouwkundig versterkt 
29 nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd (brede scholen en integrale feindcentro) 

Op dit moment huizen er 109 scholen in deze 101 schoolgebouwen, welke ressorteren onder het bewind van 17 
schoolbesturen. Na afronding van het scholenprogramma resteren 92 scholen in 66 schoolgebouwen. (MB: In 4 
gevallen komt een versterfetschoolgebouw samen met een nieuw/e school in 1 vernieuwd schoolgebouw.) Dat zijn 17 scholen en 
35 schoolgebouwen minder dan heden ten dage. 

Stuurgroep Onderwijs 
Doel: Besluitvorming en sturing. 
Frequentie: Eens per twee maanden. 
Leden: Voorz. Wethouder onderwijs Loppersum. Wethouders op het gebied van onderwijs van de negen 
gemeenten en de NCG. 

Gecombineerde stuurgroep Onderwiis 
Doel: Informeren van de school besturen 
Frequentie: Eens per twee maanden. 
Leden: Voorz. Wethouder onderwijs Loppersum. Wethouders op het gebied van onderwijs van de negen 
gemeenten, de voorzitters van de twaalf schoolbesturen, afgevaardigde NAM en de NCG. 

Zorg 
Vanaf medio 2015 is gewerkt aan een serie inspecties van zorggebouwen. Deze inspecties zijn eind 2015 afgerond. 
Naast gebouwen is ook een aantal HRBE's geinspecteerd. Op basis van deze inspecties is begin 2016 gestart met 
engineering om eventuele versterkingsmaatregelen te kunnen bepalen. 
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Op dit moment werkt de NCG samen met andere betrokken partijen aan een plan van aanpak voor de zorgsector. 
Er wordt een verbinding gezocht tussen de vastgoedopgave en de toekomstbestendigheid. Dit moet vervolgens 
gekoppeld worden aan de gebiedsgerichte aanpak. 

Werbconferentie 
Samen met Provincie Groningen en Menzis bereidt NCG een "werkconferentie Zorg" in de aardbevingsregio voor. 
De NCG wil kansrijk versterken, ook in de zorg - van instelling tot (t)huis. Het doel van de werkconferentie is om 
gezamenlijk de probleemstelling en ieders verantwoordelijkheid daarin scherp te krijgen. Daarnaast wordt een 
eerste stap gezet in een lokale toekomstverkenning voor zorg, als input voor een plan van aanpak. 

Infrastructuur 
Er is een Overlegplatform voor infrastructuur ingesteld waaraan alle infrabeheerders en betrokken organisaties 
deelnemen. Belangrijkste doel van het platform is informatievoorziening en kennisdeling. Het platform is 
inmiddels twee keer bijeen geweest. De NCG is in samenwerking met het platform en het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu een plan van aanpak aan het voorbereiden om tot een (kwalitatieve) risico-inventarisatie 
van de infrastructuur te komen. Uiteindelijk doel daarvan is om te komen tot uitgangspunten voor 
aardbevingsbestendige bouw en versterking van de infrastructuur in het gebied. Over een aantal concrete 
projecten vindt op dit moment al overleg plaats over evt. versterkingsmaatregelen. 

Industrie 
De NCG bevordert dat eenduidige en gedragen uitgangspunten en normen voor de beoordeling van 
aardbevingsbestendigheid van installaties en transportleidingen beschikbaar komen. De NCG bevordert dat - zo 
nodig - middelen beschikbaar komen voor bedrijven en bevoegde gezagen voor de extra inzet voor onderzoek en 
maatregelen. 
Onderzoek vindt plaats bij de 28 BRZO-bedrijven in het aardbevingsgebied en bij 17 andere bedrijven die met 
gevaarlijke stoffen werken. Bij 22 van deze 45 bedrijven is een kwalitatieve risicoanalyse (fase 1) uitgevoerd, en bij 
18 andere loopt die momenteel. De toezichthouders bepalen binnenkort hoeveel tijd ze aan de BRZO-bedrijven 
zullen geven voor het afronden van de onderzoeken. 
De stuurgroep Industrie vindt het wenselijk om de reikwijdte van het onderzoek uit te breiden met de 
buisleidingen tussen bedrijventerreinen en de resterende circa 300 bedrijven op de Groningse risicokaart (geen 
BRZO-bedrijven). Hiervoor komt een prioriteringen een pragmatische aanpak waarbij vergelijkbare installaties, 
zoals bij LPG-stations, niet allemaal afzonderlijk onderzocht hoeven te worden. 
Er zijn een aantal verbeteringen nodig in het kwantificeringsdeel van de methode (fase 2). Belangrijke input 
daarvoor wordt verwacht door uitwerking van de nog open staande aanbeveling van de commissie Meijdam over 
werken met een maatgevende aardbevingsbelasting. De uitwerking van de aanbeveling vindt momenteel plaats en 
zal in juli besproken worden in de stuurgroep. In het najaar neemt het kabinet een besluit over dit advies, en de 
NCG heeft interdepartementaal overleg gestart over de praktische uitwerking van de aanbeveling en de verbinding 
met de geldende toetsingskaders. 

Stuurgroep Industrie 
Doel: Op bestuurlijk niveau bespreken van de voortgang en aanpak van de onderzoeken en versterkende en 
mitigerende maatregelen bij de BRZO/BVEB-bedrijven in het aardbevingsgebied, toezicht en handhaving en maakt 
zo nodig afspraken over de aanpak of normering. De stuurgroep treedt niet in de plaats van bestaande 
verantwoordelijkheden 
Frequentie: drie a vier keer per jaar 
Leden: Nationaal Coordinator Groningen, burgemeester DelfzijI, gedeputeerde Milieu, provincie Groningen, 
beleidsdeskundige directie Regio, ministerie van EZ, wethouder Economic, gemeente Groningen, wethouder 
Hoogezand-Sappemeer, directeur Omgevingsdienst Groningen, burgemeester Groningen, voorzitter 
Veiligheidsregio Groningen, adviseurs NCG (2x), piv. directeur Veiligheid en risico's, ministerie van lenM. 
Deltares, projectdirecteur Groningen Aardbevingen, NAM, locatiemanager Chemiepark DelfzijI, AkzoNobel, 
voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta 
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Agrarische sector 
Er worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een pilot met drie agrarische objecten 
binnen het versterkingsprogramma in Overschild. Tijdens de pilot worden ook de koppelkansen zo veel mogelijk 
geidentificeerd en verzilverd. 
Ook buiten de prioritaire gebieden wordt gezamenlijk opgetrokken. LTO Noord en de NAM hebben samen een 
programma (Programma Groninger schuren en stallen (PGSS)) opgesteld om daarmee de gevolgen van de 
aardbevingen op de functionele agrarische bedrijven op duurzame wijze aan te pakken. Het gaat hier voornamelijk 
om schadeafhandeling met perspectief (aardbevingsbestendiger nieuwbouw van bedrijfsgebouwen) met daarbij 
het voorkomen van vervolgschade aan de vaak oude(re) bedrijfsgebouwen. NCG is in overleg met LTO Noord en 
NAM om middels dit programma de sector een duurzame impuls mee te geven met betrekking tot duurzaamheid, 
landschap en cultuurhistorie. 

Bestuurliik overleg 
Doel: informerend over de ontwikkelingen, tevens vindt bestuurlijke besluitvorming plaats 
Frequentie: Op basis van behoefte 
Leden: Bestuurder(s) LTO-Noord, NCG. 

Energietransitie 
Er worden op dit moment verkenningen uitgevoerd om te komen tot een menukaart met 
waardevermeerderingsopties voor bewoners. De doelstelling is dat deze menukaart na de zomer opgeleverd kan 
worden. Er is een stuurgroep energietransitie ingesteld. Een overleg over de lokale energietransitie loopt. De 
verkenningsgesprekken met EZ over de wisselwerking tussen salderen en een verlaagd tarief energiebelasting zijn 
opgestart. 

Bestuurliik overleg Energietransitie 
Doel: Gesprek aan tafel, het betrekken bij het proces en het opiijnen van organisaties/instrumenten, voorbereiding 
/betrokkenheid nieuw MJP 
Frequentie: Op basis van behoefte 

Leden: Voorz. wordt nog bepaald, seer. NCG, provincie Groningen, MinEZ, MinBZK, NAM, gemeenten, NCG. 

Economic 
Er is een verkenning gestart om tot een instelling van een bedrijvenloket te komen. Hierbij wordt duidelijk dat 
bedrijven vooral aandacht vragen voor een zorgvuldige afhandeling van hun (in sommige gevallen complexe) 
schade. Een bedrijvenloket dat hen hierbij bijstaat is daar ondersteunend aan. Op korte termijn volgt een voorstel 
voor een programma van eisen en daarop volgend de implementatie. 
Er is een stuurgroep economic ingesteld die in maart voor het eerst bij elkaar is gekomen om de prioriteiten in 
beeld te brengen. 
Er zijn afspraken gemaakt tussen UWV, CVW en Bouwend Nederland met betrekking tot social return on investment. 
Dit houdt in dat het CVW van haar opdrachtnemers vraagt minimaal twee procent van de totale aanbestedingssom 
te besteden aan inzet of opieiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bevordert dat ook 
deze doelgroepen in de regio zoveel mogelijk profiteren van de versterkingsopgave. 
Stuurgroep Economie 
Doel: De Stuurgroep is bedoeld om de economische kansen in de regio naar boven te halen en om samen met de 
relevante partijen deze focus en dit eigenaarschap te bevorderen door op zo concreet mogelijk niveau afspraken te 
maken. 
Frequentie: Uitgangspunt is dat de stuurgroep tijdelijk is, om prioriteiten te formuleren en daar een aanpak voor te 
definieren. Ambitie daarbij is dat de stuurgroep de eerste twee, max drie kwartalen operationeel is, en in die 
periode naar verwachting 3-4 keer bij elkaar zal komen, om zo in een aantal stappen van prioriteiten naar 
keuzes/focus/eigenaarschap/actie te komen. 
Leden: Voorz. Gedeputeerde, Nationaal Coordinator, seer. NCG, burgemeester (namens Gn), wethouder gemeente 
Groningen, vertegenwoordiger Min. van EZ, vertegenwoordigers van: SBE, NOM, FNV, CNV, RuG, 
Hanzehogesehool, UWV Werkbedrijf/Arbeidsmarktregio, VNO-NCW/MKB, Rabobank (Noord-Groningen), 
Groningen Seaports, Economic Board, LTO Noord, Energy Valley, Bouwend Nederland (regio Noord) 
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Leefbaarheid 
De overname van de leefbaarheidsprogramma's van de dialoogtafel door de NCG is vastgelegd met de vaststelling 
van het MJP (december 2015). Op 21 maart jl. heeft de NCG ingestemd met de notitie leefbaarheidsprogramma 
NCG, waarin de afspraken over de ingezette koers en eventuele koerswijzigingen nader zijn uitgewerkt. 
Hierbij zijn de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd: 

• Deoverdracht van de Dialoogtafel naar de NCG moet tot geen of zo weinig mogelijk vertraging of uitstel 
van plannen leiden. Het MJP moet geen breuklijn zijn. De focus moet op de inhoud blijven in plaats van 
opnieuw op het proces. 

• Het bouwen aan vertrouwen moet voortgezet worden. De NCG wil daarom aansluiten bij de energie van 
het gebied en aansluiten bij lopende projecten. Daar waar mogelijk continuiteit houden in 
besluitvormingsstructuren en reeds vastgestelde uitvoeringsplannen hanteren. 

• Wel wil de NCG zoveel mogelijk samenhang aanbrengen tussen het leefbaarheidsprogramma en de 
gebiedsgerichte aanpak/prioritaire gebieden zoals vastgesteld in het MJP. 

• De NCG wil zo snel mogelijk een knoop doorhakken en duidelijkheid bieden over de verdeling van rollen, 
verantwoordelijkheden en inhoud. Binnen het leefbaarheidsprogramma, maar ook binnen de hieraan 
gerelateerde onderdelen van het MJP (zoals de gebiedsgerichte aanpak). 

De vertaling van deze algemene uitgangspunten naar de verschillende programmapunten is vermeld in de 
leefbaarheidsnotitie zoals ingebracht in de maatschappelijke stuurgroep van 03-03-2016 en de bestuurlijke 
stuurgroep van 07-03-2016. 

Programma Kartrekker Financien 

SPOOR1: GEMEENTEN 
Regie: Nationaal Coordinator Groningen 
Herstructurering leefbaarheid Gemeenten €15 mIn. 

SPOOR 2: REGIO: MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 
Regie: Nationaal Coordinator Groningen 
Breedband voor heel Groningen Economic Board € 5 mIn. 
Lokale energietransitie Provincie Groningen € 5 mIn. 
Dorpsvisies en landschap Landsehapsbeheer 

Groningen 
€2,5 mln. 

Nog nietgelabeld €2,5 mln. 

Regie: NAM 
Elk dorp een duurzaam dak (EDEDD) Groninger Dorpen € 5 mln. 
Herbestemming Cultureel Erfgoed Libau € 5 mln. 

SPOOR3: INWONERS 
Regie: Nationaal Coordinator Groningen 
Loket leefbaarheid Groninger Dorpen |€5mln . 

De leefbaarheidsprogramma's van de NAM blijven onder regie van de NAM, maar samenwerking wordt gezocht 
door gebruik te maken van een gezamenlijke stuurgroep, kartrekkersoverleg en een gezamenlijke 
communicatiestrategie onder de vlag Kansrijk Groningen. De leefbaarheidsprogramma's hebben hierbij de handen 
ineen geslagen. De NCG heeft hierbij vooral een regisserende en faciliterende rol. 
De NCG heeft in maart 2016 samen met betrokken partijen in negen gemeenten in het aardbevingsgebied 
informatieavonden georganiseerd over de leefbaarheidsprogramma's van het Meerjarenprogramma. Dit gaat om 
vijf leefbaarheidsprogramma's waar de NCG de regie over heeft (voorheen van de Dialoogtafel) en drie 
leefbaarheidsprogramma's van de NAM. De avonden waren goed bezocht met een gemiddelde opkomst van circa 
vijftig personen en verliepen in positieve sfeer. De opbrengst van de avonden is goed. De projeetleiders van de 
programma's geven aan dat er veel vervolgafspraken zijn gemaakt en dat de ingediende aanvragen voor 
ondersteuning momenteel duidelijk hoger zijn. 
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Stuurgroep Leefbaarheid 
Doel: Advies geven aan de NCG over het leefbaarheidsprogramma. De NAM gebruikt de stuurgroep als toets voor 
draagvlak voor haar eigen programma's. 
Frequentie: Eens in de zes weken. 
Leden: Voorz. NCG, seer. NCG, gedeputeerde leefbaarheid, de burgemeester van Appingedam, een 
vertegenwoordiger Veiligheidsregio, voorz. Groninger Dorpen, directeur NMF, vertegenwoordiger LTO, 
projectdirecteur NAM, vertegenwoordiger Groninger Bodem Beweging. 

Cultureel Erfgoed 
In het eerste kwartaal is een bijeenkomst georganiseerd door de NCG met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE), het ministerie van OCW en de relevante overheden (gemeenten en provincie) om tot een goede afstemming 
te komen over de inzet van instrumenten, de benodigde acties, de rolverdeling en de financiering. 
In de Stuurgroep en Taskforce "Monumenten en Aardschokken" komen eIke zes weken alle stakeholders bij 
elkaar. Het monumentenprotocol bij schade "Handreiking herstel voor Monumenteigenaren" is door deze 
stuurgroep en taskforce ontwikkeld en de Dialoogtafel heeft deze vastgesteld. Probleem is dat dit protocol 
nog niet consequent wordt gevolgd. Een dergelijk protocol wordt ook opgesteld voor de versterkingsmaatregelen. 
Daarnaast worden beleidsregels uitgewerkt voor HRBE-trajeeten. 
De NCG heeft een faciliterende rol gespeeld in het duidelijk krijgen van de benodigde afwegingskaders. 

• Het eerste betreft het in kaart brengen van nog niet vastgesteld en daarmee nog niet besehermd erfgoed. 
De inventarisatie en de waardenstelling van het erfgoed is gebiedsgericht opgepakt. Een concept 
cultuurhistorische waardenstelling per gemeente wordt eind derde kwartaal verwacht. De 
beeldbepalende panden worden aangewezen teneinde een daarop afgestemd beleid te kunnen 
formuleren. Het doel is om te voorkomen dat bij de afweging sloop-nieuwbouw te snel beeldbepalende 
gebouwen verloren gaan. 

• Het tweede kader gaat over hoe met de versterkingsopgave van monumenten moet worden omgegaan. 
Het erfgoedloket moet nog worden opgericht. NCG is bezig met een inrichtingsplan van zowel erfgoedloket als 
erfgoedteam. Streven is om rond eind tweede kwartaal 2016 duidelijkheid te hebben over de taakverdeling van 
verschillende partijen in zowel erfgoedloket als erfgoedteam. 

Stuurgroep Cultureel Erfgoed 
Doel: Beleidsmatige vertaalslagvan praktische problemen op het terrein van cultureel erfgoed. 
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Frequentie: Eens in de acht weken. 
Leden: Vertegenwoordiger DEAL-gemeenten, vertegenwoordiger Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
vertegenwoordiger Min. van OCW, vertegenwoordiger Provincie, vertegenwoordiger NAM, vertegenwoordiger 
Libau, vertegenwoordiger NCG (vanuit team BfjP), vertegenwoordiger Min. van EZ (agenda-lid) 

6. Onderzoeken 

Hieronder volgt de stand van zaken van de onderzoeken zoals deze door de NCG in het Meerjarenprogramma zijn 
aangekondigd. 

1. Gronings perspectief 
In opdracht van de Nationaal Coordinator Groningen onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen welke invloed de 
aardbevingen hebben op de gezondheid, de veiligheidsperceptie en het perspectief op de toekomst van de 
Groningers. Het onderzoek 'Gronings Perspectief loopt tot eind 2017. De eerste resultaten zijn op vrijdag 29 april 
2016 gepresenteerd in een tussenrapport. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 86%tevreden of zeertevreden 
is met de buurt of het dorp waar men woont. Er is een sterke verbondenheid met het eigen gebied. Echter uit het 
onderzoek blijkt ook dat een deel van mensen die meervoudige schade heeft, vaker met fysieke en psychische 
klachten kampt dan Groningers zonder schade. Voor alle informatie, zie www.groningsperspectief.nl. 

Begeleidingscommissie 
De begeleidingscommissie voor dit onderzoek bestaat uit vertegenwoordigers de volgende partijen: Groninger 
Bodem Beweging; Vereniging Groninger Dorpen; Nationaal Coordinator Groningen; Provincie Groningen; 
Groninger gemeenten; Kernteam Aardbevingen gemeente Groningen; GGD Groningen; Veiligheidsregio 
Groningen; adjunct-hoogleraar van het Interdisciplinair Centrum voor Psychopathology en Emotie regulatie, 
Universitair Medisch Centrum Groningen; hoogleraar Psychometrische en statistische technieken, Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Aanpak NCG 
In de aanpak van de NCG staan het verbeteren van schadeherstel en het versterken van woningen voorop. Het is 
van belang dat mensen zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis, hun thuis. 
Samen met gemeenten is de Nationaal Coordinator Groningen gestart met inspecties van woningen in vijf 
plaatsen, (Loppersum, 't Zandt, Ten Post, Overschild en een deel van Appingedam). In de Versterkingspunten en 
aan de keukentafel bij mensen thuis worden veel gesprekken gevoerd over de inspecties en de aanpak van de 
versterking van de huizen. De bewonersbegeleiders en de medewerkers voor complexe schade van de NCG zijn een 
belangrijk aanspreekpunt voor de inwoners. De uitkomsten van het onderzoek zal met hen worden besproken, 
zodat ook zij alert kunnen zijn op de signalen en gezondheidsklachten van inwoners. Bij gezondheidsklachten 
kunnen ook zij inwoners adviseren om contact op te nemen met de huisarts of de sociale teams van gemeenten. 

2. Validatie Arcadis onderzoek 
Fase 1 van de validatie van het Arcadis onderzoek naar schade 'Buiten de contour' is vorige week van start gegaan. 
Fase 1 richt zich op de door Arcadis, in het kader van het onderzoek gehanteerde methodologie. Hierbij gaat het 
om een bureaustudie waarbij de onderzoeksmethodologie, doelstellingen, aanpak van het onderzoek, 
gehanteerde aannames, veronderstellingen en uitgangspunten, theoretisch en conceptueel kader, gebruikte 
normen en richtlijnen, etc. worden getoetst. TU Delft verricht het onderzoek. De doorlooptijd van de eerste fase is 
ongeveer 8 weken. Dat betekent dat de resultaten eind juni/begin juli bekend zijn. Op basis van de resultaten van 
deze eerste fase wordt besloten welke stappen in fase 2 gezet worden. Hierover bent u in het overleg van maart 
geinformeerd. 

Begeleidingscommissie 
De begeleidingscommissie voor dit onderzoek bestaat uit twee vertegenwoordigers van zowel de Bestuurlijke als 
de Maatschappelijke Stuurgroep en uit vertegenwoordigers van de NCG. 

3. Hoge frequentie schade aan de randen van het aardbevingsgebied 
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Dit onderzoek wordt opgepakt zodra de resultaten van de eerste fase validatie (zie onder 2. Validatie Arcadis 
onderzoek) bekend zijn. Voorbereidingen worden nu getroffen om hier ook daadwerkelijk in juli mee te kunnen 
beginnen. Dit onderzoek wordt een onderdeel van de validatie als de methodologie van Arcadis geen stand houdt 
in Fase 1. Als de methodologie wel stand houdt, wordt het onderzoek parallel uitgevoerd. 

4. Industrie 
Werfezoomheden Deltares en TNO 
Deltares en TNO hebben een methode ontwikkeld waarmee de aardbevingsbestendigheid van industriele 
installaties beoordeeld kan worden. Bij o.m. de BRZO-bedrijven in het aardbevingsgebied wordt de methode 
toegepast (op kosten van de NAM). De reviews van de plannen van aanpak en van de uitgevoerde onderzoeken 
worden gedaan door Deltares en TNO, die tevens werken aan doorontwikkeling van de methode. Ook doen ze 
aanvullend onderzoek naar bv. het verwekingsrisico, om aannames daarover te kunnen vervangen door een 
realistische inschatting. 

Werbgroep mootgevende aardbevingsbelasting 
Een knelpunt in de methode is de grote hoeveelheid complex rekenwerk die vereist is, en betekent bovendien dat 
er geijkt wordt aan onwaarschijnlijk hoge aardbevingssterktes. Om die reden en om sneller tot een betrouwbaar 
inzicht te komen wordt momenteel een nog open staande aanbeveling van de commissie Meijdam uitgewerkt. 
Deze aanbeveling wordt momenteel uitgewerkt door een werkgroep die enkele leden van de voormalige 
commissie bevat naast deskundigen van o.a. KNMI en TUD. Het advies van de werkgroep zal in overleg met het 
ministerie van lenM worden getoetst aan de BRZO-regelgeving. Het omgaan met die nieuwe inzichten komt ter 
sprake in de volgende stuurgroep Industrie op 14 juli. 

5. CBS woningmarktonderzoek 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 4 april 2016 het tweede rapport van het onderzoek naar de 
ontwikkelingen op de woningmarkt in het aardbevingsgebied aan de Nationaal Coordinator Groningen 
gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen zich tussen de zomer van 
2012 en eind 2015 ongunstiger ontwikkelde dan een vergelijkbaar gebied in de omgeving. Woningen zijn minder 
makkelijk te verkopen en het recente herstel op de nationale woningmarkt drong later in het bevingsgebied door. 
In September zal een derde rapport van het CBS volgen. 

Bij het CBS onderzoek is een notitie gevoegd met een toelichting op de verschillen en de oorzaken van de 
verschillen tussen het CBS onderzoek en het onderzoek van de RUG over de prijsontwikkelingvan koopwoningen 
in het aardbevingsgebied. De conclusies die in beide onderzoeken zijn gepresenteerd komen namelijk niet op alle 
punten overeen. Voor het rapport en de notitie, zie: 
http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/documenten/rapporten/20i6/april/4/biilage-bii-
woningmarktonderzoek-cbs-april-2016 

Begeleidingscommissie 
De NCG begeleidt dit onderzoek. 

6. NPR gebouwen 
Er vindt overleg plaats met de betrokken partijen om hierin een stap te maken. NEN zal nog worden gevraagd om 
een offerte uit te brengen voor het vervolgtraject. 

7. Meetinstrumenten 
De aanpak voor een onderzoek naar een onafhankelijk meetsysteem is vastgesteld, de verdere voorbereidingen 
voor het onderzoek worden getroffen. 

8. Kennisplatform ondererond en bovengrond 

Aanleiding 
in het rapport 'Aardbevingsrisico's in Groningen' (OW) werd geconcludeerd dat de kennisontwikkeling omtrent de 
risico's van gaswinning te kort heeft geschoten. Zo concludeerde de OVV onder meer dat het onderzoek 
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onafhankelijk dient te worden uitgevoerd en er meer aandacht moet zijn voor multidisciplinaire regie en integratie 
van kennis. 

In het Meerjarenprogramma 2016-2020 is aangegeven dat gewerkt wordt aan het opzetten van twee 
kennisplatforms, een voor ondergrond en een voor de bovengrond. Het ondergrondse kennisplatform betreft de 
effecten en risico's van alle mijnbouw in Nederland. Het bovengrondse platform zal specifiek gericht zijn op de 
gaswinnings-gerelateerde problematiek in Groningen. 

In het Algemeen Overleg van 26 januari jl. heeft de Minister van EZ aangegeven te streven naar "een nieuw 
kennisnetwerk onder onafhankelijk wetenschappelijk toezicht. In het Kamerdebat heeft de Minister tevens 
aangegeven te bezien hoe een vertaalslag kan plaatsvinden van gegevens naar voor burgers bruikbare gegevens en 
hoe we gegevens (niet alleen in bewerkte, maar ook in grove vorm) op een punt beschikbaar kunnen maken. 

Medio 2015 is door EZ gestart met de verkenning naar een kennisplatform ondergronds. Eind 2015 is vanuit de NCG 
ook gestart met een verkenning kennisplatform bovengronds. 

Voortgong bovengrond 
In november 2015 is gestart met het verkennen van de rol en positie van een' Kennisplatform' bovengrond in 
opdracht van de NCG, alsmede het ontwikkelen van een eerste versie van een Kennisagenda. In de afgelopen 
maanden zijn verschillende gesprekken gevoerd met kennisinstellingen, kennisvragers en 'kennis-initiatieven' met 
de vraag wat hun verwachtingen zijn van een Kennisplatform. 

Op basis van de gesprekken en de verschillende gezamenlijke initiatieven vanuit partijen (EPI, KADO, Building, PAI) 
die gestart zijn/worden, is vanuit het NCG er voor gekozen pragmatisch aan de slag te gaan door clusters van 
kennisinstellingen te vragen het kennisaanbod en - vraag in beeld te brengen en van daaruit de Kennisagenda op 
te bouwen. Begin maart zijn de bevindingen van deze gesprekken besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van 
kennisinstellingen. Daarbij is door de kennisinstellingen nogmaals aangegeven dat behoefte is aan ontsluiten, 
duiden, bundeling, cobrdinatie en regie. 

Afgesproken is om in een aantal clusters van kennisaanbieders en - kennisvragers, in een paar korte slagen, te 
werken aan: het in beeld brengen van het kennisaanbod, het duiden/vertalen van kennis, het in beeld brengen van 
de kennisvragen en het samen proberen hier een prioriteringaan te geven. In de bijeenkomst zijn daarvoor vier 
hoofclusters (met een aantal kanttekeningen), benoemd, te weten: 

Leefbaarheid 
Gebouwen en versterken 
Bodem en bevingen (zie ondergrond) 
Kansrijk Groningen (o.a. energietransitie) 

Begin april is gesproken met RUG/Hanze(Noorderruimte)/CMOSTAMM resp. met Hanze/TNO/TUD waarin hun de 
vraag is voorgelegd in hoeverre zij bereid zijn op korte termijn het kennisaanbod/kennisduiding en kennisvraag in 
beeld kunnen brengen, en voor de langere termijn welke bereidheid er is om als platform (of kennistafel) te 
fungeren waar de discussie over kennisvragen en onderzoeken goed gevoerd kan worden. 

Mondeling is inmiddels vanuit deze partijen aangegeven dat zij bereid zijn het kennisaanbod in beeld te brengen 
en te duiden. Op dit moment worden voorstellen hiervoor door deze partijen uitgewerkt. Onderdeel hiervan is het 
reeds in vroeg stadium betrekken van de kennisvraag in de kennistafels vanuit de partijen in de maatschappelijke 
en bestuurlijke stuurgroepen. 

Voorlopige planning 
Mei/juni: kennisaanbod en kennisvragen in beeld via clusters/kennistafels (incl. inbreng kennisvraag 
maatschappelijke/bestuurlijke organisaties) 
Mei/juni: Kennisvragen en prioriteiten NCG in beeld brengen. 
Juni/juli: Samenstellen/samenvoegen naar een concept kennisagenda 
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Na de zomer: voorleggen aan maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep 
Afronding le-versie kennisagenda (presentatie in september/oktober) 

Voortgang ondergronds 
Het platform 'ondergrond' heeft de opdracht om een meerjaren-programmering te ontwikkelen gericht op alle 
effecten van mijnbouw in Nederland. Met betrekking tot de gasbevingen vallen hieronder: 
1) fysische effecten van gaswinning op de ondergrond, 2) de manifestatie van die effecten aan het oppervlak, 3) de 
effecten daarvan op gebouwen en infrastructuur, 3) de bijbehorende risicoprofielen en normen en 4) identificatie 
van het deel van gebouwen en infrastructuur dat niet aan de normen voldoet. 

Op dit moment worden de uitgangspunten en juridische mogelijkheden besproken tussen EZ en SodM, en met de 
verschillende kennisinstellingen. Daarbij wordt gedacht aan de volgende uitgangspunten: 
• Het onderzoekprogramma zal in 2016-2017 gebaseerd zijn op de kennisvragen van SodM, EZ en NCG, met 

name omtrent de risico's van mijnbouw en de onzekerheden in de risicoschattingen Daarnaast is er ruimte 
voor ad hoc-opdrachten. 

• De opdrachten worden in principe uitgevoerd door een in te richten onafhankelijk netwerk van 
universiteiten (UU, TUD, RUG), rijksinstituten (KNMI, RIVM, NIOZ) en publiek/private kennisinstellingen 
(TNO, Deltares, KWR). Het blijft mogelijk delen van het programma buiten dit netwerk te laten uitvoeren, 
met als uitgangspunt dat de best beschikbare kennis wordt ingezet. 

• SodM en EZ treden primair op als opdrachtgever en stellen per project/programmalijn budget beschikbaar 
aan het netwerk. 

• Het netwerk organiseert zichzelf onder leiding van een te werven wetenschappelijk directeur en zal 
onafhankelijk worden ondergebracht bij een wetenschappelijke host-organisatie die adequate 
ondersteuning kan bieden. 

• EZ beschikt over een wetenschappelijke adviesraad die bij het opstellen van het programma de 
wetenschappelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van het onderzoek garandeert. Ook stelt deze raad 
jaarlijks de voortgang en de meerwaarde van nieuw onderzoek vast. 

• Al het onderzoek zal ook achteraf worden gereviewd, om de wetenschappelijke kwaliteit en 
onafhankelijkheid objectief vast te stellen. 

• Er worden duidelijke afspraken gemaakt over openbaarheid en actieve communicatie van de 
onderzoeksresultaten. 

• Er is veel aandacht voor multidisciplinaire kennisuitwisseling en -ontwikkeling (periodieke 
netwerkbijeenkomsten en landelijke conferenties). 

• Het programma zal medio 2016 van start gaan. 
• Eind 2017 zal het programma worden geevalueerd en zal worden bekeken of de opzet en reikwijdte van 

het programma aanpassing behoeft. 

Vanuit de NCG wordt met MinEZ overlegd over de afstemming en afbakening tussen ondergrond en bovengrond. 

9. Critical review 
Met de Rector Magnificus van de RUG heeft een overleg plaatsgevonden over de vraag of de RUG de organisator 
van de jaarlijkse 'critical review' wil zijn. Een formele reactie van het bestuur van de RUG op deze vraag wordt op 
korte termijn verwacht. 
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Inleiding 

Voor u ligt de Kadernotitie voor de actualisatie van het Meerjarenprogramma (MJP) 
van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG). In het Meerjarenprogramma 2016-
2020 is opgenomen dat er jaarlijks een nieuw programma voor vijf jaar zal worden 
opgesteld. Hierin worden andere of verbeterde inzichten opgenomen. Met de 
Kadernotitie is het proces van actualiseren van start gegaan. 

Het doel van deze Kadernotitie is het inzichtelijk maken van de beleidsbeslissingen 
en keuzes die in de tweede helft van 2016 in het verschiet liggen als opmaat naar 
een actualisatie van het MJP later dit jaar. Daarnaast wordt aangegeven welke 
keuzes in 2017 aan de orde zijn voor zover dat op dit moment is te voorzien. Er is 
bewust voor gekozen om in deze Kadernotitie niet in te gaan op de stand van zaken 
van de uitvoering van het MJP. Hiervoor wordt verwezen naar de tweede 
kwartaalrapportage van de NCG. Dat geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht 
van de activiteiten van de NCG van het tweede kwartaal van 2016, inelusief de 
voortgang van de beleidsthema's van het MJP 2016-2020. 

De Kadernotitie is tot stand gekomen na consultatie van betrokken maatschappelijke 
en bestuurlijke organisaties. De notitie wordt voor een schriftelijke reactie 
voorgelegd aan de 12 gemeenten, de provincie, het Rijk en de partners die deel 
uitmaken van de Maatschappelijke Stuurgroep. 

Leeswijzer 

• Deel A van deze Kadernotitie geeft zicht op de stappen die gezet gaan 
worden in het proces naar een geactualiseerd Meerjarenprogramma 2017-
2021. 

• Deel B geeft het kader weer waarbinnen de NCG werkt. Dit betreft het 
bestaande kader in de vorm van de missie en de hoofddoelen die in het 
Meerjarenprogramma 2016-2020 zijn opgenomen, belangrijkste aanvullende 
kaders en wijzigingen in wetgeving en beleid die hebben plaatsgevonden 
sinds 1 januari 2016. 

• Deel C vormt de kern van het document. Hierin is per thema weergegeven 
wat de doelstelling en de uitgangspunten zijn die in het MJP geformuleerd 
staan en wat er aan beleidskeuzes naar verwachting voorligt in de tweede 
helft van 2016. Op de beleidskeuzes in dit onderdeel (de groene 
tekstkaders) kunnen de bovengenoemde partijen schriftelijk reageren. 

• Deel D ten slotte geeft aan welke keuzes vanaf 2017 zullen worden 
gemaakt. 
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Proces actualisatie Meerjarenprogramma 

Op 18 december 2015 heeft de ministerraad haar akkoord gegeven op het 
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020. 
Provincies en gemeenten hebben met uitzondering van de 
waardevermeerderingsregeling ook hun akkoord gegeven op dit programma. De 
Maatschappelijke Stuurgroep heeft in haar advies bij het meerjarenprogramma 
onder meer kanttekeningen gezet bij de waardevermeerdering, de rol van de NAM 
en het garantstellingsfonds voor achterstallig onderhoud. Het Meerjarenprogramma 
is opgebouwd volgens de thema's die samen de 'drieslag' vormen: schade, 
versterken en verduurzamen (inelusief het aanvullend flankerende beleid), en bevat 
vooral de hoofdiijnen van beleid en uitvoering. 

In het Meerjarenprogramma van 2015 is opgenomen dat er jaarlijks een nieuw 
programma voor vijf jaar zal worden opgesteld. Hierin worden jaarlijks andere of 
verbeterde inzichten opgenomen. Vanaf januari 2016 is de Nationaal Coordinator 
Groningen gestart met de uitvoering van dit programma. Dit jaar staat in het teken 
van de balans tussen snelheid in de uitvoering, maar ook de zorgvuldigheid in het 
nemen van beslissingen. De zinsnede 'vertrouwen op herstel en herstel van 
vertrouwen' is daarin leidend. 

Proces tot nu toe 
De Nationaal Coordinator Groningen kent een overlegstructuur met daarin twee 
overkoepelende adviesgremia, namelijk de maatschappelijke en de bestuurlijke 
stuurgroep. Deze partijen komen maandelijks bijeen om de Nationaal Coordinator te 
adviseren over de onderwerpen zoals benoemd in het Meerjarenprogramma. 

Voor de actualisatie van het Meerjarenprogramma is een proces uitgelijnd, waarin 
de wensen van alle partijen zo goed mogelijk zijn verwerkt. In de stuurgroepen van 
april zijn de evaluatiepunten van het opstellen van het vorige programma besproken 
en in de stuurgroepen van mei is de processchets voor de actualisatie van het MJP 
gepresenteerd. Op deze manier heeft de NCG getracht transparant te zijn in de 
werkwijze en de stand van zaken. 
Tijdens de stuurgroepen van juni is inzicht gegeven in de te verwachten 
onderwerpen voor advies in verband met de actualisatie van het 
Meerjarenprogramma, dit overzicht is door beide stuurgroepen aangevuld met een 
aantal onderwerpen. 

Kadernotitie voor actualisatie 
Deze gestructureerde opbouw heeft geleid tot de kadernotitie voor actualisatie zoals 
deze nu voor u ligt. Deze kadernotitie wordt aangeboden aan de leden van de 
maatschappelijke en de bestuurlijke stuurgroep. Daarnaast publiceert de NCG de 
kadernotitie voor actualisatie op haar website, en brengt deze onder de directe 
aandacht bij alle deelnemers van de thematische werkconferenties die ten behoeve 
van het opstellen van het eerste Meerjarenprogramma zijn gehouden. Op deze 
manier wordt een ieder in staat gesteld zich te verdiepen in de beschreven kaders. 

Schriftelijke reactie 
Wij vragen partijen om, indien zij daar aanleiding toe zien, een schriftelijke reactie 
te geven op de aangeboden kadernotitie. Deze vraag wordt expliciet gesteld aan de 
12 gemeenten, de provincie, het Rijk en de partners die deel uitmaken van de 
maatschappelijke stuurgroep. 
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Presentatie van de actualisatie van het programma en de nota van reactie 
In de maanden na de zomer zal de NCG binnen de benoemde kaders aan de slag 
gaan met het opstellen van het Meerjarenprogramma 2017-2021 zodat deze begin 
november kan worden gepresenteerd. Hierbij streven we ernaar om zoveel mogelijk 
te werken met een beleidsonderdeel en een uitvoeringsonderdeel. Bij de actualisatie 
van het programma publiceren wij ook een nota van antwoord op de ontvangen 
schriftelijke reacties. Zo kunnen alle partijen, die een dergelijke reactie hebben 
gegeven, duidelijk lezen hoe er is omgegaan met de ingebrachte opmerkingen. 

Besluitvormingstraject 
In november start het proces van besluitvorming voor de actualisatie van het 
Meerjarenprogramma. 
Na het Nationale Bestuurlijke Overleg onder voorzitterschap van de minister van 
Economische Zaken, met het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten wordt 
de definitieve versie ter instemming voorgelegd aan de colleges en daarna ter 
vaststelling aan de ministerraad. 
Na vaststelling door de ministerraad zal het geactualiseerde Meerjarenprogramma 
ter kennisname worden aangeboden aan de verschillende 
volksvertegenwoordigingen. 

Nieuwe inzichten 
Aan het einde van het jaar worden nog belangrijke resultaten worden verwacht uit 
het inspectieprogramma die gevolgen kunnen hebben voor het programma van de 
gebiedsgerichte aanpak. Deze resultaten, maar wellicht ook andere nieuwe 
inzichten, kunnen op het laatste moment nog zorgen voor wijzigingen in de 
actualisatie voordat het programma in december aan colleges wordt aangeboden ter 
instemming en aan de ministerraad ter vaststelling. 

Overzicht van de stappen 
15-07-
2016 

Aanbieding Kadernotitie actualisatie Meerjarenprogramma 

29-08-
2016 

Toelichting op de Kadernotitie in de Maatschappelijke Stuurgroep 

01-09-
2016 

Toelichting op de Kadernotitie in de Bestuurlijke Stuurgroep 

Schriftelijke inbrenq door leden Maatschappelijke Stuurgroep 
26-09-
2016 

Advies van de Maatschappelijke Stuurgroep 

Schriftelijke inbreng door leden bestuurlijke stuurgroep 
03-10-
2016 

Advies van de bestuurlijke stuurgroep 

Begin nov Presentatie/aanbieding geactualiseerd Meerjarenprogramma + Nota 
van reactie 

28-11-
2016 

Maatschappelijke Stuurgroep 

01-12-
2016 

Bestuurlijke Stuurgroep 

2e week 
dec 

Nationaal bestuurlijk overleg over geactualiseerd Meerjarenprogramma 

13-12-
2016 

Instemming door colleges van B&W en GS 

16-12-
2016 

Vaststelling door Ministerraad 

Jan 2017 Aanbieding aan gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer 
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Kader 

MJP 2016-2020 als kader 
Op 18 december 2015 is het MJP 2016-2020 vastgesteld. Dit vormt het kader voor 
de uitvoering van de NCG in 2016. De missie van dit MJP luidt kortweg: Samen 
bouwen aan een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen. 

Dit resulteert in de volgende hoofddoelen die door de NCG worden gehanteerd: 
1. Bewoners, ondernemers en organisaties voelen zich veilig in de gebouwen en de 

omgeving waar ze wonen, leven en werken. 
2. Zodra schade ontstaat, wordt deze snel en afdoende verholpen. Daarbij kunnen 

bewoners, ondernemers en organisaties een beroep doen op begeleiding en 
flankerende maatregelen. 

3. Bewoners, ondernemers en organisaties krijgen de mogelijkheid actief betrokken 
te zijn bij de toekomstige vormgeving van hun omgeving. 

4. De activiteiten dragen bij aan het versterken van de economische structuur en 
de arbeidsparticipatie in het gebied. 

5. De ingrepen in het gebied dragen bij aan het vergroten van de 
toekomstbestendigheid van de (gebouwde) omgeving, in de zin van 
energiezuinig maken, levensloopbestendig maken en rekening houden met de 
demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing). 

Aansprakelijkheid 
Leidend is dat de NAM als veroorzaker van schade aansprakelijk en verantwoordelijk 
is voor afhandeling van schade. En daarnaast ook aansprakelijk en verantwoordelijk 
is voor het versterken van gebouwen en bouwwerken in het aardbevingsgebied. 
Voor de rol van de NCG betekent dit voor deze onderdelen van de opgave dat er 
sprake is van 'publieke regie op de privaatrechtelijke en financiele 
verantwoordelijkheid van NAM'. 

Aanvullende kaders 
Sinds de vaststelling van het MJP zijn ook aanvullende kaders tot stand gekomen 
door toezeggingen van de minister en de samenwerkingsovereenkomst tussen NAM 
en NCG. Het gaat daarbij met name om de volgende onderwerpen: 

Wiiziqinqen beheersmatig kader 
De positie van de NCG ten opzichte van NAM, CVW en het Ministerie van EZ, zoals 
hieronder beschreven. 

NAM 
Zoals aangegeven, is NAM aansprakelijk en verantwoordelijk voor de afhandeling 
van schade en het versterken van gebouwen en bouwwerken. In de 
samenwerkingsovereenkomst NAM-NCG van 29 april 2016 is hierover het volgende 
vastgelegd: 

Artikel 3 Rolverdeling schade en versterken 
1. NAM is verantwoordelijk voor de afhandeling van schade en het versterken 

van gebouwen in het aardbevingsgebied. 
2. De NCG vervult in de schade-afhandeling en de aanpak van versterken de 

volgende rol: 
a. bij eenvoudige schade een monitorende rol; 
b. bij complexe schade een bemiddelingsrol; 
c. bij versterken een programmatische regierol. 

3. Bij eenvoudige en complexe schade betrekt NAM de NCG bij de inhoud van 
het schadeprotocol. 

4. De NCG vervult deze rollen zoals beschreven in deze overeenkomst en de 
daarbij behorende bijiagen. 

Pagina 9 van 37 



 

Collegebrief - Reactie op kadernota meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig . . .

310

I Kadernotitie voor actualisatie meerjarenprogramma | 14 juli 2016 

5. Wanneer de NCG dat voor de vervulling van zijn rol nodig acht, kan hij 
verzoeken om bij de NAM beschikbare expertise. 

In het debat over de aardbevingsproblematiek in Groningen van 16 juni j l . heeft de 
minister van EZ aangegeven dat bij de verbetering van het proces van 
schadeafhandeling van belang is dat er op het CVW voldoende krachtig toezicht is 
van niet teveel instanties. In dat kader heeft de minister besloten om de NCG, naast 
zijn rol bij de afhandeling van complexe schadegevallen, ook een toezichthoudende 
rol op het CVW te geven. 

Ministerie van Economische Zaken 
De NCG is ingesteld door en valt onder de Minister van Economische Zaken. In het 
Instellingsbesluit is opgenomen dat zal worden bezien of het nodig is om verdere 
bevoegdheden aan de NCG te mandateren. Nu het programma zich in de 
uitvoeringsfase bevindt, blijkt dat er behoefte is aan een meer eigenstandige positie 
van de NCG om aan zijn taken uitvoering te kunnen geven. Dit zou bijvoorbeeld 
vorm kunnen krijgen door de NCG rechtstreeks vanuit de wet een taak op te dragen. 
Deze eigen taak voert hij op eigen naam uit als aanjager en regievoerder tussen de 
verschillende publieke en private partijen. Tijdens het debat over de Mijnbouwwet 
op 29 juni 2016 heeft de minister van Economische Zaken aangegeven nog eens 
goed naar de bevoegdheden van de NCG te willen kijken. 

Wijzigingen financieel kader 
Het kabinet heeft bij de vaststelling van het meerjarenprogramma geconstateerd 
(TK 33 529, n r 212) dat er aanvullende middelen nodig kunnen zijn om, daar waar 
de bestaande budgeten voor versterking, leefbaarheid en kansrijk Groningen binnen 
de eerder vastgestelde middelen uit het bestuursakkoord en de betreffende 
begrotingen van overheden en instellingen tekort schieten, toch toekomstbestendig 
te investeren. Op verzoek van het kabinet is de NCG een inventarisatie gestart om 
de omvang van eventueel benodigde middelen voor onder meer onderwijs, zorg, 
cultureel erfgoed en openbare ruimte inzichtelijk te maken en op basis daarvan, 
waar nodig, dekking te zoeken. 

Op het gebied van scholen is deze inventarisatie nu afgerond. Dit heeft geleid tot 
het scholenprogramma. Samen met gemeenten, schoolbesturen en NAM is een 
scholenprogramma opgesteld, dat erop is gericht om het momentum van de 
versterkingsopgave te benutten om het gebied van toekomstbestendige scholen te 
voorzien. NAM heeft zich bereid getoond om € 172,5 miljoen in het 
scholenprogramma te investeren. De negen betrokken gemeenten dragen 
gezamenlijk € 44,5 miljoen bij en staan onder meer garant voor eventuele extra 
kosten met betrekking tot oude gebouwen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap stelt € 50 miljoen beschikbaar voor het programma. Tot slot zal ten 
behoeve van de verduurzaming van de schoolgebouwen € 23,5 miljoen gefinancierd 
worden vanuit de € 165 miljoen die bij voorjaarsnota beschikbaar is gesteld voor de 
combinatie van verduurzaming bij versterking en bij herstel van schade. 

Op het gebied van zorg, erfgoed en openbare ruimte (waaronder infrastructuur) 
lopen de inventarisaties nog. 

Daarnaast heeft het kabinet, op basis van eerder genoemde inventarisatie, bij de 
voorjaarsnota 2016 een programmabudget van cumulatief tot en met 2024 € 284 
miljoen voor de NCG beschikbaar gesteld. Daarvan is € 165 miljoen beschikbaar 
gekomen om tot een combinatie te komen van verduurzaming en versterking van 
gebouwen alsmede het bieden van compensatie voor de overlast van schade. Daar 
bovenop werkt de minister voor Wonen en Rijksdienst aan een nieuwe landelijke 
regeling om investeringen in energiebesparende maatregelen van eigenaar-

Pagina 10 van 37 



 

Collegebrief - Reactie op kadernota meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig . . .

311

I Kadernotitie voor actualisatie meerjarenprogramma | 14 juli 2016 

bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) te stimuleren. Hiervoor komt 
landelijk € 70 mln. beschikbaar. 

Wijzigingen in wetgeving 

Novelle bewiisvermoeden gaswinning Groningen 
De Tweede Kamer heeft op 7 jul i ingestemd met de novelle bewijsvermoeden, 
informed vaak'omkering bewijslast'genoemd. Na instemming van de Eerste Kamer 
zal deze in werking treden. Het bewijsvermoeden houdt in dat als fysieke schade 
aan gebouwen en werken ontstaat, die naar haar aard aardbevingsschade als gevolg 
van de gaswinning in Groningen zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade 
daardoor is veroorzaakt. Bij een eventuele rechtsgang, hoeft een bewoner dan niet 
aan te tonen dat schade aan zijn woning het gevolg is van gaswinning. Indien de 
mijnbouwonderneming (i.e. NAM) dit bestrijdt dient zij aan te tonen dat dit causale 
verband er niet is. Hoewel deze wetswijziging strikt genomen alleen van betekenis is 
in een eventuele rechtszaak, werkt dit principe ook door in het werk van de Arbiter 
Aardbevingsschade. Deze baseert zijn uitspraak op de geldende wetgeving. 

Terminoloqie aardbevinosschade/miinbouwschade 
In reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer over het gebruik van de termen 
mijnbouwschade en aardbevingsschade, heeft de minister van EZ aangegeven dat in 
het Burgerlijk Wetboek (art. 6:177 BW) wordt gesproken over schade die ontstaat 
door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een 
mijnbouwwerk. Dit omvat zowel schade door aardbevingen als gevolg van 
gaswinning als schade door bodemdaling als gevolg van gaswinning. In de 
actualisatie van het Meerjarenprogramma wordt de term mijnbouwschade 
gehanteerd. 

Met betrekking tot aardbevingsschade en de compensatie hiervan heeft de NCG in 
het MJP voorstellen gedaan om de schadeafhandeling van de bewoners in Groningen 
te verbeteren. De minister heeft met NAM en NCG een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten om de uitvoering van de voorstellen uit het MJP mogelijk te maken 
(Kamerstuk 33 529 nr. 248). Deze overeenkomst ziet onder andere toe op 
schadeafhandeling in verband met aardbevingen en de uitvoering daarvan door 
Centrum Veilig Wonen (CVW). Deze afspraken gaan ook in op de Arbiter 
Aardbevingsschade. 

NCG en NAM hebben afspraken gemaakt over welk proces moet worden doorlopen 
om ook bodemdaling onder het werkgebied van de NCG en de Arbiters te brengen. 
Dit proces is beschreven in het addendum op de samenwerkingsafspraken. 
Bodemdaling kan meerdere oorzaken hebben, waardoor ook meerdere partijen 
kunnen worden aangesproken. Voordat de Arbiter op dit punt een uitspraak kan 
doen, zullen deze partijen zich moeten committeren aan de werkwijze van de 
Arbiter. De NCG is daarom in gesprek met deze mogelijk aan te spreken partijen 
(bijvoorbeeld de waterschappen), zodat zij zich committeren aan de uitspraken van 
de Arbiter Aardbevingsschade. Dit proces is in gang gezet en zal de komende 
periode verder worden opgepakt. 

Schadepreventie 
Op 24 juni 2016 heeft de minister van EZ de Tweede Kamer geinformeerd over het 
ontwerp-instemmingsbesluit over het productieniveau voor de gaswinning uit het 
Groningenveld. Het kabinet volgt met dit ontwerp-instemmingsbesluit zoveel 
mogelijk de verschillende adviezen, waaronder dat van SodM. SodM adviseert de 
minister onder meer om het voorkomen en beperken van alle schade als 
uitgangspunt te nemen. SodM is van mening dat schade in het winningsplan van 
NAM onderbelicht wordt. SodM adviseert vanuit dit oogpunt om op de korte termijn 
een productieniveau te kiezen van 24 miljard m^ per jaar. De beoordeling van NAM 
dat schade van niveau 'Damage State 1 (DSl ; haardunne scheurtjes in enkele 
muren)' en zeker 'Damage State 2 (DS2; scheuren in meerdere muren)' voor de 
inwoners van Groningen acceptabel zou zijn, wordt door SodM niet gedeeld. 
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Met kabinet heeft besloten om in de voorschriften en beperkingen in het ontwerp-
instemmingsbesluit op te nemen dat NAM een rapport moet maken waarin een 
berekening is opgenomen van de mate van schade voor de schadegrenstoestanden 
DS l , DS2 en DS3. Het kabinet is voornemens om de berekeningen tevens te laten 
doen door het onafhankelijke kennisprogramma effecten mijnbouw dat zal worden 
ingericht. Het kabinet zal naar aanleiding van de uitkomsten van deze berekeningen 
bezien welke consequenties hieraan verbonden moeten worden en welke 
maatregelen passend zijn. In het eerste kwartaal van 2017 zal worden overwogen of 
er aanvullend beleid noodzakelijk is. Het beperken van veiligheidsrisico's en het 
zoveel mogelijk beperken van schade zijn mede bepalend geweest voor het 
vaststellen van het niveau van de gaswinning. Op deze manier heeft het preventieve 
aspect een plaats gekregen in de besluitvorming. Aan de hand van het door NAM op 
te stellen rapport over de mate van schade voor de schadegrenstoestanden DSl , 
DS2 en DS3 kan worden bepaald of dit tevens tot aanpassing van het MJP van de 
NCG moet leiden. 

Het kabinet heeft besloten om in de voorschriften en beperkingen in het ontwerp-
instemmingsbesluit op te nemen dat NAM een rapport moet maken waarin een 
berekening is opgenomen van de mate van schade voor de schadegrenstoestanden 
DS l , DS2 en DS3. Het kabinet is voornemens om de berekeningen tevens te laten 
doen door het onafhankelijke kennisprogramma effecten mijnbouw dat zal worden 
ingericht. Het kabinet zal naar aanleiding van de uitkomsten van deze berekeningen 
bezien welke consequenties hieraan verbonden moeten worden en welke 
maatregelen passend zijn. In het eerste kwartaal van 2017 zal worden overwogen of 
er aanvullend beleid noodzakelijk is. Het beperken van veiligheidsrisico's en het 
zoveel mogelijk beperken van schade zijn mede bepalend geweest voor het 
vaststellen van het niveau van de gaswinning. Op deze manier heeft het preventieve 
aspect een plaats gekregen in de besluitvorming. De NCG zal in ieder geval advies 
vragen aan de NEN-commissie over de plaats van 'schade' in de NPR. 

Bestuurlijk organisatorische kaders: grenscorrecties en gemeentelijke 
herindelingen 
Per 1 januari 2017 zal de grenscorrectie Meerstad formeel ingaan. Dat betekent dat 
een deel van de gemeente Slochteren zal overgaan naar de gemeente Groningen. 
Om er voor te zorgen dat de ongeveer 800 inwoners van dit gebied een beroep 
kunnen blijven doen op de regelingen en instrumenten van de NCG, blijft het 
uitgangspunt het grondgebied van de oorspronkelijke G9^ ten tijde van het 
oorspronkelijke bestuursakkoord van 17 januari 2014. 

In het aardbevingsgebied zullen ook gemeentelijke herindelingen plaatsvinden. Ten 
Boer zal samengaan met de gemeente Groningen en Haren (1 december 2019). 
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan fuseren tot een gemeente 
per 1 januari 2018. In 2017 zullen de consequenties van deze herindelingen voor de 
aanpak van de aardbevingsproblematiek in beeld worden gebracht (zie onderdeel 
D). 

' Dit zijn de gemeenten Appingedam, Bedum, DelfzijI, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer, 
Winsum 
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c. 
Beieidslceuzes voor de 
actualisatie van het 
Meerjarenprogramma in 
2016 
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Schade herstel 

Doelstelling 
Het instellen van heldere regelingen voor eigenaren, bewoners en gebruikers en 
zorgen voor een snelle afhandeling. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
Verbetering van de schadeafhandeling: 
• Vanaf 1 januari 2016 wordt de schadeafhandeling aangevuld met een 

Gesehillenregeling. Dit betekent dat een eigenaar de Arbiter 
Aardbevingsschade kan inroepen om een uitspraak te doen als er geen 
overeenstemming is. 

• Vanaf 1 januari 2016 wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en 
complexe schademeldingen. 

• De NCG behandelt vanaf 1 januari 2016 de complexe schademeldingen. De 
NCG zal in die situatie een casemanager, in dienst van de NCG, aanstellen 
die de opdracht krijgt om met alle betrokkenen te zoeken naar een opiossing 
en te komen met een bemiddelingsvoorstel; zo wordt de eigenaar ontzorgd. 

• De Commissie Bijzondere Situaties en de Onafhankelijke Raadsman blijven 
in de nieuwe situatie bestaan met behoud van hun onafhankelijke positie. 
De NCG financiert de ondersteuning van de CBS en de OR. De ondersteuning 
van de Onafhankelijke Raadsman blijft gecontinueerd in de huidige vorm. 

• Eigenaar-bewoners hebben recht op informatie over inspecties en 
onderzoeken die plaatsvinden of hebben gevonden bij de eigen woning. 

• De NCG monitort de schadeafhandeling voortdurend. 
• De bestaande protocollen en werkinstructies voor experts worden getoetst 

en samen met de NAM en het CVW besproken. 
• De NCG bevordert samen met de NAM/CVW de instelling van een 

bedrijvenloket in samenspraak met VNO/NCW, LTO, MKB-Nederland en de 
Economic Board, voor kleinere bedrijven/ZZP'ers. Aan het eind van het le 
kwartaal 2016 moet duidelijkheid bestaan over de exacte vormgeving ervan. 

• De NCG bevordert een steunpunt voor burgers in samenwerking met 
maatschappelijk organisaties. Het steunpunt komt in beheer van de 
maatschappelijke organisaties. 

Beleidskeuzes 
De komende maanden zijn de volgende zaken van invloed en zullen mogelijk tot 
(beleids)keuzes leiden; 
• De gefaseerde aanpassingen in het schadeprotocol. NAM stelt als eigenaar 

het schadeprotocol vast. Dit jaar wordt rond de zomer de eerste herziening 
van het schadeprotocol doorgevoerd en voor het einde van het jaar mogelijk 
een tweede. De eerste herziening is reeds voorgelegd aan de stuurgroepen 
en ook het tweede voorstel zal worden voorgelegd ter advisering, waarna de 
NCG zijn visie kenbaar maakt aan NAM. NAM past op basis van deze inbreng 
het schadeprotocol aan. 

• Daarnaast zal er door de NCG een procesbeschrijving van de werkwijze van 
de casemanagers complexe schade worden opgesteld, overeenkomstig het 
eerste MJP. Dit houdt in dat de casemanagers complexe schade volgens een 
door de NCG vastgesteld stappenplan gaan werken. Ook deze 
procesbeschrijving wordt aan de stuurgroepen ter advies voorgelegd, 
voordat deze kan worden vastgesteld. 
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Ook wordt dit jaar het proces verder doorlopen om, zoals in het addendum 
van de samenwerkingsafspraken beschreven is, bodemdaling onder het 
werkgebied van de NCG en de arbiters te brengen. Dit hangt onder meer 
samen met de mate waarin partijen zich committeren aan de werkwijze van 
de arbiter. 
Als laatste worden de uitkomsten van een aantal onderzoeken door de NCG 
gebruikt om de kaders voor schadeherstel verder te ontwikkelen: 
o De validatie van het Arcadis onderzoek naar schade buiten de 

contour en het onderzoek naar hoog frequente schades. 
o Er wordt een audit uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de 

vraag of de processen bij CVW zodanig zijn ingericht dat de 
schademelder snel en adequaat wordt geholpen. Deze audit zal 
aanbevelingen opieveren voor verbetering van de bedrijfsprocessen 
van het CVW eind 2016 of begin 2017. 

o Onderzoek naar redenen waarom mensen schade laten uitbetalen en 
keuzes die daarop volgen (wel of geen schadeherstel): 
Onderzoek naar redenen waarom een groep mensen niet meer 
reageert na erkenning van de schade. 
Onderzoek naar tevredenheid schademelders in schadeproces 
(eerstelijns/contra) over CVW. 
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Versterken 

2.1 Versterken algemeen 

Doelstelling 
De (gebouwde) omgeving en de infrastructuur zodanig versterken, dat deze voldoen 
aan de vigerende norm. Zorgen voor goede, transparante en publiek toegankelijke 
informatievoorziening. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• Risico's en prioriteiten bepalen. 
• No-Regret aanpak langs 4 lijnen. 
• Gebiedsgerichte aanpak om maximaal gebruik te kunnen maken van 

koppelkansen. 
• Bewoner staat centraal; Als vastgesteld is dat versterking moet plaatsvinden, 

kan er pas gestart worden als er overeenstemming bestaat met de eigenaar of 
bewoner. 

Beleidskeuzes 
Zeer recent zijn beschikbaar gekomen: 
• De adviezen voor het 'Winningsplan Groningen 2016' en het concept 

winningsbesluit van EZ (24 juni 2016). 
• Een nieuwe Hazard Kaart van het KNMI (30 juni 2016). 
• Een voorstel van NAM aan de NCG over prioritering (1 juli 2016). 

De NCG brengt de betekenis van deze nieuwe informatie zo spoedig mogelijk in 
beeld en zal aangeven wat dit betekent voor de versterkingsaanpak die hieronder is 
beschreven. 

Daarnaast zullen de activiteiten van de NCG gericht blijven op het zorgen dat zo veel 
mensen zo snel mogelijk veilig wonen. Daarvoor moet de beschikbare inspectie- en 
engineeringscapaciteit maximaal worden benut. 

Prioritering 
Omdat nog niet alle gegevens beschikbaar waren om gewogen 
prioriteitsberekeningen te maken is de NCG in haar versterkingsaanpak gestart met 
een No-Regret aanpak langs vier lijnen: 
• Werken van binnen naar buiten. 
• Te starten met relatief kwetsbare gebouwen/gebouwonderdelen. 
• Gebouwen waar veel mensen samenkomen. 
• Continuiteit in de aanpak. 

Op 30 juni 2016 is een nieuwe KNMI-kaart gepubliceerd. De nieuwe KNMI-kaart kan 
pas toegepast worden in de NPR als deze daarin is verwerkt. Er zal de komende 
periode studie moeten worden gedaan naar de vraag of dit consequenties heeft voor 
de vertaling van de lijn 'van binnen naar buiten' en zo ja, welke dan. Wat concreet 
betekent dat een afweging gemaakt moet worden of ongewijzigd moet worden 
voortgegaan met de invulling van de 2^ ronde van prioritair aangewezen gebieden. 

Om te onderzoeken of de verwachte verhoogde risicoprofielen op basis van 
beschikbare statistische gegevens overeenkomen met de feitelijke situatie zal de 

Pagina 16 van 37 



 

Collegebrief - Reactie op kadernota meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig . . .

317

I Kadernotitie voor actualisatie meerjarenprogramma | 14 juli 2016 

NCG naast de lopende inspectie- en engineeringsprogramma's een 
inspectieprogramma voor gebouwen met een verhoogd risicoprofiel opstellen. Om 
tot verantwoorde keuzes te komen waar te starten met het programma wordt onder 
meer beschikbaar wetenschappelijk onderzoek gebruikt, evenals de binnenkort 
verwachte engineeringsresultaten van de lopende NAM-engineeringspilots. De 
omvang van het programma zal grotendeels afhankelijk zijn van de beschikbare 
engineeringscapaciteit. 

In de tweede helft van 2016 wordt eveneens gewerkt aan een verdere ontwikkeling 
van een (gewogen) prioriteringssystematiek op basis waarvan goede afwegingen 
kunnen worden gemaakt over de inzet van de inspectie- en engineeringscapaciteit 
voor alle werkstromen en thema's, zoals genoemd in het MJP. 

Naast een prioriteringssystematiek dient er ruimte te zijn om op basis van 
afwegingskaders inspecties en engineering toe te voegen aan overeengekomen 
inspectieprogramma's met bijvoorbeeld als doel om het investeringsklimaat in de 
regio niet te ontmoedigen of om (complexe) schadedossiers van een opiossing te 
kunnen voorzien. 

Nieuwe NPR 
Er is een stappenplan opgesteld om te komen tot een verbeterde versie van de NPR. 
Er dienen nog keuzes te worden gemaakt voor welke onderdelen het wenselijk is om 
deze op korte termijn op te nemen. Omdat een beperkt aantal onderwerpen maar 
opgepakt kan worden in een korte doorlooptijd, betekent dit ook dat andere 
onderwerpen naar achteren schuiven in de ti jd. De NEN-commissie gaat vervolgens 
aan de slag met die onderdelen waarvoor opdracht wordt gegeven door de NCG. 

In de tweede helft van 2016 zal gewerkt worden aan het tot stand komen van deze 
nieuwe NPR. Nieuw kaartmateriaal dat beschikbaar komt moet gevalideerd worden 
alvorens het kan worden gebruikt. Om de nieuwe KNMI-kaart te kunnen gebruiken, 
is in elk geval een aanpassing van de NPR vereist. 

Als het niet haalbaar blijkt om een gewijzigde NPR gereed te hebben voor 1 januari 
2017 dan maakt de NCG de keuze om de witte NPR als referentiekader te gebruiken, 
in ieder geval tot 1 juli 2017 conform de uitgangspunten die in het MJP 2016-2020 
zijn verwoord. 

Validatie Inspectie & Engineering 
De NCG werkt samen met NAM en CVW aan kwaliteitsborging van inspecties en 
engineering. Het gaat daarbij om drie niveaus van validatie; 
• Validatie van de rekensystematiek/rekensoftware. 
• Validatie en kwaliteitsborging van het proces van inspectie- en engineering. 
• Procedure van 'bezwaar' om eigenaren de mogelijkheid te bieden om een 

second opinion aan te vragen als hij het oneens is over het 
beoordelingsresultaat inzake de noodzaak van wel/niet versterken. 

Omdat de validaties en kwaliteitsborging nog moeten worden uitgevoerd, dienen 
risico's in kaart te zijn gebracht op het moment dat over de eerste 
beoordelingsresultaten wordt gecommuniceerd. Derhalve wordt gewerkt aan een 
totaaloverzicht van processtappen en bijbehorende aanwezige en ontbrekende, al 
dan niet gevalideerde, documenten zoals protocollen. Op basis van de risico's dient 
een planning te worden opgesteld welke onderdelen met hogere of lagere prioriteit 
geborgd moeten worden. 
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Voor het proces van validatie en kwaliteitsborging wordt uitgegaan van hetgeen 
daadwerkelijk ontwikkeld is en toegepast wordt. Dat houdt in dat gestart wordt met 
de NLTH^-systematieken. Maar de NPR biedt meerdere mogelijkheden om te 
rekenen. Vanwege het belang om snelheid te maken in het versterkingsprogramma 
zullen ook andere verantwoorde methodes toepasbaar moeten worden. De start is 
hiermee gemaakt. Zo wordt zowel bij Heft in Eigen Hand als bij de vrijstaande 
woningen in ronde 1 parallel gerekend door gebruik van een meer en een minder 
geavanceerde rekenmethode. Voor het einde van 2016 moet duidelijk zijn of dit 
mogelijkheden tot versnelling biedt. 

2.2 Gebiedsgerichte aanpak 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• Er wordt gewerkt vanuit integrale gebiedsvisies. De gemeenten nemen het 

voortouw voor de overkoepelende) gebiedsvisies (beleidsregie). 
• De aanwijzing van de prioritaire gebieden gebeurt door de NCG in samenwerking 

met de gemeenten. In de prioritaire gebieden wordt door NCG en gemeenten in 
samenwerking met lokale stuurgroepen, die bottom-up concrete 
gebiedsversterkingsplannen maken. 

• De algemene regel geldt dat het versterkingsprogramma gebiedsgericht opstart, 
tenzij er sprake is van gebiedsoverstijgende belangen, zoals bij scholen en zorg. 

• De bewoner staat centraal. 

Beleidskeuzes 
• Gelet op de nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe KNMI-kaart en mogelijk 

een nieuwe NPR moet een afweging plaatsvinden of de aangekondigde ronde 2 
van prioritair aangewezen gebieden ongewijzigd doorgang moet vinden. 

• De inspectie en engineering van gebouwen met een verhoogd risicoprofiel wordt 
gestart. 

• Binnen de kernen van de 1^ ronde van prioritaire gebieden is gestart met de 
meest kwetsbare woningen om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk veilig 
te kunnen laten wonen. Er moet besloten worden of en hoe verder invulling 
moet worden gegeven aan het inspectie- en engineeringsprogramma na 
afronding van fase 1. Wordt er bij beperkt beschikbare capaciteit voorrang 
gegeven aan woningen binnen de gestarte kernen met een lager risico of is het 
verantwoorder om dan te starten in andere kernen met woningen met hoog 
risico? 

• Een afweging moet worden gemaakt of de NCG alle transitieprojecten, 
waaronder de NAM-engineeringpilots, wil overnemen in regie. 

2.3 Wonen 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• Woningcorporaties hebben met NAM/CVW een programma voor versterking + 

nul op de meter voor 1.650 woningen opgesteld. Uitvoering van het programma 
vindt plaats in 2016. 

• 70% van de woningen is particulier bezit. In 2016 starten we met een proef om 
een 50-tal eigenaren in de gelegenheid te stellen zelf als particulier 
opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventueel andere verbouwingen 
zelf uit te (laten) voeren. Daarvoor is het 'Heft in eigen hand'-model bedacht. 

' Non-Linear Time History, een berekeningsmethodiek om de stabiliteit in verband met aardbevingen te toetsen 
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Beleidskeuzes 
Overeenkomst NAM-corporaties versterking en verduurzaming 1650 huurwoningen 
• De evaluatie van de pilot versterking en verduurzaming corporatiewoningen zal 

plaatsvinden en leiden tot besluitvorming over Pilot Fase IB (de resterende 1100 
huurwoningen). Daarbij moet rekening worden gehouden met de veranderende 
omstandigheden, de NCG is nu regisseur van de versterking. Er moet ook 
worden vastgesteld of verder gegaan wordt op basis van de afspraken die 
gemaakt zijn tussen de woningcorporaties en de NAM in oktober 2015 of dat een 
heroverweging plaats gaat vinden op dat punt en wat daarvan dan de 
consequentie is. De resultaten van de evaluatie worden in September verwacht. 

• De uitvoering van de extensie pilot Fase lA (375 woningen) wordt in 
afstemming met de gebiedsgerichte aanpak van de NCG opgepakt. 

Meerlaagse bouw 
Meerlaagse bouw wordt opgenomen in het programma Verhoogd Risicoprofiel dat in 
het najaar beschikbaar moet zijn. De resultaten van de NAM-pilots die nu lopen 
worden hierbij meegenomen. Dit betekent dat moet worden vastgesteld welke 
omvang van inzet van capaciteit voor de inspectie en engineering van de 
meerlaagse bouw beschikbaar is. De werkgroep Hoogbouw waarin gemeenten en 
corporaties zitting hebben, wordt in dit traject meegenomen (geinformeerd en waar 
nodig ook om informatie gevraagd). 

Heft in Eigen Hand 
De pilot Heft in eigen Hand biedt 50 particulieren de mogelijkheid om zelf als 
opdrachtgever op te treden voor de versterking van de eigen woning. Zij worden 
daarbij gedurende het hele proces bijgestaan door een van de drie bouwbegeleiders 
van Heft in eigen Hand. De pilot kent veel belangstelling, er is een wachtlijst. 

Zoals vermeld bij Validatie van Inspectie en Engineering zijn voor de wijze van 
engineering afspraken gemaakt om dit door middel van een versnelde 
rekensystematiek op te pakken. De validatie voor deze rekenmethode is nog niet 
gedaan. Deze wordt meegenomen in de totale wijze van validatie en 
kwaliteitsborging. Tot die tijd moet echter ook kwaliteit en onafhankelijkheid worden 
geborgd. Daarom wordt een (tijdelijk) proces vastgesteld Om, vooruitlopend op de 
formele validatie, kwaliteit te borgen. 

Er zijn in de 2e helft van 2016 geen beleidskeuzes voorzien. Die volgen na de 
evaluatie in 2017 wanneer besloten wordt of de pilot omgezet wordt in een regulier 
programma. 

2.4 Infrastructuur 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De NCG zet in de eerste helft van 2016 een proces in gang om tot vaststelling 

van uitgangspunten voor het aardbevingsbestendig bouwen en versterken van 
infrastructuur te komen. 

• De Provincie Groningen richt een Overlegplatform Infra op om tot snelle 
uitwisseling van kennis en - waar mogelijk - een gezamenlijke aanpak te komen 
met alle infrabeheerders en overige betrokken partijen. 

• De NCG zal met behulp van het Overlegplatform Infra in de eerste helft van 
2016 een overzicht opstellen van alle infrastructuur in het gebied. 
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De NCG zal vervolgens bevorderen dat een 0-meting en risicoanalyse van het 
bestaande infra-areaal wordt opgesteld, zodat op basis daarvan kan worden 
bepaald of schadeherstel en/of versterking van het huidige areaal nodig is en om 
de gehanteerde uitgangspunten te kunnen beoordelen. 
Kennisontwikkeling mag niet ten koste van de veiligheid gaan: duidelijke 
veiligheidskwesties moeten met voorrang worden aangepakt. 

Beleidskeuzes 
• In het PAI (Platform Aardbevingsbestendige Infra) is een concept-plan van 

aanpak besproken om het proces in gang te zetten om tot uitgangspunten voor 
aardbevingsbestendig bouwen van infra te komen. 

• Gestart wordt met een kwalitatieve inventarisatie van de infrastructuurobjecten 
in het gebied. De inventarisatie zal met behulp van een marktpartij 
plaatsvinden. Mogelijk dat de inventarisatie het komend jaar nog tot 
besluitvorming zal leiden. 

2.5 Agrarische sector 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De agrarische sector vraagt in de aanpak speeifieke aandacht vanwege de 

economische betekenis en de relatie met het landschap. 
• Voor de agrarische sector kijkt de NCG waar koppeling gevonden kan 

worden met bestaande programma's. 

Beleidskeuzes 
Er worden twee sporen onderkend binnen het agrarische domein: 
• Om aan te sluiten bij het versterkingsprogramma van de NCG wordt een agro-

pilot bij drie agrarische bedrijven in Overschild, Slochteren uitgevoerd (spoor 1). 
Hiervoor zijn de benodigde beleidskeuzen reeds in het MJP 2016-2020 gemaakt. 

• Regulier schadeherstel van de bedrijfsdelen (spoor 2). Ook buiten de prioritaire 
gebieden wordt gezamenlijk opgetrokken. Feitelijk is hier sprake van autonome 
schadeafhandeling waarbij voor complexe schadegevallen het Programma 
Groninger Schuren en Stallen (PGGS) een opiossing kan zijn. LTO Noord en de 
NAM hebben samen dit programma ontwikkeld om daarmee de gevolgen van de 
aardbevingen op de functionele agrarische bedrijven op duurzame wijze aan te 
pakken. Om meer inzicht te krijgen in het programma en ten behoeve van 
draagvlak zijn op verzoek van de NCG de Bestuurlijke en Maatschappelijke 
Stuurgroep over dit programma geinformeerd. De samenhang met de transitie 
van complexe schadegevallen naar de NCG wordt verder in kaart gebracht. 
Verder wordt verkend wat de impact is voor de gemeenten en provincie en wat 
er nodig is om een dergelijk programma tot een succes te maken. 

2.6 Chemische Industrie 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De NCG bevordert dat eenduidige en gedragen uitgangspunten en normen voor 

de beoordeling van aardbevingsbestendigheid van installaties en 
transportleidingen beschikbaar komen. 

• De NCG bevordert dat - zo nodig - middelen beschikbaar komen voor bedrijven 
en bevoegde gezagen ten behoeve van de extra inzet voor onderzoek en 
maatregelen. 

• De NCG stelt een stuurgroep en een werkgroep Industrie in, waarin alle 
betrokken partijen samenwerken en kennis en informatie uitwisselen om een 
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goede risico-inventarisatie te maken. Dit betekent een kwalitatieve beoordeling, 
metingen en constructieve berekeningen voor bepaling van faalsterkte en 
faalkans en daarnaast het uitvoeren van benodigde versterkingsmaatregelen en 
mitigerende maatregelen. 

Beleidskeuzes 
• Bij de bedrijven in het aardbevingsgebied die werken met gevaarlijke stoffen 

vinden onderzoeken plaats naar mogelijke risico's en eventueel te nemen 
versterkingsmaatregelen. Het gaat hierbij om 28 bedrijven die onder het BRZO 
vallen en 18 andere bedrijven. Bij 26 van deze 46 bedrijven is een kwalitatieve 
risicoanalyse (fase 1) uitgevoerd, en bij de overige bedrijven loopt die 
momenteel. 

• Verder wordt er nog gewerkt aan de vereenvoudiging van het 
kwantificeringsdeel van de methode (fase 2). Hierbij speelt een van de 
aanbevelingen van de commissie Meijdam een centrale rol, namelijk de 
aanbeveling om als ijkpunt te hanteren dat industriele installaties bestand 
moeten zijn tegen de zwaarste geinduceerde aardbeving die redelijkerwijs 
verwacht kan worden. Op initiatief van de NCG vindt er interdepartementaal 
overleg plaats over de praktische uitwerking van de aanbeveling en de 
verbinding met de geldende toetsingskaders. In het najaar neemt het Kabinet 
een besluit over deze uitwerking. 

• In de Stuurgroep Industrie wordt over een plan van aanpak gesproken om het 
onderzoek uit te breiden met de buisleidingen tussen bedrijventerreinen en de 
resterende circa 300 bedrijven op de Groningse risicokaart (geen BRZO-
bedrijven). Hiervoor wordt een priortering en pragmatische aanpak opgesteld 
voor vergelijkbare installaties, zoals bij LPG-stations, zodat deze niet allemaal 
afzonderlijk onderzocht hoeven te worden. 

2.7 Onderwijs 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
Binnen de sector onderwijs is er sprake van een krimpopgave. De NCG zoekt hier 
nadrukkelijk de koppeling met de versterkingsopgave en het 
verduurzamingsprogramma. 

Beleidskeuzes 
Het jaar 2017 staat geheel in het teken van de start van de uitvoering van de 
projecten uit het scholenprogramma. het kabinet heeft € 73,5 miljoen beschikbaar 
gesteld ten behoeve van het scholenprogramma.. Door de NCG wordt regie gevoerd 
op de besteding van deze middelen. De NCG maakt daarover afspraken met de 
betrokken gemeenten. 

Met betrekking tot uitvoering van het scholenprogramma dient nog een aantal 
beleidsmatige keuzes te worden gemaakt: 
• Met betrekking tot de toekenning van de kabinetsbijdrage moet de volgende 

beslissing worden genomen: 
o De verdeelsleutel op basis van het te realiseren aantal m2-ers per 

gemeente (is een beslissing van de gemeenten zelf); 
o De hoogte van de jaarlijkse toekenning aan de betreffende 

gemeente via het gemeentefonds. 

De inspecties worden uitgevoerd op basis van de groene NPR - basis voor het 
bouwdepot - en bij versterken geldt de aetuele normstelling. 
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Met betrekking tot de versterking van de onderwijsinstellingen met vestiging in de 
gemeente Groningen, Winsum of De Marne dient een beleidsmatige keuze te worden 
gemaakt. Het voorstel is dat de onderwijsinstellingen die buiten het prioritaire 
gebied liggen niet onder regie van de NCG worden versterkt. Een uitzondering 
hierop wordt gemaakt wanneer het een CC2 of CC3^ gebouw uit het programma van 
de NCG betreft. 

2.8 Zorg 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• Omdat er in de zorgsector veranderingen zijn in de wet- en regelgeving, 

ontstaan er ook veranderingen voor het zorgvastgoed. Het is daarom van belang 
dat er samenwerkingsafspraken komen tussen relevante partijen in deze 
transitie waarbij de aardbevingsbestendigheid wordt geintegreerd. 

• Er moet een goed onderbouwd plan van aanpak komen waarbij de koppelkansen 
tussen de versterkingsopgave en de toekomst van de zorg concreet worden 
gemaakt. 

Beleidskeuzes 
Vastgoed in zorg kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen die zorg raken, 
waaronder de ontwikkeling naar zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis wonen. Bij de 
versterkingsoperatie stimuleert de NCG een koppeling met deze ontwikkeling. Om 
dat mogelijk te maken zijn er diverse beleidskeuzes nog te maken: 
• Governance van de aanpak: een heldere besluitvormingsstructuur om 

afspraken te maken over hoe de lokale en bovenlokale ontwikkeling van 
zorg in de aardbevingsregio zich tot elkaar verhouden, hoe de 
versterkingsopgave ingepast wordt en hoe de versterkingsmiddelen worden 
ingezet. 

• Plan van aanpak voor 24 uurs zorginstellingen met een erkenning. In dit 
plan van aanpak staan de beleidskeuzes prioritering van inspectie en wijze 
waarop versterking gekoppeld wordt aan inhoudelijke planvorming. 

• Afspraken hoe om te gaan met eigen initiatief (verbouw bijvoorbeeld) bij 
zorginstellingen in relatie tot de capaciteit. 

• Aanpak voor de eventuele versterking van verschillende zorg-/woonvormen 
die geen zorginstellingen met een erkenning en geen reguliere woningen zijn 
(worden die wel/niet als reguliere woning beschouwd). 

• Vaststellen hoe levensloopbestendig wonen gestimuleerd kan worden en 
welke rol de NCG daarin gaat spelen. 

^ CC2 gebouwen zijn gebouwen waarbij mtddelmatige gevolgen zijn ten aanzien van het verlies van mensenlevens, of 
aanzienlijke economische of sociale gevolgen voor de omgeving (bijvoorbeeld woon- en kantoorgebouwen). CC3 
gebouwen zijn gebouwen waarbij er grote gevolgen zijn ten aanzien van het verlies van mensenlevens, of zeer 
grote economische of sociale gevolgen voor de omgeving (bijvoorbeeld openbare gebouwen als een concertzaal) 
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Calamiteitenorganisatie 

Doelstelling 
Goed voorbereiden van alle partijen op eventuele ealamiteiten als gevolg van 
aardbevingen. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De Veiligheidsregio Groningen (VRG) en de NCG willen eind 2015 over een 

actueel Incidentbestrijdingsplan (IBP) beschikken. Hiertoe is de tijdelijke extra 
personele ondersteuning bij de VRG gehandhaafd en tijdelijk uitgebreid. 

• In het 2e kwartaal 2016 initieert de NCG een overleg met de ministeries van 
Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en de Veiligheidsregio om te komen 
tot de noodzakelijke middelen en maatregelen van/bij alle betrokken partijen. 

Beleidskeuzes 
Erzijn in 2e helft van 2016 geen beleidskeuzes voorzien. 
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Flankerend beleid 

4.1 Energie 

Doelstelling 
In het kader van het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving en het 
ruimtelijk gebied de energieprestatie zo goed mogelijk verbeteren. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• Bij versterking zoveel mogelijk streven naar Nul-op-de-meter (NoM). 
• De NCG en de woningcorporaties bezien hoe de particuliere woningeigenaren in 

de nabijheid van een project van de woningcorporaties kunnen aansluiten bij de 
uitvoering van het gecombineerd versterken en energetisch verbeteren. 

• De NCG bekijkt hoe in de particuliere woningvoorraad, voor de te versterken 
huizen, verduurzaming tot nul-op-de-meter kan worden gerealiseerd. 

• De NCG neemt budgettaire verantwoordelijkheid voor het programmalijn 
Energietransitie van de Dialoogtafel en zal dat programma in samenwerking met 
betrokkenen verder vormgeven. 

• De NCG beziet met de provincie Groningen samen of en hoe een ontwikkelbedrijf 
voor codperatieve decentrale energieprojecten in 2016 kan worden gerealiseerd. 

• De NCG en de stuurgroep energietransitie nemen het initiatief om met 
betrokken belanghebbenden de ontwikkeling van smart grids en lokale 
opslagtechnieken te stimuleren. 

Beleidskeuzes 
Verduurzaming in huidige inspectieprogramma 
De gesprekken met bewoners in verband met inspectie en engineering zijn gestart. 
Er zal in dat traject ook met de bewoners gesproken worden over de koppelkansen, 
waaronder de mogelijkheden tot en wensen voor verduurzaming van hun woningen. 
Hiervoor dienen de regeling(en) voor verduurzaming (zie hierna) te worden 
uitgewerkt en gecommuniceerd met de versterkingsteams. Ook wordt 
communicatiemateriaal voor eigenaar bewoners gemaakt. In overleg met CVW/NAM 
wordt bekeken in hoeverre een inventarisatie ten behoeve van een Energie 
Prestatieadvies (EPA) kan worden meegenomen in het inspectieprogramma. 

Gebiedsgerichte maatregelen en woninggebonden maatregelen 
Afhankelijk van de discussie over de omvang van de versterkingsopgave moet 
worden bekeken in hoeverre gebiedsgerichte energieoplossingen haalbaar zijn. 

Instrument voor verduurzaming 
In de Voorjaarsnota zijn middelen beschikbaar gekomen voor verduurzaming 
gekoppeld aan schade en versterken. Een deel van deze middelen wordt ingezet 
voor het scholenprogramma. Een ander deel van de middelen wordt ingezet om de 
overschrijding van de voormalige regeling Waardevermeerdering te financieren. Het 
resterende (grootste) deel wordt ingezet voor het nieuwe instrument 
verduurzaming. Met betrekking tot het ontwikkelen van het nieuwe instrument is het 
proces om in samenspraak met de regio tot invulling te komen als volgt: 
• Eind augustus / begin September worden uitgangspunten en scenario's ter 

advisering voorgelegd aan de stuurgroepen. 
• In September volgt uitwerking met inachtneming van deze adviezen. 
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• Eind September/ begin oktober worden de stuurgroepen geinformeerd over de 
uitwerking. 

Indien dit tempo wordt gehaald kan dat leiden tot publicatie van de nieuwe regeling 
in de Staatscourant in 2016. De regeling zal met terugwerkende kracht in werking 
treden. 

De intentie is dat er geen huiseigenaren tussen wal en schip vallen tussen de 
aflopende waardevermeerderingsregeling en het nieuwe instrument voor 
verduurzaming. Er wordt een voorstel geformuleerd over hoe de groep mensen die 
schade heeft gemeld voor 01/02/16, maar nog niet het schadeproces had afgerond 
bij het vervallen van de huidige regeling waardevermeerdering per 01/07/16 een 
plek krijgt binnen de nieuwe regeling. 

Aanpalend worden afspraken met Binnenlandse Zaken en Economische Zaken 
gemaakt over combinatiemogelijkheden met andere subsidiestromen en 
leenfacititeiten van het Rijk met betrekking tot verduurzaming. 

4.2 Economie 

Doelstelling 
• Het regionale bedrijfsleven (groot en klein) een sterke positie in laten nemen bij 

de uitvoering van het Meerjarenprogramma. 
• De bevolking via goede scholingsprogramma's de mogelijkheid geven om 

optimaal in te stromen in de aardbeving gerelateerde arbeidsmarkt. 
• De innovatiekansen die voortkomen uit aardbeving gerelateerde 

werkgelegenheid zoveel mogelijk benutten. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De NCG neemt initiatief tot instelling van een stuurgroep Regionale Economie 

waarin de Economic Board en andere economische partners zitting hebben. 
• De NCG en Bouwend Nederland stimuleren de ontwikkeling van nieuwe 

bouwconcepten in samenwerking met consortia van (regionale) bouwbedrijven, 
producenten van bouwmaterialen, architecten, energie-installateurs en 
zorgaanbieders. 

• De NCG zet in op opschaling van de (bij)scholing en opieiding voor de 
bouwsector (met het EPI-kenniscentrum als belangrijkste trekker). 

• De toeleiding tot de arbeidsmarkt in en rondom de bouwsector wordt verbeterd 
(via project Bouwplaats Noord, met Bouwend Nederland en Arbeidsmarktregio 
als trekker). 

• De NCG bereidt een Internationale Bouw Tentoonstelling voor. 
• De NCG bevordert samen met de NAM/CVW de instelling van een bedrijvenloket 

in samenspraak met VNO/NCW, LTO, MKB-Nederiand en de Economic Board, 
voor kleinere bedrijven/ZZP'ers. Aan het eind van het le kwartaal 2016 moet 
duidelijkheid bestaan over de exacte vormgeving ervan. 

Beleidskeuzes 
• Bedrijvenloket: op basis van het feit dat de NAM vanaf de tweede helft 2016 

haar processen zal verduidelijken met betrekking tot bedrijfsschade gaat de NCG 
de communicatie hierover verbeteren. Ook bij ondernemersplatforms, zoals het 
Ondernemersplein en ondernemersverenigingen. In de tweede helft van 2016 
moet worden bepaald in hoeverre hier nog een aanvullend instrument bij ingezet 
dient te worden ter begeleiding van ondernemers. Hierbij speelt ook de 
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ontwikkeling van (en samenhang met) het te ontwikkelen mijnbouwioket van 
RVO een rol. 
Op basis van een getekende intentieverklaring tussen partners in de 
arbeidsmarktketen, medio 2016, wordt in de tweede helft van 2016 bepaald of 
een aanvullende rol van de NCG voorstelbaar is. Dit naast de verbindende en 
coordinerende rol die zij het afgelopen jaar al heeft ingenomen en naast de 
ambitie om frequent met de arbeidsmarktketen te communiceren over de 
ontwikkelingen in de ophanden zijnde werkvoorraad uit de versterkingsopgave. 
De stuurgroep regionale economie bepalen in het najaar waar zij een 
gezamenlijke aanvullende focus noodzakelijk achten en waar de stuurgroep, de 
NCG of onderdelen daarvan ook in 2017 nog een rol hebben. De meest voor de 
hand liggende thema's zijn Gas2.0, doorontwikkeling van de industriele clusters 
en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 

4.3 Leefbaarheid 

Doelstelling 
Kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid van de basisvoorzieningen laten voldoen aan 
de eisen van de toekomst en afstemmen op de demografische en 
sociaaleconomische prognoses. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De NCG bevordert met (de clusters van) gemeenten dat er een gebiedsbreed 

Programma Sociale Cohesie komt en faciliteert in een aanpak 'Best Persons' 
(ondernemende burgers die vaak als in formele leiders hun omgeving in 
beweging zetten). 

• De NCG neemt de verdere ontwikkeling en uitwerking van de programma's 
leefbaarheid van de Dialoogtafel over en zorgt dat reeds afgesproken acties 
worden uitgevoerd en dat de verdere ontwikkeling en uitwerking voor de 
komende jaren worden opgepakt. 

• Participatie van bewoners vindt plaats op gemeentelijk niveau bij de concrete 
planvorming in een dorp of wijk (gebiedsgerichte aanpak). 

Beleidskeuzes 
De notitie 'Leefbaarheidsprogramma NCG' is vastgesteld in het voorjaar van 2016. 
Voor de uitvoering moeten nog enkele beleidskeuzes gemaakt worden in 2016: 
• Herijkte criteria spoor 1 (herstructurering). Voor het gemeentelijk spoor binnen 

het leefbaarheidsprogramma is in totaal € 15 miljoen beschikbaar. Daarvan is € 
9 miljoen nog niet toegekend aan de gemeenten. Hiervoor moeten herijkte 
criteria worden opgesteld, waarbij leefbaarheid en aansluiting bij de realisatie 
van de doelen uit het MJP centraal worden gesteld. Daarnaast wil de regio graag 
een voortzetting van de huidige verdeling (vast bedrag per gemeente met staffel 
naar omvang aantal inwoners). De stuurgroep leefbaarheid heeft bij de 
verdeling van de eerste € 6 miljoen uitgesproken deze verdelingswijze nog wel 
te willen bespreken. 

• Koppeling leefbaarheidsprogramma en inspectie- en engineeringsprogramma. 
De NCG heeft een inspanningsverplichting uitgesproken om de 
leefbaarheidsprogramma's waar nodig te verbinden aan de inspectie- en 
versterkingsopgave. Voor het programma Elk Dorp Een Duurzaam Dak zijn hier 
afspraken over gemaakt. Voor het programma Herbestemming cultureel erfgoed 
moeten hier nog afspraken over worden gemaakt. 

• Geografische afbakening leefbaarheidsprogramma. Het huidige 
leefbaarheidsprogramma is overgenomen van de voormalige Dialoogtafel en 
richt zich op de G9. De NCG heeft uitgesproken zich te orienteren op het 
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draagvlak voor uitbreiding van het leefbaarheidsprogramma naar G i l of G12. 
Daarover zal ook gesproken worden met NAM. 
Ongelabelde € 2,5 miljoen Binnen spoor 2 (regionale programma's) van het 
leefbaarheidsprogramma is € 2,5 miljoen nog niet gelabeld. Voor de besteding 
hiervan kan gedacht worden aan de uitbreiding van een van de bestaande 
programma's of het opstarten van een aanvullend programma voor een thema 
waar momenteel nog geen aandacht voor is vanuit het leefbaarheidsprogramma. 
Snel internet. Binnen het leefbaarheidsprogramma is € 5 miljoen gereserveerd 
voor de realisatie van snel internet in de G9. De Economic Board Groningen en 
de provincie Groningen komen in de zomer van 2016 met een definitieve 
aanvraag voor de inzet van dit bedrag. 
Best persons. In het MJP is de wens opgenomen om een aanpak te ontwikkelen 
voor 'best persons'. Inwoners van het gebied nemen al dan niet georganiseerd 
tal van initiatieven ter versterking van de leefbaarheid in hun omgeving. Veelal 
kunnen ze om dergelijke initiatieven te ontplooien subsidie of andere vormen 
van financiering aanvragen. Maar erz i jn ook initiatieven die niet vallen binnen 
voorwaarden of waar financiering om andere redenen ingewikkeld is maar die 
wel een meerwaarde hebben voor de gemeenschap. De praktijk leert dat veel 
gemeenschappen dergelijke 'best persons' hebben die zeer waardevol zijn voor 
het dorp maar ook voor de maatschappij in brede zin. Wat mist, is inzicht in wat 
er nodig is om deze mensen hun bijdrage te kunnen laten leveren. De NCG en 
de provincie maken dit jaar gezamenlijk inzichtelijk hoe de wensen/behoeften 
van de 'best persons' vertaald kunnen worden naar beleid. 
Sociale cohesie. In het MJP staat dat de NCG de komst van een gebiedsbreed 
programma Sociale Cohesie bevordert en bewoners hierbij betrekt. Samen met 
Platform31 en het ministerie van BZK zijn door de NCG twee bijeenkomsten 
georganiseerd over het thema 'samenwerking overheid-bewoner'. De eerste 
bijeenkomst was bestemd voor bestuurders uit de regio, de tweede voor de 
medewerkers van de NCG en gemeenten in de vijf prioritaire gebieden voor 
versterking. Deze inspiratiesessies zijn de opstap naar een vervolg. Hoe dit 
vervolg vorm gaat krijgen, is nog niet bekend. 

4.4 Cultureel Erfgoed en beeldbepalende panden 

Doelstelling 
Maximaal behouden van het Groningse erfgoed, de landschappelijke kwaliteit en de 
gebiedsidentiteit. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De culturele waarde van een gebouw moet bij de afweging van de 

versterkingsopgave worden meegenomen. 
• De zorg voor de bescherming van cultureel erfgoed wordt meegenomen in de 

gebiedsgerichte aanpak in de regio. 
• Om eigenaar-bewoners te kunnen informeren over cultureel erfgoed wordt een 

erfgoedloket en een erfgoedteam ingesteld. 

Beleidskeuzes 
• Ten aanzien van het schadeprotocol wordt bezien in hoeverre dit op dit moment 

geschikt en compleet genoeg is voor de schadeafhandeling van monumenten 
(gebouwen met een status als rijks- provinciaal- of gemeentelijk monument en 
beschermde stads- en dorpsgezichten). In de 2^ helft van 2016 moet een al dan 
niet gewijzigd of aangevuld protocol worden vastgesteld. 
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Belangrijk item in de Taskforce 'Monumenten en aardschokken': in hoeverre is 
de NPR regeling toepasbaar voor een opiossing in de versterkingsopgave 
aangaande monumenten. Komend half jaar wordt er binnen de NPR specifieker 
naar de sterkte van monumenten gekeken. De veiligheidsnorm voor gebouwen 
die een monument zijn, blijft 10'^ Ze behoren van dezelfde veiligheid als 
gewone gebouwen te zijn. 
Met gemeenten worden in het kader van de gebiedsgerichte aanpak gesprekken 
gevoerd over de wijze waarop de nog niet beschermde beeldbepalende 
bebouwing (inelusief stedenbouwkundige structuren, groenstructuren en 
historische bebouwing) beleidsmatig kan wordt vastgelegd. Dit leidt bij 
gemeenten tot besluitvorming. 
Ook wordt voor nog niet beschermde beeldbepalende bebouwing gewerkt aan 
een afwegingsgrens tot welke kosten deze bebouwing versterkt wordt. In het 
MJP 2016-2020 was 150% van de totale nieuwbouwkosten opgenomen. Voor de 
bepaling van het doel, de hoogte en de grondslagen van genoemde 
afwegingsgrens moeten keuzes worden gemaakt om tot een duidelijk en breed 
gedragen beleid te komen met betrekking tot het borgen van beeldbepalende en 
karakteristieke panden. 
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Wat hebben we nodig: instrumenten 

5.1 Instrumentarium 

Doelstelling 
Instellen van heldere regelingen voor eigenaren, bewoners en gebruikers en zorgen 
voor een snelle afhandeling. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• Normen ten behoeve van nieuwbouw: de NCG stimuleert dat er - vooruitlopend 

op de nieuwe (verpiichte) normen - aardbevingsbestendig wordt gebouwd. 
Hiervoor wordt de huidige NAM-regeiing inzake nieuwbouw aangepast. 

• Ten aanzien van achterstallig onderhoud: er wordt een revolverend fonds 
ingesteld voor eigenaren die achterstallig onderhoud niet zelf kunnen 
opbrengen. 

• Rechtsbijstandsverzekering: nader onderzoek vanuit NCG vindt plaats naar de 
voorwaarden die verzekeraars stellen om een rechtsbijstandsverzekering af te 
sluiten binnen het aardbevingsgebied. Indien voorwaarden buitenproportioneel 
zijn, bekijkt de NCG in overleg met betrokken partijen op weike wijze voorzien 
kan worden in adequate juridische bijstand ter aanvulling op de bestaande 
mogelijkheden en de reeds ontwikkelde protocollen bij schade en preventie. 

• Waardevermeerderingsregeling: er komt een nieuw instrument voor 
verduurzaming. Uitgangspunt is dat woningeigenaren die overlast gaan 
ondervinden, doordat hun woning moet worden versterkt, een vergoeding 
kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals energiebesparende 
voorzieningen en decentrale energieopwekking). De maatregelen worden 
collectief en in samenhang met de versterkingsmaatregelen aangevraagd. 

• Waardevermeerderingsregeling: deze regeling wordt met terugwerkende kracht 
opengesteld voor schadegevallen ontstaan tot en met 31 december 2015 buiten 
de elf gemeenten. 

Beleidskeuzes 

Nieuwbouwregeling 
In het aanvullend bestuurlijk akkoord 'Vertrouwen op herstel en herstel van 
vertrouwen' zijn afspraken gemaakt voor het opzetten van een 
nieuwbouwinstrument. Doel is een stagnatie van het aantal nieuwbouwprojecten te 
voorkomen als gevolg van extra te nemen maatregelen (zelfde positie inwoners 
Groningen) en een stimulans te bieden voor de toepassing van 
aardbevingsbestendige maatregelen bij gebouwen. De NCG herijkt op dit moment de 
bestaande regeling in samenwerking met de gemeenten, provincie en NAM. 

Inhoud van huidige regeling: 
• Momenteel bestaat er een interim nieuwbouwregeling die wordt uitgevoerd door 

NAM. 
• Binnen de regeling is er eerst technische ondersteuning. Daarna bestaat er de 

keuze uit twee routes m.b.t. het verkrijgen van de financiele bijdrage: 
1. 'slimmer-ontwerpen-regeling'; 
2. 'redelijke-meerkosten-vergoeding-regeling'. 
Het verschil zit in de afwikkeling van de financiele bijdrage en daarmee de 
doorlooptijd. 
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Bij de 'slimmer-ontwerpen-regeling' worden de meerkosten niet getoetst en 
vindt toekenning - op basis van percentages van de totale bouwsom - plaats als 
het plan aan NPR voldoet. Daarmee is de regeling met name interessant bij 
projecten die nog niet zijn gestart. Bij deze projecten kunnen tegen betrekkelijk 
lage meerkosten aardbevingsbestendige maatregelen worden uitgevoerd. 
Bij de redelijke-meerkosten-vergoeding dienen alle meerkosten om aan de norm 
te voldoen, aangetoond te worden. Deze worden na beoordeling vergoed. 
Daarmee is deze regeling met name interessant bij complexe bouwprojecten of 
projecten die reeds in uitvoering zijn of waar sprake is van een vergaand 
ontwerp. Aanpassingen bij deze projecten leiden vaak tot forse meerkosten. 

Komende periode wordt aan de hand van concrete projecten besproken hoe de 
nieuwbouwregeling verder verbeterd kan worden. Ervaring die met de huidige 
regeling is opgedaan, wordt door de NCG benut om met gemeenten, provincie en 
NAM de regeling te herijken. 

De belangrijkste beleidskeuzen hierbij zijn: hoe de regeling en besluitvorming over 
de financiele toekenning transparanter en redelijker kan worden gemaakt, en welke 
mogelijkheid er komen voor mensen die het niet eens zijn met beoordeling van hun 
case. Tevens treedt de NCG met NAM in gesprek over de financiering van de 
regeling. 

Achterstallig onderhoud 
De NCG gaat samen met NAM een pilot inrichten. Het Fonds Woningonderhoud en 
Aardbevingen ondersteunt als extra instrument de gebiedsgerichte aanpak en draagt 
bij aan het opiossen van complexe schadegevallen. 
De voordelen van het garantiefonds voor de eigenaar/bewoner zijn: 
1. Lage financieringskosten; 
2. Als het inkomen te laag is tijdelijk aflossingsvrij; 
3. Meerkosten voor rekening van NAM; 
4. Voordeel van gecombineerde aanpak achterstallig onderhoud met schade 

en/of versterking voor bewoner. 

Er is eind mei overeenstemming bereikt tussen NAM en NCG over de 
leningsvoorwaarden. Op het NHG rentepercentage (10 jaar gemiddeld) wordt een 
korting van - 1,25 % gehanteerd. Dit komt op dit moment neer op een 
rentepercentage van 0,99 %. NCG draagt nu zorg voor de operationalisering van de 
pilot. Hieraan voorafgaand worden de uitgangspunten van de pilot nog een laatste 
keer kritisch getoetst op de huidige casuistiek van de afhandeling van (complexe) 
schadegevallen en de gebiedsgerichte aanpak. Dit om het fonds zo goed als mogelijk 
te laten aansluiten op de praktijk. 

Voorgestelde beleidskeuze/richting: 
Stimulering om, indien nodig en mogelijk, gebruik te maken van het garantiefonds 
in die situaties waarbij er, naast de versterkingsopgave en schadeherstel door 
CVW/NAM, sprake is van een eigen bijdrage voor de bewoner (over de betreffende 
kostenverdeling zal overeenstemming tussen betrokken partijen moeten bestaan). 
Hiervoor is noodzakelijk dat in de tweede helft van 2016 operationalisering van het 
garantiefonds gerealiseerd is. 

Pilot Koopregeling 
Door de regio wordt druk uitgeoefend op de NCG om na de pilot een generieke 
koopregeling op te zetten. De huidige pilot wordt na afloop geevalueerd (zowel 
kwalitatief als kwantitatief) en pas dan wordt besloten of en hoe er een vervolg 
komt. 
In zijn algemeenheid moeten verdere maatregelen ten behoeve van de woningmarkt 
in het aardbevingsgebied bijdragen aan een verder herstel daarvan. De NCG zal de 
effecten van deze maatregelen monitoren en deze afzetten tegen de ontwikkelingen 
op de woningmarkt. 
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5.2 Onderzoeken 

Uitgangspunten Meeriarenprogramma 
• De NCG heeft onderzoeken opgestart naar de (psycho-)sociale gevolgen van 

aardbevingen, naar het functioneren van de woningmarkt, naar de versterking 
van industriele installaties en naar de prioritering van de versterking. 

• In 2016 start de NCG onderzoeken naar normen voor gebouwen, infra en de 
Industrie. De NCG ondersteunt het onderzoek naar de versterking van het 
dijkvak Eemshaven-DelfzijI. De NCG ondersteunt het opzetten van een 
kennisplatform voor de ondergrond en een voor de bovengrond. 

• De NCG start een onderzoek naar de oorzaken van de hoge percentages 
schadegevallen die gelokaliseerd zijn aan de randen van het aardbevingsgebied. 

• In het eerste deel van 2016 wordt de onderzoeks- en kennisagenda van de NCG 
opgesteld. 

Beleidskeuzes 
De aftrap van de onderzoeken is geweest. De komende tijd verwacht de NCG de 
nodige uitkomsten die leiden tot te maken beleidskeuzes. 

Kennisplatforms 
Het Kennisplatform Bovengrond, bestaande uit twee kennistafels (gebouwde 
omgeving en leefbaarheid), stelt de kennisagenda op en komt hiermee in het najaar. 
Samen met de prioriteiten in kennisvragen van de NCG, wordt dat de basis voor het 
maken van keuzes voor onderzoek. Een voorstel hiertoe zal voorgelegd worden aan 
de stuurgroepen. 

Voor het Kennisplatform Ondergrond worden op dit moment de uitgangspunten en 
juridische mogelijkheden besproken tussen het ministerie van EZ, het SodM en de 
verschillende kennisinstellingen. Het programma gaat medio 2016 van start. De 
NCG kan onderzoeksopdrachten vanuit de kennisagenda betreffende de ondergrond 
hier onderbrengen. 

Validatie Arcadis onderzoek/Onderzoek naar hoge frequentie schades 
De uitkomsten van het onderzoek naar de door Arcadis gehanteerde methodologie 
zijn bepalend voor het vervolg. De resultaten van de validatie en het beoogd vervolg 
van het onderzoek worden aan de stuurgroepen voorgelegd. De resultaten van de 
validatie naar de door Arcadis gehanteerde methodologie worden rond half augustus 
verwacht. De inschatting is dat de resultaten van het vervolgonderzoek eind 2016 
beschikbaar komen. Beleidsmatige gevolgen zijn dit jaar niet voorzien. Wel voorzien 
zijn: 
• Informatiebijeenkomsten over uitkomsten eerste fase 
• Experts naar schademelders buiten de contour 

Gronings perspectief 
Medio 2016 volgt de volgende tussenrapportage. Op basis daarvan wordt bepaald of 
de huidige inzet van de NCG en anderen voldoende is of dat er andere beleidskeuzes 
moeten worden gemaakt. Het is dus zaak om de uitkomsten van Gronings 
Perspectief te vertalen in acties. 
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Woningmarkt: CBS rapportages en vervolgonderzoek 
In September 2016 volgt een derde CBS-onderzoeksrapport naar de ontwikkelingen 
op de woningmarkt in Groningen. Dit is het laatste rapport dat verschijnt binnen de 
huidige opdracht. Binnen het budget voor de huidige opdracht was nog ruimte voor 
volkshuisvestelijke aanvullingen. De NCG heeft de volgende aanvullingen 
voorgesteld aan het CBS: 
• WOZ-waarde ontwikkeling 
• Verkoopbaarheid hoog en laagsegment woningen 
• Zijn de verkochte woningen representatief voor de woningvoorraad 
• Demografische en economische context (verhuisbewegingen uit en naar het 

gebied) 

Op basis van het derde rapport wordt wederom bepaald of er beleidsmatige keuzes 
noodzakelijk zijn. 

Er is contact met het CBS over een nieuwe opdracht, Het voorstel van de NCG is om 
het CBS een nieuwe opdracht te geven voor 2 rapporten in 2017 (juni en december 
2017). De stuurgroepen zijn hierover geinformeerd. Conform de toezegging van de 
minister van EZ zal het CBS in deze rapportages ook aandacht besteden aan een 
vergelijking met de uitkomsten van het RUG onderzoek naar de woningmarkt (De 
Kam). 

Herhaling OTB-onderzoek 
De voorbereidingen worden getroffen om begin 2017 een herhaling te kunnen doen 
van het onderzoek dat door OTB is uitgevoerd in 2015. Een voorstel hiervoor wordt 
in het najaar aan de stuurgroepen voorgelegd. 

Onderzoeken chemische Industrie en infra 
Deltares en TNO hebben een methode ontwikkeld waarmee de 
aardbevingsbestendigheid van industriele installaties beoordeeld kan worden. Bij 
onder meer de BRZO-bedrijven in het aardbevingsgebied wordt de methode 
toegepast (op kosten van de NAM). De reviews van de plannen van aanpak en van 
de uitgevoerde onderzoeken worden gedaan door Deltares en TNO, die tevens 
werken aan doorontwikkeling van de methode. 

Werkgroep maatgevende aardbevingsbelasting 
Een knelpunt in de methode is de grote hoeveelheid complex rekenwerk dat vereist 
is. Dit betekent bovendien dat er geijkt wordt aan onwaarschijnlijk hoge 
aardbevingssterktes. Om die reden en om sneller tot een betrouwbaar inzicht te 
komen wordt momenteel een nog openstaande aanbeveling van de commissie 
Meijdam uitgewerkt. Het gaat hierbij om de aanbeveling om als ijkpunt te hanteren 
dat industriele installaties bestand moeten zijn tegen de zwaarste aanbeveling die 
redelijkerwijs kan worden verwacht. De Commissie Meijdam heeft geadviseerd om 
een aardbeving van 5 op de schaal van Richter in het kerngebied te beschouwen als 
maatgevend met een open norm om de aardbevingsbestendigheid te beoordelen. De 
vraag wanneer bebouwing, installaties en infrastructuur in redelijkheid bestand zijn 
tegen zo'n aardbeving wordt onderzocht. Daarbij wordt per sector aansluiting 
gezocht bij de bestaande wettelijke kaders en beoordeeld in hoeverre deze kaders 
toepasbaar zijn op dit relatief nieuwe risico. De berekeningsmethode zal bij enkele 
bedrijven worden getoetst. 

De uitwerking van de aanbeveling, die overigens tevens de vitale infrastructuur 
betreft, vindt plaats door een werkgroep die enkele leden van de voormalige 
commissie bevat naast deskundigen van o.a. KNMI en TUD. Het advies van de 
werkgroep zal in overleg met het ministerie van lenM worden getoetst aan de 
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BRZO-regelgeving. Het omgaan met die nieuwe inzichten komt ter sprake in de 
stuurgroep Industrie. 

Samenhangende benadering waar mogelijk 
Voor onderzoek in het kader van Industrie is behoefte aan pga-kaarten met een 
grotere mate van detaillering. Ook is er behoefte aan beter inzicht in het 
verwekingsrisico. Diezelfde behoeften zijn er voor de afzonderlijke projecten bij 
infrastructuur Daarom zorgt de NCG voor een zoveel mogelijk samenhangende 
aanpak van Industrie en infrastructuur. 

Critical Review 
In samenwerking met de RUG wordt de eerste Critical Review over het thema 
Woningmarktonderzoeken georganiseerd. Deze review zal in het najaar 
plaatsvinden. De ambitie van de NCG is om ook over kaartmateriaal nog een Critical 
Review te organiseren in 2016. De reviews leiden mogelijk tot nieuwe inzichten en 
beleidswijzigingen. 

Meetinstrumentarium 
Dit onderzoek richt zich op: 
• Het inventariseren van het huidige meetnet (wat wordt er momenteel gemeten) 
• Het uitvoeren van een verschillenanalyse en het doen van aanbevelingen als het 

huidige meetnet niet aan de informatiebehoefte voldoet. 
Eind 2016 weten we op basis van het onderzoek of het huidige meetnet aan de 
informatiebehoefte voldoet. Op basis van deze kennis worden in 2017 beleidskeuzes 
gemaakt. 

5.3 Woningbedrijf 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• De NCG neemt de regie om een regionaal woonbedrijf te ontwikkelen waarin alle 

vastgoed gerelateerde activiteiten, zoals het ontwikkelen van wisselwoningen of 
leenhuizen tot het opkopen, beheren, verhuren en/of slopen van panden kunnen 
worden ondergebracht. 

Beleidskeuzes 
De NCG is gestart met het opzetten van een publieke stichting. Deze stichting gaat 
het woningbezit van de tijdelijke private stichting overnemen. Indien nodig en 
wenselijk krijgt de stichting de mogelijkheid om een breed takenpakket te gaan 
uitvoeren. De inschatting is dat deze publieke stichting gereed is in maart 2017. De 
inzet is onder andere sterk afhankelijk van de mate van versterking die noodzakelijk 
is. Met twee gemeenten en de provincie zijn gesprekken gevoerd over de opzet van 
het woningbedrijf en de eventuele deelname daaraan. Er tekenen zich twee lijnen 
af: 
• Het woonbedrijf voert voor het gehele gebied de direct versterkingsgerelateerde 

vastgoedactiviteiten uit en vult deze per speeifieke situatie aan met 
vastgoedactiviteiten die bijdragen aan de bredere doelstellingen. Daarvoor 
worden per situatie/projeet aanvullende inhoudelijke en financiele (contractuele) 
afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten. 

• Het woonbedrijf combineert de versterkingsgerelateerde vastgoedactiviteiten 
voor het gehele gebied met activiteiten die bijdragen aan de bredere 
doelstellingen en ontvangt daartoe middelen die gekoppeld zijn aan algemeen 
geformuleerde prestatieafspraken. 
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Er wordt verder gesproken met gemeenten. Een voorstel over de opzet en inzet van 
het woonbedrijf wordt in het najaar voorgelegd ter besluitvorming. 

5.4 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 

Doelstelling 
Stimuleren van adequate gemeentelijke handhaving op de norm voor 
aardbevingsbestendigheid en de staat van de (gebouwde) omgeving. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
Inzet op een doelmatig en snel proces van vergunningverlening: 
• Gemeenten bekijken hoe zij bestaande instrumenten het beste kunnen 

gebruiken en wat zij aanvullend nodig hebben. 
• De NCG ondersteunt gemeenten bij ruimtelijke ordeningsprocedure. 
• De NCG maakt met gemeenten en CVW werkafspraken over welstandsnota, 

vergunningsvrij stellen van speeifieke zaken, toepassen van de 
'kruimelgevallenlijst' en Compliance-management en systeemtoezicht (CSM). 

• Gemeenten hebben een gezamenlijke aanpak voor vergunningverlening en 
toezicht ontwikkeld. 

• Gemeenten ontwikkelen een specifiek toezichtsbeleid en -strategic, passend in 
de landelijke handhavingsstrategie, die moet leiden tot een 
uitvoeringsprogramma voor toezicht op de bestaande bouw. 

Beleidskeuzes 
Om het Uniforme uitvoeringskader voor VTH-werkzaamheden (compliance 
management) te kunnen implementeren wordt gewerkt aan het opstellen van een 
bedrijfsplan. Na de zomer wordt een besluit over de organisatorische en financiele 
borging van het compliance management genomen in de Stuurgroep VTH. In de 
tweede helft van 2016 richten gemeenten en CVW zich in om volgens het 
ontwikkelde model te kunnen werken. De Maatschappelijke Stuurgroep wordt 
meegenomen in de ontwikkelingen. 

Vanwege de complexiteit en gemeente overstijgende aspecten, heeft de stuurgroep 
de NCG gevraagd om op onderdelen nadrukkelijker de regierol te vervullen en 
ondersteuning te bieden. In de tweede helft van het jaar wordt hiertoe een voorstel 
aangeboden in de stuurgroep VTH. De NCG zal daarbij oog hebben en houden voor 
de eigen autonomic van gemeenten. 

5.5 Ruimtelijke kwaliteit 

Doelstelling 
Maximaal behouden van het Groningse erfgoed, de landschappelijke kwaliteit en de 
gebiedsidentiteit. 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
De optimalisatie in de onderlinge verhouding van de gebruikswaarde, de 
belevingswaarde en de toekomstwaarde is waarnaar gezocht wordt in de borging. 
Dit kan door het projectteam te voorzien van deskundigheid in de gebiedsgerichte 
aanpak. 

Beleidskeuzes 
Er is voor vooralsnog gekozen geen structurele invulling te geven aan een ruimtelijk 
kwaliteitsteam. Op ad hoc basis kan advies worden ingewonnen bij deskundigen. In 
2017 wordt dit thema opgepakt. 
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5.6 Monitoring 

Uitgangspunten Meerjarenprogramma 
• Er komt een goede monitor om te meten en zo nodig bij te sturen op de 

uiteindelijke gewenste outcome van het programma: in welke mate hebben de 
ingezette maatregelen de met elkaar afgesproken programmadoelen dichterbij 
gebracht. 

• In het eerste kwartaal van 2016 wordt een volledige set van indicatoren voor de 
doelen ontwikkeld en wordt zo nodig de 0-meting compleet gemaakt. 

• De eerste monitor wordt een jaar na de start uitgevoerd en kan als input worden 
gebruikt voor het Meerjarenprogramma 2018-2023. 

Beleidskeuzes 
De NCG ontwikkelt een set met indicatoren voor het jaarlijks monitoren van de 
effecten van het MJP. Deze indicatoren meten de volgende dimensies van 
leefbaarheid: veiligheid, werkgelegenheid, huisvesting, bereikbaarheid van de 
voorzieningen (supermarkt, winkelaanbod, zorg, cultuur, sport), onderwijs, digitale 
toegang, sociale cohesie, gebiedsidentiteit, gezondheid, ervaren leefbaarheid en 
institutioneel vertrouwen. Er dient nog vastgesteld te worden dat leefbaarheid 
voldoende bepaald wordt in deze dimensies. Komend jaar wordt de toepasbaarheid 
van een aantal bestaande onderzoeksprogramma's voor deze effectmeting getoetst. 
Hiernaast worden de precieze vorm en methode van rapportage binnen de NCG nog 
verder ontwikkeld. 
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D. 

Onderwerpen waar vanaf 
januari 2017 (beleids) 
Iceuzes in worden 
gemaal<t 
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Onderwerpen waar vanaf januari 2017 (beleids)keuzes in 
worden gemaakt 

1 Positie NCG t.o.v. NAM, CVW en het Ministerie van EZ 
• Subsidiekaders (intern traject) 
• Gemeentelijke herindelingen; hoe gaan we om met de gemeentelijke 

herindelingen die er aan zitten te komen in Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Menterwolde en Groningen-Ten Boer-Haren? 

2 Schadeherstel 
• Fase I I I schadeprotocol 
• Grijze gebied tussen duidelijke aardbevingsschade en duidelijke gevolgen 

bodemdaling diepere lagen 
• Schadepreventie 

3 Versterken 
• Actualisatie NPR per 1/1/2017 
• Inspectieresultaten + versterking waar nodig 
• Verdere ontwikkeling gebiedsgerichte aanpak: derde / vierde ronde 

gebieden? 
• Heft in eigen Hand, versterking -I- vervolg 
• Acties en ervaring van best practices uit plan van aanpak zorg 
• Doorontwikkeling plan van aanpak zorg 
• NCG werkt mee aan het bevorderen van levensloopbestendige woningen en 

levensloopbestendigheid in zorgvastgoed. De NCG beraadt zich op de 
verschillende mogelijkheden om hier een extra impuls aan te geven (bv 
financiele impulsen). 

• Nieuw element om nader te verkennen: maatschappelijk risico 

4 Calamiteitenorganisatie 
• Verdere implementatie incidentbestrijdingsplan 

5 Flankerend beleid 
• Leefbaarheidsprogramma t/m 2018 
• Verkenning naar een Internationale Bouwtentoonstelling opstarten. 
• Uitwerking Gas2.0 
• Ondersteunen behoefte vanuit Eemsdelta om te komen tot een gedragen 

Industrieagenda 
• In afstemming met bouwinnovatiecentrum BuildInG en de bouwsector moet 

NCG bepalen hoe de versterkingsopgave in de uitvoering zo ingericht kan 
worden dat maximale ruimte ontstaat voor innovatie. 

6 Wat hebben we nodig 
• Critical reviews worden doorgezet in 2017 
• Nieuwe nieuwbouwregeling; 
• Gevolgen uitkomsten evaluatie koopregeling; 
• Onderzoeksresultaten en doorwerking 2017/2018 
• Het onderzoek Gronings Perspectief vindt nog plaats in 2017 en zal veHengd 

worden. De tussentijdse resultaten vragen telkens om herijking van acties 
en keuzes. 

• Meet- en monitoringsprotocol 
• Evaluatie van het programma van Kennisplatform Ondergrond 
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Leeswijzer 

Voor u ligt de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal van 2016 van de 
Nationaal Coordinator Groningen (NCG). Deze kwartaalrapportage geeft u zowel een 
kwantitatief als een kwalitatief overzicht van de activiteiten en voortgang van de 
NCG. De rapportage bestaat uit zes onderdelen. Na een korte inleiding door Hans 
Alders volgt het eerste deel over schadeherstel. Met behulp van cijfers over onder 
andere schademeldingen, aanvragen voor contra-expertise en onveilige situaties 
wordt de voortgang van het schadeherstel inzichtelijk gemaakt. Het tweede 
onderdeel behandelt de versterking en de gebiedsgerichte aanpak. Hier wordt 
ingegaan op de voortgang van inspecties in de vijf prioritaire gebieden van de NCG. 
In onderdeel drie wordt vervolgens stilgestaan bij de stand van zaken rondom het 
instrumentarium van de NCG. Met behulp van cijfers worden de verschillende 
regelingen en instrumenten weergegeven. Onderdeel vier beschrijft wat er het 
afgelopen kwartaal in de Maatschappelijke en BestuuHijke Stuurgroepen aan de orde 
is gekomen. Het vijfde deel, Kansrijk, geeft de ontwikkelingen op het gebied van 
beleid van de NCG weer. De rapportage sluit af met onderdeel zes over de stand van 
zaken rondom de verschillende onderzoeken waar de NCG bij is betrokken. 
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Inleiding 

De uitvoering van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk 
Groningen (MJP) vraagt de nodige vervolgstappen. Deze tweede kwartaalrapportage 
gaat over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2016. 

De rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van het 
schadeherstel. In het derde kwartaal zullen complexe zaken, die nog bij CVW en 
NAM in behandeling zijn, worden overgedragen aan de NCG. De volgende 
rapportage kan dan een totaalbeeld geven van de cijfers rondom complexe schade. 

Het gebiedsgericht werken is in de fase van inspecties. Op veel plaatsen vinden 
uitgebreide inspecties plaats. Deze inspecties zijn nodig om vast te kunnen stellen of 
woningen voldoen aan de norm van 10'^ en indien dat niet het geval is hoe de 
versterking eruit moet zien om daaraan te kunnen voldoen. Voor veel betrokkenen 
betekent dat overlast. De inspecties zijn door de bewonersbegeleiders met de 
bewoners intensief voorbereid en begeleid. De versterkingspunten in Loppersum, 't 
Zandt, Ten Post, Overschild en Appingedam zijn allemaal geopend en actief. 

In het tweede kwartaal heeft de pilot koopinstrument plaatsgevonden. Een pilot om 
antwoord te geven op knelpunten gericht op sociaaleconomische en sociaal-
maatschappelijke factoren. Er hebben zich 117 kandidaten aangemeld die aan alle 
voorwaarden voldoen. Binnen de pilot zijn uiteindelijk 55 woningen aangewezen die 
voor opkoop in aanmerking komen. 

De uitvoering van het MJP vraagt Intensief overleg zowel met de BestuuHijke als de 
Maatschappelijke Stuurgroep. Deze rapportage maakt inzichtelijk welke 
onderwerpen de revue zijn gepasseerd. 

Het MJP zet niet alleen in op aardbevingsbestendig (schadeherstel en versterken) 
maken, maar ook op het benutten van kansen. Het onderwijsprogramma kan 
worden uitgevoerd nu ook van het Rijk gelden beschikbaar zijn gekomen. Daarnaast 
is met de partijen in de gezondheidszorg het gesprek gestart om tot een 
programmatische aanpak te komen. 

Verder vinden tal van onderzoeken plaats. Het RUG-onderzoek Gronings Perspectief 
is daar een voorbeeld van. Dit onderzoek maakt duidelijk wat de 
gezondheidsaspecten zijn van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten. 

Het is een greep uit de onderwerpen die in het tweede kwartaal aan de orde zijn 
geweest. In deze rapportage treft u informatie daarover aan. 

Hans Alders, 
Nationaal Coordinator Groningen 
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Schadeherstel 

Dit hoofdstuk gaat in op het veHoop van het schadeherstel. Met behulp van cijfers 
en aetuele informatie wordt ingegaan op de afhandeling van reguliere 
schademeldingen door Centrum Veilig Wonen (CVW), de afhandeling van complexe 
schadegevallen door de NCG en de eerste resultaten van de nieuwe Arbiters 
Aardbevingsschade. 

1.1 Afhandeling van reguliere schadegevallen door Centrum Veilig Wonen 
In deze paragraaf zijn gegevens opgenomen die het verloop van de reguliere 
schadeafhandeling door Centrum Veilig Wonen (CVW) laten zien. De tabellen tonen 
cijfers van onder andere schademeldingen, aanvragen voor contra-expertise, 
meldingen van bewoners van acuut onveilige situaties en klanttevredenheid. 

Verder is er afgelopen kwartaal met NAM gewerkt aan de eerste fase van de 
herziening van het schadeprotocol van NAM voor reguliere schade. In deze fase 
worden aanpassingen in het schadeprotocol doorgevoerd op basis van het MJP en 
uitkomsten van het Lysias-onderzoek naar het sehadeafhandelingsproces en het 
APE-onderzoek naar de tevredenheid van schadeafhandeling. In de Maatschappelijke 
en BestuuHijke Stuurgroepen van juni is een tekstvoorstel voor herziening van het 
huidige protocol uit augustus 2014 ter advisering voorgelegd. De adviezen van de 
stuurgroepen worden benut door de NCG om te komen tot een definitief advies aan 
NAM. NAM stelt daarna een aangepast schadeprotocol vast. Het gesprek over de 
verbetering en aanpassing van het schadeprotocol krijgt een vervolg na het 
zomerreces. 

Zoals aangekondigd in het MJP is in het tweede kwartaal een burgeHoket opgericht. 
Het burgeHoket Stut-en-Steun is gevestigd in Appingedam en opgencht op initiatief 
van de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad. Stut-en-Steun is een 
onafhankelijk loket waar bewoners met schade terecht kunnen voor hulp en advies. 

In het kader van schadeafhandeling zijn er afgelopen kwartaal afspraken met NAM 
gemaakt over de verbetering van de communicatie door NAM in het geval van 
bedrijfsschade. NAM gaat op haar website duidelijker aangeven hoe een ondernemer 
met bedrijfsschade contact kan opnemen met NAM voor een passende opiossing. 

Tabel 1: Schadeafhandeling door CVW 

CVW schadeafhandel ing^ Per kwar taa l 

4-4 t / m 3-7 

Aantal schademeldingen 2608 
Aantal ingeplande bezoeken schade-expert 3105 
Aantal bezoeken schade-expert 3462 
Aantal expertiserapporten (aanbod schadeherstel) 4109 

Waarvan rapporten met alleen C-schade 2385 
Waarvan rapporten met A/B-schade 1724 

Aantal akkoord met compensatie 6168 

De in deze tabel weergegeven aantallen zijn inelusief de overgedragen NAM dossiers, waar dit in de eerste 
kwartaalrapportage over 2016 nog niet het geval was. Hierdoorzijn de gegevens uit beide rapportages niet 
zomaar optelbaar tot halfjaar totalen. 
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Contra 4-4 t / m 3-7 
Aantal aanvragen contra-expert 1767 
Aantal aktes van benoeminq 1844 

Aantal contra-rapportages ontvangen door CVW 2005 

Aantal getekende akkoorden 1284 
Aantal getekende dis-akkoorden 207 
Aantal 3^ deskundige (uitfaseringscategorie) 131 

4 -4 t / m 3-7 
Aantal meldingen waarbij gekozen wordt voor herstel 1018 

Waarvan herstel door aannemer CVW 620 
Waarvan herstel door eigen gekozen aannemer 398 

Aantal meldingen waar gekozen wordt voor 
uitbetaling 

2316 

CVW Overige info Per Kwartaal 
Klanttevredenheidsscore Vanaf de start van CVW in 

2015: 6,8 
Gemiddeld schadebedrag incl. C-schade 
rapporten 

€ 709 

Gemiddeld schadebedrag excl. C-schade 
rapporten 

€ 1.740 

1.1.1 Acuut onveilige situaties 
Bewoners hebben de mogelijkheid om zich te kunnen melden bij CVW als zij zich 
acuut onveilig voelen in hun huis. Deze 'rode knopmeldingen' leiden in alle gevallen 
tot een direct huisbezoek van een expert van het Centrum Veilig Wonen. In 
ongeveer 1/3 van deze meldingen bleek er ook daadwerkelijk sprake van een acuut 
onveilige situatie. In 27 gevallen in het afgelopen kwartaal is de woning direct door 
CVW verstevigd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het plaatsen van stutten. In 6 
gevallen is er geen directe relatie met aardbevingen geconstateerd en is de melding 
aan de gemeente overgedragen, die in dit geval ook gelijk actie onderneemt via de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht. 

Tabel 2: Acuut onveilige situatiemeldingen 

Acuut onveilige situatiemeldingen Per Kwartaal 

Acuut onveilige situaties gemeld via de rode knop 107 
Waarvan geconstateerd als acuut 33 

Waarvan onterecht als acuut gemeld 74 
Waarvan een noodmaatregel gesteld is 27 

Waarvan contact met de gemeente is gezocht 6 
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1.2 Afhandeling complexe schadegevallen door de NCG 
Vanaf 1 januan behandelt de NCG complexe schadegevallen. De casemanagers van 
de NCG bemiddelen tussen de betrokken partijen. Voor de behandeling van 
complexe schadegevallen heeft NCG een procesbeschrijving opgesteld. Deze 
beschrijving wordt in het derde kwartaal ter advisering aan de stuurgroepen 
voorgelegd. Daarnaast is het tweede kwartaal benut om de overdracht van 
complexe schadegevallen van NAM en CVW naar de NCG verder vorm te geven. 
Hiervoor is onder andere de werving van nieuwe casemanagers gestart. Dit proces 
loopt door in het derde kwartaal. Het streven is om per 1 September complexe 
schadegevallen (verder) door de NCG te laten behandelen. 

In de periode van april tot en met juni 2016 zijn er bij de NCG 54 complexe 
schadegevallen gemeld. In ditzelfde kwartaal zijn 15 zaken afgerond. Aan het eind 
van dit kwartaal staan er nog 39 zaken open. Een derde van de openstaande 
gevallen is gemeld in juni . Het was helaas nog niet mogelijk om de dossiers over de 
complexe schades verder te specificeren. Het streven is om deze in de rapportage 
over kwartaal 3 wel op te nemen. 

Complexe 
schades^ 

Aantal 
aanmeldingen 

Aantal 
afgehandelde 
zaken 

Aantal 
openstaande 
zaken 

Nog niet 
behandeld 

April 22 8 14 0 
Mei 13 5 8 0 
Juni 19 2 17 13 
Totaal 54 15 39 13 

1.2.1 Commissie Bijzondere Situaties 
De Commissie Bijzondere situaties heeft in het tweede kwartaal van 2016 22 nieuwe 
aanmeldingen gekregen en 8 zaken afgehandeld, waarvan in 4 zaken het huis is 
opgekocht. Op 1 juli stonden er 14 zaken open bij de Commissie. 

Tabel 4: Commissie Bijzondere Situaties 
Aantal 
aanmeldingen: 

22 Afgehandelde 
aanmeldingen: 

8 22 

14 

Aantal opgekochte huizen in tweede 
kwartaal 

4 

1.3 Arbiter Aardbevingsschade 
In het tweede kwartaal van 2016 zijn de Arbiters Aardbevingsschade gestart met 
hun werkzaamheden. Op 2 mei zijn 4 arbiters gestart. Op 1 juni is daar een vijfde 
arbiter bijgekomen. Deze arbiters zijn allemaal oud-rechters. Als na de eerste 
inspectie en de contra-expertise nog geen overeenstemming is over het herstel van 
de schade of als er sprake is van complexe schade, kan de Arbiter 
Aardbevingsschade worden ingesehakeld. De arbiter beoordeelt de zaak ter plaatse 
en doet een uitspraak waar CVW en NAM zich in beginsel aan verbinden. 

In de periode van 2 mei 2016 - 1 juli 2016 (8 weken) heeft de arbiter 39 zaken 
binnengekregen. Bij binnenkomst verstuurt het secretariaat van de arbiters een 

' Een aanmelding is een zaak die is aangemeld bij het team Complexe Schades van de NCG. Een zaak is 
afgehandeld wanneer de zaak gesloten is. Een openstaande zaak is in behandeling. Een zaak is nog niet 
behandeld wanneer hij al wel binnen is gekomen, maar nog niet in behandeling is genomen. Dit is dus een 
onderdeel van het aantal openstaande zaken. 
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ontvangstbevestiging. Daarin wordt aangegeven of een zaak door de arbiters kan 
worden behandeld of niet. Zodra de informatie van een ontvankelijke zaak compleet 
is, wordt de zaak in behandeling genomen en een schouw in de woning van de 
bewoner en een zitting in het gemeentehuis ingepland. De Arbiters hebben in de 
acht weken dat zij nu werkzaam zijn 34 zaken in behandeling genomen, waarvan in 
zeven zaken een schouw en een zitting hebben plaatsgevonden. 

Tabel 5: Zaken Arbiter 

Aantal binnengekomen zaken 39 
Verzonden ontvangstbevestiging 
fen ontvankelijk) 

36 

In behandeling 34 
Schouw/zittinq gepland 11 
Schouw/zitting plaatsgevonden 7 
Afgerond 2 

1.4 Opgekochte woningen NAM 

1.4.1 Aangekochte woningen 
In speeifieke situaties gaat NAM over tot de aankoop van een woning of gebouw. Dit 
kan zich voordoen bij zeer complexe schadegevallen, die zich kenmerken doordat er 
meer speelt dan enkel schade door aardbevingen. Een eenvoudige opiossing is dan 
niet mogelijk. 
Ook worden er woningen aangekocht op voordracht van de Commissie Bijzondere 
Situaties. Daarnaast heeft NAM acht woningen gekocht om versterkingstechnieken 
te testen. 

1.4.2 Complexe schades 
Bij een complex sehadegeval bespreken NAM en de eigenaar mogelijke opiossingen. 
Er zijn speeifieke situaties waarbij aankoop door NAM als beste opiossing naar voren 
komt. 

1.4.3 Commissie Bijzondere Situaties 
Een aantal inwoners uit de regio dreigt in de knel te raken door een opeenstapeling 
van problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om medische, financiele of sociale 
problemen. Bestaande regelingen bieden hierbij onvoldoende steun. Deze groep kan 
een beroep doen op de Commissie Bijzondere Situaties. De Commissie verzocht NAM 
de afgelopen periode meerdere malen over te gaan tot aankoop van een woning. 
NAM volgt de adviezen van deze onafhankelijke commissie op. 

1.4.4 Testwoningen in de regio 
Via een regionale makelaar kocht NAM acht testwoningen. Dankzij onderzoek aan 
deze testwoningen weten we steeds beter hoe gebouwen versterkt kunnen worden. 
De testwoningen staan model voor soortgelijke huizen in regio. 

1.4.5 Sloop van woningen 
Het komt ook voor dat NAM een aangekochte woning direct of op termijn besluit te 
slopen. Dit gebeurt met woningen die in een zeer slechte staat zijn. NAM bekijkt in 
de nabije toekomst, in samenwerking met de betrokken gemeente en een 
vastgoedadviseur, wat de beste opties zijn voor de vrijgekomen kavels. 
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Hieronder het overzicht van de aantallen woningen die NAM heeft aangekocht: 

Tabel 6: Opgekochte woningen NAM 

Testwoningen 8 
Bijzondere situatie 21 
Schade 25 
Aantal opgekochte won ingen 
to taa l 

54 

Waarvan gesloopt 12 
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Gebiedsgericht werken en versterken 

In vijf kernen hebben versterkingspunten hun deuren geopend. In het tweede 
kwartaal zijn deze versterkingspunten volledig bezet en ingericht. De 
projectmedewerkers van de versterkingspunten zijn begonnen met het voorbereiden 
van inspecties door het voeren van gesprekken met bewoners, het verstrekken van 
informatie en het verzamelen van gegevens. In dit hoofdstuk volgt een toelichting 
op het inspectieproces en de voortgang van de inspecties in de verschillende 
gebieden. 

2.1 Informatie aan bewoners 
In vervolg op de algemene informatie ronde op 19 maart 2016 zijn informatie
bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. Daarnaast zijn keukentafelgesprekken 
gevoerd bij bewoners thuis voor diegene waar in de eerste drie maanden van het 
programma geinspecteerd zou worden. Daarnaast staan de medewerkers van de 
NCG in de versterkingspunten klaar om alle vragen over o.a. de uit te voeren 
inspecties te beantwoorden. Bewoners worden geinformeerd over hoe en wanneer 
hun woningen door het CVW geinspecteerd gaan worden. Deze inspecties zijn nodig 
om, na berekeningen, te kunnen beoordelen of een woning wel of niet moet worden 
versterkt. Blijkt dat de woning niet aan de norm voldoet, dan wordt vervolgens 
aangegeven op welke wijze er versterkt kan worden en welke koppelkansen er zijn. 

2.2 Inspectieproces 
Voor CVW, onder regie van de NCG, kan starten met de inspectie van een woning, 
dienen de bewoners akkoord te zijn met de inspectie. Hiervoor moeten bewoners 
een akkoordverklaring ondertekenen. Ook worden privacyverklaringen van bewoners 
verzameld om de persoonsgegevens van de bewoner onderling te mogen delen 
tussen de verschillende organisaties (NCG, CVW en NAM). 

Er worden twee soorten inspecties uitgevoerd. Een uitgebreide inspectie (EVS2) 
waarbij de woningspecifieke kenmerken worden onderzocht, zoals de opbouw van de 
muur of de verbinding tussen vioeren en wanden. Dit betreft een voor bewoners 
ingrijpende inspectie waarbij naderhand ook herstelwerkzaamheden worden 
uitgevoerd. Met de verzamelde gegevens uit de inspectie wordt een 
engineeringsmodel opgezet om zo precies mogelijk uit te kunnen rekenen bij welke 
belasting welk constructieonderdeel bezwijkt. 
De andere inspectiesoort is een validatie-inspectie. Dit is een veel minder 
ingrijpende inspectie. Bij deze inspectie wordt beoordeeld of de woning overeenkomt 
met een modelwoning welke al eerder grondig is geinspecteerd. 

2.3 Versterkingspunten 

2.3.1 't Zandt 
Op 4 mei is na de tijdelijke huisvesting in het dorpshuis het definitieve 
versterkingspunt, in de pastoriewoning aan de Hoofdstraat 56, i n ' t Zandt geopend. 
Op 20 april en 17 mei zijn de eerste informatiebijeenkomsten georganiseerd waar 
bewoners uitgebreid geinformeerd zijn over de uit te voeren inspecties. De 
projectmedewerkers van ' t Zandt zijn bezig de pnvacy- en akkoordverklahngen door 
bewoners te laten ondertekenen. Op 15 juni is CVW begonnen met de inspectie van 
de eerste woning. 
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2.3.2 Loppersum 
Op 19 en 26 apnl en op 11 en 23 mei zijn in Loppersum informatiebijeenkomsten 
voor bewoners georganiseerd. Tijdens deze avonden is de planning van de uit te 
voeren inspecties toegelicht. Eind juni is de projectstaf begonnen met de eerste 
keukentafelgesprekken met bewoners. Inmiddels zijn de eerste inspectie- en 
akkoordverklanngen ondertekend. Door de informatiebijeenkomsten zijn de 
bewoners goed geinformeerd en veHoopt de ondertekening vIot. 

2.3.3 Ten Post 
In Ten Post heeft op 26 april de eerste informatiebijeenkomst voor bewoners 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn bewoners geinformeerd over de uit 
te voeren inspecties. Op 7 juni heeft de inspectie van de eerste woning plaats 
gevonden. Het versterkingspunt is sinds juni tijdelijk gehuisvest in Ten Boer. Om de 
kantoorfunctie goed te kunnen vervullen zullen aan het huidige versterkingspunt in 
Ten Post nog enkele aanpassingen worden verricht. 

2.3.4 Overschild 
Op 9 mei is de eerste informatiebijeenkomst in Overschild georganiseerd voor de 
bewoners waarvan de woningen als eerste worden geinspecteerd. Tijdens deze 
bijeenkomst is de planning en de inspectie nader toegelicht en afgestemd. Tijdens 
keukentafelgesprekken zijn bewoners verder geinformeerd en zijn, waar mogelijk, 
vragen beantwoord. Op 13 juni is de eerste uitgebreide inspectie uitgevoerd. Het 
ondertekenen van de privacy- en akkoordverklanngen veHoopt voorspoedig. 

2.3.5 Appingedam 
Het versterkingspunt Appingedam is na een tijdelijke huisvesting in het stadskantoor 
vanaf 1 mei ondergebracht in het voormalige kantoorgebouw van De Eendracht aan 
de Woldweg. Op 21 april zijn de bewoners, tijdens de eerste informatiebijeenkomst, 
ingelicht over de uit te voeren inspecties. Er is een positieve houding bij de 
bewoners en woningeigenaren. In vrijwel alle gevallen wordt na goed overleg 
ingestemd met de noodzakelijke inspectiewerkzaamheden. 
Inmiddels hebben er ruim 50 kennismakingsgesprekken plaatsgevonden en zijn in 
25 gevallen de inspectieplannen met de bewoners gedeeld. Er zijn tot nu toe 10 
uitgebreide inspecties uitgevoerd. 

2.4 Voortgang inspecties 
Naast de inspecties vanuit het gebiedsgerichte programma in de vijf pnoritaire 
gebieden van ronde 1 is in opdracht van het CVW ook inspecties uitgevoerd bij 
onder andere scholen, zorginstellingen, woningcorporatiewoningen en voor 
engineeringpilots van NAM. 
Tot en met juni 2016 zijn in totaal 362 woningen door CVW uitgebreid geinspecteerd 
volgens de EVS2-norm en 11 woningen gevalideerd. EVS2 is een vernieuwde 
inspectiemethodiek waarbij de constructie van een woning van nok tot fundering in 
kaart wordt gebracht. Buiten de pnoritair aangewezen gebieden zijn in Ten Boer nog 
5 woningen volgens deze norm geinspecteerd. In de tabellen op de volgende pagina 
wordt de voortgang weergegeven. 
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Tabel 7: Inspecties gebiedsgerichte aanpak^ 
Voortgang gebiedsgerichte 

aanpak Q2 
Voortgang totaal 

Periode 
01-04-2016 

Uitgebreide 
inspectie 

Validatie 
inspectie 

Uitgebreide 
inspectie 

Validatie 
inspectie 

t/m 30-06-
2016 
Appingedam 10 0 102 0 
Loppersum 0 0 218 11 
Ten Post 7 0 16 0 
Overschild 6 0 9 0 
't Zandt 3 0 17 0 
Totaal 26 0 362 11 

Voortgang Pre 2015 2015 Aantal 2016 
Veilig Stellen - Gebouw" 148 142 57 
Veilig Stellen - HRBE^ 184 649 345 
Bouwkundig Versterken 
(niet op Norm)^ 3 285 28 

Bouwkundig Versterken 
(op Norm) 0 42 128 

Totaal 335 1.118 558 

' Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 4 juli 2016 om 16.31 uur. 
* Veiligstellen houdt in dat de onveilige situatie is opgelost 
^ HRBE's: Hoog Risico Bouw Elementen 
' Niet op norm betekent dat de versterking niet conform de NPR heeft plaatsgevonden; deze was destijds nog niet 
beschikbaar. 
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Instrumentarium 

In dit onderdeel wordt stilgestaan bij het instrumentarium van de NCG. Het 
beschrijft de stand van zaken rondom de verschillende regelingen en instrumenten. 

3.1 Pilot Koopinstrument/knelpuntgerichte benadering + moeizame verkoop 
In het 2* kwartaal is gestart met de pilot Koopinstrument, die door NCG werd 
aangekondigd op 24 maart 2016. NAM heeft voor deze pilot €10 miljoen beschikbaar 
gesteld. 

Het koopinstrument biedt in speeifieke omstandigheden ondersteuning. Het gaat om 
woningen van eigenaar-bewoners die minimaal een jaar te koop staan en in de kern 
van het aardbevingsgebied (0.2 PGA) liggen. Daarbij wordt gekeken naar 
sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke factoren. 

Bij de NCG is een loket geopend voor aanmelding voor de pilot Koopinstrument. 
Aanmelding voor de pilot heeft plaatsgevonden in de periode 2 - 3 1 mei. 
Voor de aanmelding is een aanmeldformulier opgesteld waann de voorwaarden 
opgenomen zijn en waarin aanmelders hun knelpunt konden aangegeven. 

Bij de start van de pilot stonden er in het voor de pilot afgebakende gebied 
ongeveer 800 woningen langer dan een jaar te koop. Uiteindelijk zijn er in totaal 
179 aanmeldingen binnen gekomen, waarvan 20% van buiten de 0,2 PGA contour. 
Van die 179 kwamen er 117 voor selectie in aanmerking. Dit is ongeveer 15% van 
het aantal woningen dat aan het begin van de pilot langer dan een jaar te koop 
stond. De helft van die 117 gevallen wil kleiner wonen en uit verschillende 
aanvragen bleek dat men dan graag naar een kleinere woning in hetzelfde gebied 
wil verhuizen. 

De pilot Koopinstrument is een knelpuntenregeling gericht op sociaaleconomisch en 
sociaal-maatschappelijke factoren bij moeizame verkoop. Vooraf zijn er 3 
categoneen benoemd: 
1. familieomstandigheden: bijvoorbeeld scheiding, ontslag, financiele 
problemen, psychische problemen door aardbevingen. 
2. werk gerelateerd. 

3. wil kleiner wonen: bijvoorbeeld indicatie voor opname in verzorgingshuis. 

Uit de aanmeldingen blijkt de volgende verdeling naar categorie: 

Tabel 9: Aanmeldingen per categorie familie omstandigheden 22% 

werk gerelateerd 22% 

wil groter wonen 5% 

wil kleiner wonen 50% 

niet aangegeven 1 % 

Totaal 100% 

De NCG laat zich in het proces bijstaan door een adviescommissie. Deze 
adviescommissie bestaat uit dhr. Ten Brink (burgemeester van de gemeente 
Slochteren), dhr. Tebbens Tornnga (makelaar uit het gebied) en de heer Dieterman 
(voormalig directeur van een woningbouwcorporatie). 
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Op 1 juli heeft de NCG 55 woningen geselecteerd die voor opkoop in aanmerking 
komen. Voor deze woningen wordt de komende penode het taxatieproces en 
ondertekening van het voorlopig koopcontract opgestart. Uit de aanmeldingen blijkt 
dat de helft kleiner wil wonen. Ook blijkt uit de aanvragen dat een groot deel van de 
mensen wil verhuizen binnen het gebied. Zo'n 20% verhuist naar buiten het gebied 
vanwege werk elders. Met het aanwijzen van 55 woningen die voor opkoop in 
aanmerking komen, wordt bijna de helft van de aanvragen die passen bij de 
uitgangspunten voor deze pilot opgekocht. 

3.2 Instrument ten behoeve van nieuwbouw 
De NCG heeft afgelopen kwartaal met de gemeente Groningen en NAM gesproken 
over de uitwerking van de huidige nieuwbouwregeling voor een aantal 
nieuwbouwprojecten in de stad Groningen. Dit heeft geleid tot een werkbaar 
resultaat, waarmee de ontwikkel- en bouwprocessen doorgang kunnen vinden. 

Komende periode bespreekt de NCG aan de hand van concrete projecten hoe de 
nieuwbouwregeling verder kan worden verbeterd. Ervaring die met de huidige 
regeling is opgedaan, zal door de NCG worden benut om met gemeenten, provincie 
en NAM de regeling te herijken. 

In het tweede kwartaal van 2016 zijn er 42 nieuwe projecten voor de 
nieuwbouwregeling aangemeld, voor in totaal 345 wooneenheden. Daarmee komt 
het totaal aantal projecten sinds de start van de regeling op 324, equivalent aan 
5602 wooneenheden. Daarmee is €16,8 miljoen toegekend aan de gemeente 
Groningen en €10 miljoen voor de regionale gemeenten (peildatum 30-6-2016). 

3.3 Instrumentarium achterstallig onderhoud 
Over de uitgangspunten van de pilot is in het tweede kwartaal van 2016 
overeenstemming bereikt. Het voorstel is om een korting van 1,25 % te hanteren op 
de gemiddelde rente voor een hypotheek met NHG-garantie en 10 jaar vast. De 
uitgangspunten van de pilot zijn nog een laatste keer kritisch getoetst op de huidige 
casuistiek van de afhandeling van (complexe) schadegevallen en de gebiedsgerichte 
aanpak. Daarnaast is door NAM en NCG overeengekomen dat de inhoudelijke criteria 
zo praktisch mogelijk toe worden gepast, waarmee het fonds zo goed mogelijk 
aansluit op de praktijk. 

3.4 Instrument voor verduurzaming (voorheen waardevermeerderingsregeling) 
Op 6 juni j l . is de Kamer geinformeerd over de financienng van het MJP. Er is €165 
miljoen beschikbaar gekomen voor het combineren van verduurzaming met het 
versterken en herstellen van schade van woningen. Hiermee zijn de financiele 
kaders helder. Eerder is met de stuurgroepen besproken om de regeling 
waardevermeerdering aan te passen en daar waar mogelijk 
verduurzamingsmaatregelen ook te combineren met het versterken van woningen 
en dus niet alleen daar waar sprake is van schade. Dit om de 
duurzaamheidsmaatregelen zo efficient mogelijk in te zetten. De regeling wordt in 
het derde kwartaal uitgewerkt en in het vierde kwartaal definitief gemaakt. De 
nieuwe regeling treedt vervolgens met terugwerkende kracht in werking, zodat er 
geen woningeigenaren tussen wal en schip vallen. Over hoe we de mensen die voor 
1 februan 2015 schade hebben gemeld bij het CVW, maar nog niet een definitief 
schaderapport hebben ontvangen een goede plek kunnen geven in de nieuwe 
regeling, zal een voorstel worden opgenomen in het proces om te komen tot die 
regeling. Dit geldt ook voor de 1670 meldingen van schades aan de randen met een 
sehademelding voor 1 februari 2016. Vaststelling vindt plaats na consultatie van de 
beide stuurgroepen. 
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De oude waardevermeerderingsregeling is per 1 februari 2016 gesloten. Wel was er 
tot 1 juli 2016 nog de mogelijkheid voor mensen die voor 1 februan 2016 schade 
hebben gemeld en zich nog in het schadeproces bevonden om binnen een maand na 
ontvangst van het schaderapport een beroep te doen op de regeling. Die 
mogelijkheid verviel per 1 ju l i , dus in de laatste maand was de termijn van 
ontvangst schaderapport tot aanvraag niet een gehele maand. Voor alle mensen die 
tijdig een aanvraag hebben ingediend voor de regeling waardevermeerdering bij het 
SNN wordt het subsidieplafond verhoogd. 

Voor de voormalige regeling waardevermeerdering is een budget van €124,6 miljoen 
beschikbaar. Er zijn 29.782 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van 
€106.096.394,-. Dit is gemiddelde uitkering van €3.562,43 per aanvraag. Hiervan 
zijn ea. 1.650 aanvragen gerelateerd aan koop. De ovenge aanvragen zijn schade 
gerelateerd. Aangezien besloten is dat aanvragers op datum sehademelding worden 
afgehandeld, is de uitvraag gedaan om deze datum door te geven aan SNN. Het 
aantal mensen dat de datum van sehademelding aan de aanvraag heeft toegevoegd 
was op 30 juni j l . 1.106, indien de datum van sehademelding niet is toegevoegd, 
wordt de datum van aanvraag gehanteerd. Het aantal mensen dat op 30 juni j l . nog 
wacht op bericht betreft 7.392. 

3.5 Commissie Bijzondere Situaties 
De nieuwe Commissie Bijzondere Situaties is per 1 mei 2016 ingesteld. Het 
instellingsbesluit is op 29 april in de Staatscourant gepubliceerd. In tabel 5 op 
pagina 10 is opgenomen hoeveel gevallen de Commissie in het tweede kwartaal in 
behandeling heeft genomen. 

3.6 Monitoring 
Een keer per jaar zal de NCG met behulp van een goede monitor een toets uitvoeren 
op de uiteindelijke gewenste uitkomsten van het MJP. Binnen het aardbevingsgebied 
zijn al meerdere onderzoeken gestart naar de effecten van de aardbevingen op dit 
gebied. Voor de effectmeting van het MJP maakt de NCG gebruik van deze 
onderzoeken. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn: Gronings Perspectief, CMO-
STAMM/SPG onderzoek naar leefbaarheid, OTB onderzoek, maar ook onderzoeken 
naar de woningmarkt van bijvoorbeeld het CBS. Op basis van deze onderzoeken zal 
de NCG de eerste 0-meting vernchten. Conform het MJP is de verwachting de eerste 
meting in 2017 uit te voeren. 
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Maatschappelijke en Bestuurlijke Stuurgroep 

Bij iedere stuurgroepvergadenng geeft de NCG de stand van zaken van de 
voortgang van de uitvoering door de NCG weer en de stand van zaken van de 
regelingen en onderzoeken. De volgende onderwerpen zijn in het tweede kwartaal 
onder meer besproken: regeling waardevermeerdering, opkoopregeling, uitkomsten 
voorjaarsnota, hoog risico elementen (HBRE's), arbiter-regeling, actualisatie NPR-
richtlijn, schade en schadeprotocol, burgerloket Stut & Steun, achterstallig 
onderhoud, inspecties, nieuwbouwregeling. Heft in eigen hand, validatie Arcadis-
onderzoek, CBS-woningmarktonderzoek, kennisplatform ondergrond en bovengrond 
en criticial review. Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal van de 
besproken onderwerpen. 

4.1 Samenwerkingsafspraken NAM-EZ-NCG 
De verschillende onderdelen van de afspraken zijn toegelicht in de maatschappelijke 
en bestuuHijke stuurgroep. Beide stuurgroepen hebben nadrukkelijk gevraagd om 
meer afstand tussen NAM en CVW en NCG en wensen meer stunng en toezicht op 
het CVW door de NCG. 

4.2 Proces totstandkoming MJP 2017-2021 
In beide stuurgroepen is het proces van totstandkoming van het MJP 2016-2020 
geevalueerd. In 2016 werkt de NCG aan de actualisatie van het MJP. De 
inhoudsopgave en het proces voor de actualisatie van het MJP is met de 
stuurgroepen besproken. De stuurgroepen hebben aandaehtspunten meegegeven 
voor het proces en de inhoudsopgave aangevuld met onderwerpen als seholing en 
arbeidsmarkt, toezicht van de NCG op CVW en de gesehillenregeling. 

4.3 Toelichting op het inspectieprogramma 
Er is in de stuurgroepen een toelichting gegeven op het inspectieprogramma. Hierbij 
heeft de Maatschappelijke Stuurgroep kritische vragen gesteld over het aantal 
inspecties van een bepaald type objecten dat is gepland in relatie tot de 
(engineenngs)capaciteit. 

4.4 VTH Compliance Management 
De Maatschappelijke Stuurgroep heeft geadviseerd rekening te houden met 
welstand en monumenteneommissies. De Stuurgroep is verder uitgenodigd 
opmerkingen aan de NCG kenbaar te maken. De NCG heeft aangeboden een 
informatiesessie te organiseren. De BestuuHijke Stuurgroep heeft haar waardering 
uitgesproken voor de heldere lijn die wordt geboden voor het uitvoeringsproces 

4.5 Tussenrapport RUG-onderzoek ^Gronings Perspectief 
Professor T. Postmes van de RUG heeft een presentatie gegeven over het 
tussenrapport 'Gronings perspectief. De Maatschappelijke Stuurgroep heeft 
geadviseerd gegevens van huisartsen te betrekken bij het onderzoek. 

4.6 Stut 8i Steun (Burgerloket) 
Er is een presentatie gegeven over het burgeHoket Stut &Steun. Het loket verzoekt 
om eontaetpersonen bij eIke gemeente. 
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4.7 Kwartaalrapportage NCG 
De Maatschappelijke Stuurgroep heeft een een aantal vragen gesteld naar 
aanleiding van de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2016. De vragen 
zijn beantwoord en besproken. Verder heeft de Stuurgroep geadviseerd om voor de 
volgende rapportages dezelfde structuur en opmaak te hanteren en gevraagd om 
eenduidigheid bij het gebruik van definities. Dit is van belang om de rapportage 
helder te kunnen overbrengen aan de achterbannen. De BestuuHijke Stuurgroep 
eomplimenteert de NCG met de rapportage en adviseert aan de NCG om dit stuk aan 
de colleges te sturen met het advies dit aan de raden en staten te sturen. 

4.8 Schadeprotocol en schade-experts 
De Maatschappelijke Stuurgroep heeft geadviseerd de voorgestelde fasering tot 
aanpassing van het schadeprotocol aan te passen. Verder wil de stuurgroep graag 
weten hoe de adviezen van Lysias en APE vorm hebben gekregen. Gevraagd is ook 
om goed door te spreken waar de verschillende fasen van aanpassing op toezien 
voordat het traject van aanpassing van het schadeprotocol van start gaat. In de 
vergadenng van de stuurgroepen van juni is gesproken over de voorgestelde 
wijzigingen van het schadeprotocol. De Maatschappelijke Stuurgroep heeft 
aangegeven zich niet te kunnen vinden in het voorliggende concept. De Bestuurlijke 
Stuurgroep heeft geadviseerd de tekst voor e-sehades aan te scherpen. Verder 
benadrukt de BestuuHijke Stuurgroep dat de schade-expert die schades beoordeelt 
voor monumentale panden ook daadwerkelijk dient te beschikken over de benodigde 
kennis van monumenten. De NCG betrekt de adviezen van de stuurgroepen bij zijn 
advies aan NAM over de door te voeren wijzigingen in het schadeprotocol. 

4.9 Vervolgopdracht CBS-onderzoek 
De Maatschappelijke en de BestuuHijke Stuurgroepen adviseren om de methode van 
het RUG-onderzoek bij het CBS-onderzoek te betrekken. De Bestuurlijke Stuurgroep 
heeft gevraagd of er onderscheid gemaakt kan worden in tijdspenoden zoals 
bijvoorbeeld de periode voor en na de cnsis en de penode na Huizinge. 

4.10 Pilot Koopinstrument 
De leden van de Maatschappelijke Stuurgroep pleiten voor een ruimhartige 
afwikkeling van het koopinstrument. Verder vraagt de stuurgroep of in de 
rapportage ook inzicht kan worden geboden in de de sociale problematiek. De 
BestuuHijke Stuurgroep spreekt de wens uit om de pilot op te volgen en te 
verbreden. Deze wens wordt gedeeld door de Maatschappelijke Stuurgroep. 

4.11 Rol NCG t.a.v. het houden van toezicht op de schadeafwikkeling 
De Maatschappelijke Stuurgroep wil graag weten waar de NCG en CVW op kunnen 
worden aangesproken bij de schadeafwikkeling. De stuurgroep wordt gevraagd om 
signalen aan te reiken die kunnen leiden tot verbetenng. De BestuuHijke Stuurgroep 
verzoekt om CVW-cijfers op dorp/wijkniveau. Hiermee kan de discussie in de 
gemeenten worden gevoerd op basis van feiten. 

4.12 Validatie Arcadis-onderzoek 
Het vervolg op de validatie naar het Arcadis-onderzoek is door de stuurgroepen 
besproken. 

4.13 Programma Groninger Schuren en Stallen 
In de stuurgroepen is door LTO-Noord en NAM een presentatie gegeven over het 
Programma Groninger Schuren en Stallen. De Maatschappelijke Stuurgroep heeft 
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gevraagd om particulieren te betrekken bij het doordenken van het programma. 
Verder is naar de mogelijkheid gevraagd voor een vergelijkbare regeling voor 
voormalig agransche gebouwen. De BestuuHijke Stuurgroep heeft gevraagd ook te 
kijken naar bodemdaling en achterstallig onderhoud, omdat de faciliteiten daarvoor 
ook interessant zijn voor eigenaren van woningen en andere bedrijven. Gevraagd is 
of het behoud van de cultuurhistorische waarde is geborgd. 

4.14 Overzicht adviezen Stuurgroep Leefbaarheid 
De BestuuHijke Stuurgroep pleit voor een verdeling van gelden over de gemeenten 
zonder aanvragen te hoeven doen en er wordt aandacht gevraagd voor Meerstad en 
de dorpen aan de rand van de stad. 
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Kansrijk 

In dit hoofdstuk worden de activiteiten voor de verschillende thema's van het MJP in 
het tweede kwartaal van 2016 weergegeven. 

5.1 Onderwijs 
Het tweede kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereiding van de 
voorjaarsnota, het inzichtelijk maken van de aanvullende middelen die nodig zijn 
voor toekomstbestendige investenngen voor de scholen en de voorbereidingen van 
de besprekingen rondom de kabinetsbijdrage voor het scholenprogramma. Op 6 juni 
heeft de minister van EZ bekend gemaakt dat het kabinet in totaal €73,5 miljoen 
euro beschikbaar stelt voor het scholenprogramma in het aardbevingsgebied. Het 
ministerie van OCW stelt €50 miljoen beschikbaar voor het programma door middel 
van een structurele overbooking naar de begroting van EZ van €3 miljoen per jaar 
vanaf 2017. Tot slot zal ten behoeve van de verduurzaming van de schoolgebouwen 
€23,5 miljoen gefinancierd worden vanuit de €165 miljoen die bij de voorjaarsnota 
beschikbaar is gesteld voor de combinatie van verduurzaming bij versterking en 
verduurzaming bij herstel van schade. Daarmee is het mogelijk om het huidige 
seholenbestand niet alleen te versterken, maar ook toekomstbestendig en duurzaam 
te maken. Bijvoorbeeld door duurzaamheidsmaatregelen te nemen en het uit 
gebruik nemen van bestaande gebouwen voor nieuwbouw. Naast de €73,5 miljoen 
stellen gemeenten zelf zo'n €44,5 miljoen beschikbaar en NAM €172,5 miljoen. 

5.2 Zorg 
In apnl zijn de resultaten van de eerste tussenmeting van het RUG-onderzoek 
Gronings Perspectief gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er geen verschil is in ervaren 
gezondheid tussen Groningers buiten of binnen het aardbevingsgebied, behalve voor 
mensen met meervoudige schade. Mensen met meervoudige schade ervaren meer 
gezondheidsklachten. Deze resultaten zijn onderwerp van gesprek geweest in zowel 
de Maatschappelijke als de BestuuHijke Stuurgroep. De NCG is in gesprek met 
betrokken belanghebbenden, zorgvastgoed, zorgaanbieders, gemeenten, 
verzekeraar, zorgcooperaties, om in kaart te brengen waar toekomstige zorg met 
versterking kan worden gecombineerd. Eind juni heeft een bestuuHijke 
werkconferentie plaatsgevonden die nchting geeft aan de werkwijze voor de nabije 
toekomst. De NCG heeft met Healthy Ageing Noord NedeHand Network, Economic 
Board Groningen en Healthy Life Alliance een intentieverklaring ondertekend om 
levensloopbehendigheid in de aardbevingsregio te stimuleren. Concrete actie die 
daaruit voortvloeit is o.a. het ontwikkelen van een toolkit voor bewonersbegeleiders. 

5.3 Infrastructuur 
De NCG heeft in de eerste helft van 2016 een plan van aanpak voorbereid om tot 
een (kwalitatieve) risico-inventarisatie van de infrastructuur te komen. Het plan van 
aanpak is op ambtelijk niveau met de infrabeheerders besproken en wordt 
geagendeerd voor een bestuurlijk overleg met de infrabeheerders en normstellers 
(ministerie van lenM) komende zomer. Met het plan van aanpak zal de NCG een 
proces in gang zetten om tot vaststelling van uitgangspunten van het 
aardbevingsbestendig bouwen en versterken van infrastructuur te komen. 
Parallel aan dit proces is inmiddels een begin gemaakt met de uitvoering van het 
plan. Zo is de infrabeheerders gevraagd de benodigde informatie ten behoeve van 
de nsico-inventansatie aan te leveren en faciliteert de NCG middels een 
samenwerkingsruimte en de mogelijkheid om kennis te delen. Bij het opstellen van 
de nsico-inventansatie zal de NCG worden bijgestaan door een marktpartij. 
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De NCG is op het terrein van infrastructuur ook betrokken bij het onderzoek van 
TNO en Deltares dat plaatsvindt naar de uitwerking van een van de aanbevelingen 
van de Commissie Meijdam ten aanzien van industne en infrastructuur. Het betreft 
hier de aanbeveling om als ijkpunt te hanteren dat industnele installaties en 
infrastructuur bestand moeten zijn tegen de zwaarste geinduceerde aardbeving die 
redelijkerwijs kan worden verwacht. Verder vindt er over diverse concrete 
infrastructurele projecten overleg plaats in verband met eventuele 
versterkingsmaatregelen. 

5.4 Industrie 
Bij bedrijven in het aardbevingsgebied die werken met gevaarlijke stoffen vinden 
onderzoeken plaats naar mogelijke nsico's en eventueel te nemen 
versterkingsmaatregelen. Het gaat hierbij om 28 bedrijven die onder het BRZO 
(Bijzondere Risico's Zware Ongevallen) vallen en 18 andere bedrijven. Bij 26 van de 
46 bedrijven is reeds een kwalitatieve risicoanalyse (fase 1) uitgevoerd. Bij de 
overige bedrijven loopt deze analyse nog. 
Verder wordt er gewerkt aan de vereenvoudiging van het kwantificeringsdeel van de 
methode (fase 2). Ook hierbij speelt een van de aanbevelingen van de commissie 
Meijdam een centrale rol, namelijk de aanbeveling om als ijkpunt te hanteren dat 
industnele installaties bestand moeten zijn tegen de zwaarste geinduceerde 
aardbeving die redelijkerwijs verwacht kan worden. Op initiatief van de NCG vindt er 
interdepartementaal overleg plaats over de praktische uitwerking van de 
aanbeveling en de verbinding met de geldende toetsingskaders. 

5.5 Calamiteiten 
In april 2016 is een nieuw Incident Bestrijdingsplan Aardbevingen (versie 2.0) 
vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen. Het in 
beeld brengen van benodigde middelen, menskracht en maatregelen is in 
voorbereiding. In het derde kwartaal vindt hier besluitvorming over plaats. Ook 
worden er tussen de NCG, het ministerie van EZ en de Veiligheidsregio afspraken 
gemaakt over de communicatie bij een incident. 

5.6 Agrarische sector 
In het tweede kwartaal is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor het uitvoeren 
van een pilot met drie agrarische objecten binnen het versterkingsprogramma in 
Overschild. Zo is de afgelopen periode overleg gevoerd met de gemeente, LTO en 
NAM over de communicatie en is bekeken welke agransche objecten mogelijk 
interessant zijn voor de pilot. 
Ook buiten de priontaire gebieden wordt gezamenlijk opgetrokken. LTO Noord en 
NAM hebben samen het Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS) opgezet 
om de gevolgen van aardbevingen op de functionele agransche bedrijven op 
duurzame wijze aan te pakken. Om meer inzicht te krijgen in het programma en om 
draagvlak te creeren zijn op verzoek van de NCG de BestuuHijke en 
Maatschappelijke Stuurgroep over dit programma geinformeerd. De samenhang met 
de transitie van complexe schadegevallen naar de NCG wordt verder in kaart 
gebracht. 
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5.7 Energietransitie 
Voor Ten Post is een quick scan uitgevoerd om de energieopties, ook voor 
gebiedsgericht, in beeld te brengen. Het doel is om te kijken of die aanpak 
meerwaarde biedt en voor meerdere gebieden gebruikt zou moeten worden. Energy 
Academy Europe voert de quick scan uit. Provincie Groningen, gemeente Ten Boer 
en ENEXIS zijn betrokken. 

Verder is in het tweede kwartaal gewerkt aan de voorbereiding van een aanpak 
waarmee energetische verbetering kan worden verbonden aan de 
versterkingsopgave en hoe de eigenaar-bewoner kan worden ondersteund bij het 
maken van keuzes daann. In de Voorjaarsnota is €165 miljoen beschikbaar 
gekomen voor verduurzaming. Dit wordt deels ingezet voor de verduurzaming van 
het scholenprogramma (€23,5 miljoen), maar ook voor verduurzaming gekoppeld 
aan versterking en schade. 

5.8 Economie 
Naar aanleiding van de stuurgroep Economie is op een aantal onderdelen in het 
tweede kwartaal oveHeg gevoerd en actie geinitieerd. Specifiek is de NCG een 
dialoog opgestart met Bouwend Nederland over betere afstemming rondom het 
inspectieprogramma en opdrachtveHening en zijn er acties gedefinieerd op gebied 
van arbeidsmarkt. Ook is verder gewerkt aan een Bedrijvenloket en is een verdere 
verkenning gedaan naar de noodzaak en opzet van een Gas2.0-agenda en/of een 
industne-agenda. 

De afgelopen maanden is de samenwerking op het gebied van onderwijs en 
arbeidsmarkt rondom de bouwsector geintensiveerd. Zo is een akkoord gesloten 
over de meerjarenfinancienng van het EPI-Kenniscentrum en enkele MBO-
programma's (waarbij NCG, provincie Groningen, Economic Board Groningen en 
NAM ieder hun verantwoordelijkheid nemen). Daarnaast wordt gewerkt aan een 
actieplan om de gehele keten van aardbeving gerelateerd bouwen goed op elkaar 
aan te laten sluiten. Opdrachtgevende partijen (met name NCG, CVW en 
gemeenten), arbeidsmarktpartijen (gemeenten en UWV), onderwijspartijen (met 
name EPI-Kenniscentrum), de bouwsector (Bouwend Nederland) en het Ministerie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderkennen gezamenlijk dat goede afstemming 
tussen opdrachtdefinienng, aanbestedingen, seholing, werving en 
opdrachtnemersehap crueiaal is. Daartoe zijn de afgelopen periode afspraken 
gedefinieerd (bijvoorbeeld over inzicht in de ophanden zijnde werkvoorraad en inzet 
van 'social-return on investment'), arbeidsmarktprojecten opgezet ten behoeve van 
opieiding en instroom van arbeidskrachten en worden de mogelijkheden tot 
financienng verkend. 

Naar aanleiding van eonsultatierondes zijn de uitgangspunten voor een 
bedrijvenloket gedefinieerd. Op dit moment wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak 
dat na de zomer afgerond wordt. 

Het project om de gehele regio op breedbandinternet aan te sluiten vordert snel. De 
afgelopen penode heeft een marktconsultatie plaatsgevonden en is een regeling 
opgesteld. Deze regeling kan worden gebruikt door partijen om hun onrendabele top 
te dekken wanneer zij bereid zijn iedereen binnen het aardbevingsgebied aan te 
sluiten op breedbandinternet. De regeling wordt gefinancierd met geld uit de 
Leefbaarheidsmiddelen, middelen van de EBG en via een achtergestelde lening van 
de provincie. 
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5.9 Leefbaarheid 
De notitie 'leefbaarheidsprogramma NCG' is opgesteld, besproken en vastgesteld in 
het voorjaar van 2016. Hierin staan de uitgangspunten voor het 
leefbaarheidsprogramma. De NCG werkt momenteel aan de uitvoenng van dit 
programma. De stuurgroep leefbaarheid geeft advies aan de NCG ter voorbereiding 
op besluitvorming. De stuurgroep heeft inmiddels de NCG op drie onderwerpen van 
een advies voorzien. Deze onderwerpen zijn: Toekenning van programmasubsidie 
energietransitie, samenwerkingsafspraken met de leefbaarheidsprogramma's van de 
provincie en de toekenning van tender 1 van het programma dorpsvisies en 
landschap. Deze adviezen zijn integraal overgenomen door NCG. Een gezamenlijke 
communicatiestrategie onder de noemer 'Kansrijk Groningen' is ontwikkeld en in 
uitvoenng. In maart heeft de NCG negen gezamenlijke informatieavonden 
georganiseerd met alle betrokken partijen over het leefbaarheidsprogramma. 
Momenteel wordt gewerkt aan de website www.kansnjkqroninqen.nl. Hierop komt 
het integrale aanbod aan leefbaarheidsprogramma's, inelusief de programma's van 
NAM. Tevens zal dit als platform worden gebruikt om de voortgang te laten zien en 
initiatiefnemers te inspireren. De NCG werkt momenteel de mogelijkheden uit om de 
financiele administratie van alle leefbaarheidsprogramma's onder te brengen bij een 
partij. De NCG heeft de inspanningsverplichting uitgesproken om binnen de 
programmenng voor de versterking initiatieven die ingediend worden bij een van de 
leefbaarheidsprogramma's mogelijk te maken. Voor het programma Elk Dorp Een 
Duurzaam Dak zijn inmiddels concrete afspraken gemaakt voor 2016 over welke 
dorpshuizen in aanmerking komen voor inspectie en/of engineering. De NCG en de 
provincie Groningen hebben werkafspraken gemaakt over hoe het 
leefbaarheidsprogramma van de provincie en de NCG op elkaar afgestemd kunnen 
worden. Dit zodat de programma's elkaar onderling versterken. Het definitieve 
programma Lokale Energietransitie is vastgesteld door de NCG. Hier is een bijdrage 
van €5 miljoen voor beschikbaar gesteld. De eerste toekenning voor de 
dorpenaanpak binnen het programma 'Dorpsvisies en landschap' heeft 
plaatsgevonden. Aan dorpen is, via Landsehapsbeheer Groningen, een budget van 
€1,2 miljoen toegekend. 

5.10 Cultureel erfgoed 

5.10.1 Pilot Overschild 
In de kern van Overschild is gestart met een concrete pilot monumenten. Voor de 
kerk in het dorp worden op dit moment berekeningen uitgevoerd. Dit najaar staan 
de pastone en de molen op de agenda van het engineenngsprogramma. Daarnaast 
wordt in de Pilot Overschild een beeldbepalende boerderij meegenomen. 

5.10.2 Bescherming niet geregistreerd en dus onbeschermd cultureel erfgoed. 
Om veHies van nog niet vastgesteld erfgoed te voorkomen zijn er enkele tijdelijke 
opiossingen gevonden. De gemeenten Loppersum, Slochteren en Eemsmond hebben 
een voorbereidingsbesluit vastgesteld ten behoeve van het voorkomen van 
vergunningsvrije sloop. De provincie Groningen heeft in de Provinciale 
Omgevingsverordening (POV) kaders vastgesteld met betrekking tot bescherming 
van cultureel erfgoed. De NCG inventanseert de stand van zaken bij gemeentes in 
het kerngebied. De NCG ondersteunt, faciliteert en werkt aan bewustwording en een 
gevoel van urgentie op dit dossier en stelt momenteel een quick scan op om zo 
nodig nog niet vastgestelde beeldbepalende en karaktenstieke panden (BBKP) via de 
gebiedsgenchte aanpak in kaart te kunnen brengen. Deze quick scan wordt niet 
door de NCG zelf uitgevoerd, maar kan als instrument aangeboden worden aan de 
gemeenten. Er wordt een afwegingsgrens ontwikkeld voor BBKP welke niet onder de 
wettelijke bescherming van de monumentenwet vallen. 
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5.10.3 Het Erfgoedloket en het Erfgoedteam 
Voorbereidingen voor de inrichting van het erfgoedloket en het erfgoedteam zijn 
getroffen. 

5.10.4 Schade en Versterkingsopgave 
Onder regie van de RCE is het 'afwegingskader herstel en versterking' opgestart. 
Doel hiervan is om uitvoenngsmethodieken en kwaliteitsnchtlijnen op een 
monumentwaardige manier in balans te brengen met veiligheid, gebruikseomfort 
en cultuurhistonsche waarden. 
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Onderzoeken 

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken rondom de lopende onderzoeken in het 
tweede kwartaal toegelicht. 

6.1 Kennisplatform ondergrond en bovengrond 
Om te komen tot een kennisplatform en een kennisagenda zijn de afgelopen periode 
verschillende gesprekken gevoerd met kennisinstellingen, kennisvragers en kennis-
initiatieven met de vraag wat hun verwachtingen zijn van een kennisplatform. Dit 
heeft ertoe geleid dat er op dit moment kennistafels/kennisclusters worden 
ontwikkeld op 3 hoofdthema's: 

cluster ondergrond/kennisprogramma mijnbouw 
cluster bouwen en versterken 
cluster leefbaarheid 

Het cluster 'ondergrond en kennisprogramma mijnbouw' wordt uitgewerkt door 
Ministerie van EZ en SodM. Deze partijen hebben hun kennisvragen inmiddels op 
thematisch niveau gedefinieerd. EZ en SodM zetten hun kennisvragen zelfstandig 
uit, onder andere bij TNO. Een wetenschappelijke commissie zal toezicht houden op 
de (uitwerking) van de kennisagenda. De NCG kan haar kennisvragen via EZ 
inbrengen in dit cluster. 

Voor het cluster 'bouwen en versterken' is inmiddels een concept Plan van Aanpak 
ontwikkeld door een samenwerkingsverband van diverse kennisinstellingen, met de 
Hanzehogesehool als penvoerder. In dit Plan van Aanpak wordt een methode 
ontwikkeld om de beschikbare kennis, inelusief duiding, en de nog ontbrekende 
kennis in beeld te krijgen. Dit proces leidt tot een definiering van een kennisagenda, 
inelusief pnonteiten. Relevant programmaonderdeel is ook het 'Kennisloket' dat zal 
moeten zorgen voor ontsluiting van de aanwezige kennis. In of kort na de zomer 
kan gestart worden met implementatie van onderdelen van het Plan van Aanpak, 
zodat de basis voor een kennisagenda kan worden gelegd. De NCG heeft een 
belangrijke rol in het definieren van de kennisbehoefte voor dit cluster. 

Voor wat betreft het cluster 'leefbaarheid' zijn gesprekken opgestart met de RUG, 
Hanze en CMO/STAMM om volgens eenzelfde werkwijze te komen tot een 
kennistafel, kennisduiding, kennisbehoefte en een kennisagenda, inelusief ontsluiting 
van die kennis. Streven is om kort na de zomer duidelijkheid te hebben over de 
haalbaarheid van deze ambitie. Een eerste inventarisatie van het kennisaanbod is 
reeds gemaakt door de Hanzehogesehool. 

De kennisagenda wordt naar verwachting in de actualisatie van het MJP voorgelegd 
ter advisering aan de beide stuurgroepen. 

6.2 Validatie Arcadis-onderzoek 
Het validatieonderzoek wordt op dit moment afgerond. Aan het einde van de zomer 
zullen de bevindingen over de door Arcadis gehanteerde onderzoeksmethodologie 
bekend zijn en worden de conclusies en consequenties besproken met NAM. Direct 
aansluitend worden de betrokken partijen, zoals de bewoners die mee hebben 
gewerkt aan het leveren van gegevens voor het onderzoek en de schademelders 
buiten de schadecontour, geinformeerd. 
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6.3 Hoge frequentie schade 
Op basis van bovengenoemd validatieonderzoek wordt een vervolgonderzoek 
ingesteld. Op dit moment wordt, in afwaehting van de uitkomsten van het 
validatieonderzoek, een onderzoeksopzet uitgewerkt voor de vervolgfase. Een eerste 
onderzoeksopzet wordt in het derde kwartaal aan de stuurgroepen voorgelegd. 

6.4 Gronings perspectief 
Eind apnl zijn de eerste resultaten van het RUG-onderzoek Gronings Perspectief 
gepresenteerd. Bij de presentatie en in de beantwoording van Kamervragen is 
aangegeven dat de NCG de resultaten bespreekt met o.a. NAM en CVW. Dit is in 
gang gezet. Er wordt een werkoveHeg gepland waann de presentatie van de 
resultaten leidt tot een gesprek over het huidige/toekomstige schadeprotocol en de 
effecten daarvan op de woningeigenaren die schade hebben gemeld. De informatie 
wordt ook gebruikt voor doorontwikkeling van de organisatie, met name voor de 
medewerkers die regelmatig contact hebben met bewoners, zoals 
bewonersbegeleiders en de casemanagers complexe schade. 

6.5 Industrie en infrastructuur 

6.5.1 Werkzaamheden Deltares en TNO 
Deltares en TNO hebben een methode ontwikkeld waarmee de 
aardbevingsbestendigheid van industriele installaties beoordeeld kan worden. Bij 
o.m. de BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen) in het 
aardbevingsgebied wordt de methode toegepast (op kosten van NAM). De reviews 
van de plannen van aanpak en van de uitgevoerde onderzoeken worden gedaan 
door Deltares en TNO, die tevens werken aan doorontwikkeling van de methode. 
Ook doen ze aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld het verwekingsnsieo, om 
aannames daarover te kunnen vervangen door een realistische inschatting. 

6.5.2 Werkgroep maatgevende aardbevingsbelasting 
Een knelpunt in de methode is de grote hoeveelheid complex rekenwerk die vereist 
is. Dit betekent bovendien dat er geijkt wordt aan onwaarschijnlijk hoge 
aardbevingssterktes. Om die reden en om sneller tot een betrouwbaar inzicht te 
komen wordt momenteel een nog openstaande aanbeveling van de commissie 
Meijdam uitgewerkt. Deze aanbeveling wordt momenteel uitgewerkt door een 
werkgroep die enkele leden van de voormalige commissie bevat naast deskundigen 
van onder andere KNMI en TU Delft. Het advies van de werkgroep zal in overleg met 
het ministene van lenM worden getoetst aan de BRZO-regelgeving. Het omgaan met 
die nieuwe inzichten komt ter sprake in de volgende stuurgroep Industrie op 14 jul i . 

6.6 Meetinstrumenten 
In het MJP heeft de NCG opgenomen dat in 2016 nader onderzoek zal worden 
uitgevoerd naar de verschillende meetinstrumenten. Op basis daarvan zal de NCG in 
2017,indien nodig, nadere acties ondernemen. Van diverse kanten is er bij de NCG 
namelijk aandacht gevraagd voor een meetinstrumentarium (zoals bijvoorbeeld 
tiltmonitoren of andere typen bodemsensoren of -netwerken), waarbij naast de 
grondversnelling ook andere zaken worden gemeten. Doel van het onderzoek is om 
vast te stellen of het huidige meetnet aan de informatiebehoefte van burgers, 
bedrijven en overheden voldoet. In de uiteindelijke aanbevelingen zal ook aandacht 
zijn voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. 

Om de informatiebehoefte en de achterliggende redenen ervan vast te stellen heeft 
op 15 juni j l . een werkconferentie met een tiental regionale koepelorganisaties 
plaatsgevonden. De deelnemers vroegen verbreding: van effecten van aardbevingen 
naar effecten van mijnbouwactiviteiten. Inzicht in stapeling van effecten en de 
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gevolgen daarvan ontbrak, maar werd als essentieel gezien. In dit verband werd ook 
aandacht gevraagd voor effecten buiten de aardbevingseontouHijnen. 

Als doelstellingen van meetsystemen worden aangegeven: 
• Het ontwikkelen van een wetenschappelijk gevalideerde basis van 

(deel)oorzaken van opgetreden schade zodat er geen discussie meer is over 
wie wat veroorzaakt en aansprakelijk is. 

• Het kunnen treffen van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade 
• Het vergroten van de veiligheid 

De deelnemers deden verder de oproep voor een kenniscentrum voor geinduceerde 
bevingen en bodembeweging. Dit moet zorgen voor toegankelijkheid van 
meetgegevens en duiding voor burgers en bedrijven. Een deel van de deelnemers 
wenst invloed op de te formuleren onderzoeksvragen. De behoefte is dat er aan een 
tafel met experts en instanties gesproken wordt, in plaats van in geseheiden 
trajecten. Er wordt verder een expliciet appel gedaan op voortvarende 
besluitvorming. De komende penode zal worden verkend hoe aan de genoemde 
behoefte aan invloed invulling kan worden gegeven. 

6.7 NEN 
Op 30 juni j l . heeft KNMI een nieuwe (peakgroudacceleration) pga-eontourenkaart 
gepubliceerd, waann de laatste inzichten zijn meegenomen. De kaart heeft een 
meer grilligere vorm gekregen en de maximale pga-waarde in de kern van het 
gebied is naar beneden gegaan. 
Met NAM is afgesproken dat voor fase 1 van de versterkingsopgave nog gebruik zal 
worden gemaakt van de huidige NPR (incl. de 'oude' pga-eontourenkaart). 
Daarnaast is besloten tot een update te komen van de NPR, met name naar 
aanleiding van de laatste inzichten ten aanzien van het gedrag van de ondergrond. 
Op dit moment worden afspraken gemaakt met NEN over de update van de NPR. 

6.8 Critical review 
De Rijksuniversiteit Groningen heeft positief gereageerd op de suggestie van de NCG 
om de komende periode een aantal critical reviews te organiseren. In deze entieal 
reviews zal een onderzoeksthema dat veel discussie opievert door onderzoekers 
verdiept worden. Een eerste critical review wordt opgezet rondom het thema 
woningmarktonderzoeken/waardedaling. Hienn is ruimte voor debat en publieke 
inbreng. De entieal review staat gepland voor het najaar. Een Plan van Aanpak 
wordt op dit moment uitgewerkt. Als tweede onderzoeksthema wordt gedacht aan 
het thema nsieobenadering. Ook daarvoor worden voorbereidende gesprekken 
gevoerd. 
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Geachte heer Alders, 

Op 4 november 2015 presenteerde u het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en 
Kansrijk Groningen. In aanloop naar de bijeenkomst van de regionale stuurgroep van 25 
november a.s. geven wij u de visie van de gemeente Groningen op het concept-
programma en vragen wij u op onderstaande zienswijze le reageren. Daarbij gebruiken 
wij onze inbreng van 6 oktober j . l . (kenmerk: 5276025) als basis. De brief vangt aan met 
een reactie op hoofdiijnen en gaat daarna dieper in op de verschillende onderdelen in het 
programma. In deze zienswijze zijn de wensen en bedenkingen van de raad van 
Groningen verwerkt, zoals geuit op 18 november. 

Vooraf. 
Zowel ons college als de gemeenieraad heeft waardering voor het vele werk dat de 
afgelopen periode is verricht. In een kort tijdsbestek en onder hoge tijdsdaik hebben de 
verschillende overheden, instellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 
bijgedragen aan het conceptprogramma van de NCG. Het programma bestrijkt de voile 
breedte van de gevolgen van de aardbevingsproblematiek en biedt perspectief voor 
bewoners en ondernemers. Soms in concrete uitwerkingen, soms als aanzet omdat de 
kennis nog in ontwikkeling is. Dit laatste geeft ook de beperking aan waarmee de NCG. 
en alle betrokken partijen, tot op dit moment le maken hebben. 

Een belangrijk deel van de onderbouwing van de noodzakelijke aetuele uitgangspunten is 
nog niet publiekelijk beschikbaar of nog niet gevalideerd, zoals de nieuwe versie van de 
Nationale Praktijk Richtlijn. Wij weten dat inzichten aan verandering onderhevig zijn. 
Wij zien dat uit verschillende bronnen nieuvv materiaal wordt aangeleverd, zoals 
recentelijk de lussenresultaten van het aardbevingsonderzoek van de NAM. Dit onderzoek 
is ter toetsing en controle aan de Minister van Economische Zaken en hel Slaatstoezicht 
op de Mijnen voorgelegd. Dat maakt kiezen voor de juiste aanpak lastig, maar stelt ook 
vragen over status en betrouwbaarheid van onderzoeksgegevens. 
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Wij bepleiten met u dan ook een 'public review' op de onderzoeken en methodes die aan 
huidige en toekomstige keuzes ten grondslag liggen en komen te liggen. Daarmee wordt 
in ieder geval bijdragen aan begrip en vertrouwen in de feitenbasis die aan ons handelen 
ten grondslag moet liggen. Wij betreuren dat de aangekondigde en noodzakelijke 
duidelijkheid rondom aetuele contouren en rekenregels op dit moment niet aanwezig is. 
De voortdurende berichtgeving over steeds andere inzichten draagt niet bij aan het herstel 
van vertrouwen. Gezien deze onduidelijkheid als gegeven kunnen wij ons goed vinden in 
de 'no regret' benadering van de NCG: op die plekken beginnen waarvan verondersteld 
mag worden dat daar ook bij gevalideerde nieuwe uitgangspunten de noodzaak van 
ingrijpen en versterken het grootst is. Maar wij vinden dat de randen van het gebied, 
waartoe ook de gemeente Groningen behoort, nadrukkelijk in het programma zichtbaar 
moeten blijven. Daarover meer in deze brief. 

Ons college is van mening dat de Nationaal Coordinator Groningen een goede basis 
neerlegl voor een daadwerkelijke aanpak. Met ruim tweehonderd pagina's is dit het eerste 
allesomvattende plan dat aangeeft hoe we met de aardbevingsschade en preventie om 
moeten gaan. Maar het mag niet bij papier blijven. Inwoners, ondernemers en instellingen 
moeten snel merken dat er wat gebeurt. Dat kan alleen als de samenwerkende partijen 
schouder aan schouder staan en iedereen zich achter de plannen schaart. Wij willen daar 
graag onze bijdrage aan leveren. 

Aanzet tot herstel van vertrouwen. 
De gemeente Groningen neemt als een van de vier clusters binnen de NCG-aanpak een 
bijzondere positie in. Bijzonder vanwege de ligging aan de rand van het 
aardbevingsgebied en de aard van de opgave (minder gebiedsgericht, meer objectgericht), 
maar ook vanwege de verwevenheid met een intensief bebouwde stedelijke omgeving met 
alle bijbehorende voorzieningen. Ook in onze gemeente hebben vastgoedeigenaren 
schade (collegebrief 30 oktober 2015, 5308128). Wij constateren daarbij dat de periode 
tot herstel van schade in veel gevallen te lang duurt. Het voorstel van de NCG om de 
afhandeling van schades te vereenvoudigen en te versnellen heeft onze instemming: 
sneller, transparanter met de eigenaar in positie. Ook het instellen van een onalhankelijke 
arbiter heeft onze steun. De noodzaak van een onafhankelijk loket voor bewoners 
onderschrijven wij. Vanuit de ondernemers is een meer toegankelijke 
informatievoorziening bepleit. Het bedrijvenloket moet er wat ons betreft hoe dan ook 
komen. Naar aanleiding van de bespreking van het concept-programma met de raad doen 
wij tevens de oproep om vanuit de NCG de informatievoorziening over alle 
aardbevingsgerelateerde onderzoeken en inzichten centraal te ontsluiten, en vooral goed 
leesbaar en begrijpelijk te maken voor bev̂ oners en ondernemers. 

Wij zijn verheugd te mogen constateren dat de NCG voorstelt ons verzoek om de 
waardevermeerderingsregeling in te zetten volgens het principe 'gelijke monniken gelijke 
kappen' over te nemen. De plek waar men woont, mag geen criterium zijn in het bepalen 
van recht op een bijdrage. Als het NCG-advies wordt overgenomen zal de regeling dus 
ook voor inwoners van de gemeente Groningen gaan gelden, met terugwerkende kracht 
tot het begin van de regeling (1-I-20I4). Het is naar onze mening allerzins redelijk de 
opengestelde regeling van kracht te laten zijn tot het moment dat een herijkte regeling van 
start gaat, in plaats van 1-1-2016. 
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Ons uitgangspunt is dat het principe van gelijkheid overeind moet blijven bij de herijking 
van de regeling, en niet beperkt wordt tot de 0,2g contour, ook wanneer de regeling 
dienstbaar wordt gemaakt aan het realiseren van een duurzaamheidsimpuls bij versterking 
van gebouwen. 

Naast schadeherstel heeft de preventieve versterking van gebouwen prioriteit voor de 
NCG. De keuze voor de start van de versterkingsaanpak in de kern van het 
aardbevingsgebied en het centraal stellen van de bewoners daarin onderschrijven wij. Ook 
is het goed dat gekozen wordt voor continuiteit in de aanpak. 
Starten in de kem van het gebied betekent in onze ogen echter niet dat er aan de rand niets 
hoeft te gebeuren. De onderzoeksagenda die wij hebben ingediend achten wij daarom nog 
steeds noodzakelijk. Het betreft hierbij onderzoek naar de kwetsbaarheid van onze 
cultuurhistorisch bijzonder waardevoUe binnenstad en in het bijzonder het risico van 
vallende elementen in de openbare ruimte. Ook bepleiten wij nader onderzoek naar onze 
hoogbouw, juist omdat elk hoog gebouw uniek is en niet in een standaardtypologie valt te 
definieren. Het in kaart brengen van risico's in publieke gebouwen blijft nodig. Daarnaast 
benadrukken wij dat de gemeente Groningen meer is dan alleen het hoogstedelijk gebied: 
de gevolgen voor de oostelijke stadswijken Beijum en Lewenborg en de MEER-dorpen 
(Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan) moeten nadrukkelijker in beeld 
worden gebracht. 

Het belang van infrastructuur wordt weliswaar aangestipt, maar in onze ogen is de 
bereikbaarheid van de stad en met name de publieke voorzieningen voor de regio, zoals 
de ziekenhuizen, zo belangrijk dat ook daar extra onderzoek naar nodig. 

Onzekerheden in kennis, onduidelijkheid in toetsingskaders. 
Om in te kunnen schatten voor welke opgave de gemeente Groningen staat en om aan te 
kunnen geven hoe deze moet worden aangepakt, is helderheid over de te hanteren 
normen, contouren en rekenregels onontbeerlijk. Wij constateren dat wij op die vlakken 
nog niet de duidelijkheid hebben die nodig is. De gemeente Groningen blijft als 
uitgangspunt hanteren dat wij alleen kunnen werken met door het Rijk gevalideerde 
normen, contouren en regels. Door de publicatie van verschillende adviezen en kaarten 
dreigt eerder minder dan meer helderheid te ontstaan. 

Risiconormering 
We hebben in het verleden de minister meerdere malen opgeroepen om duidelijkheid te 
verschaffen rondom risiconomiering. Positief is dat de commissie Meijdam hierin 
voorziet door te stellen dat de risico's voor Groningers niet mogen afwijken van de 
risico's waar burgers elders in het land aan onderhevig zijn. Dit betreft de norm van 10-5 
(kans overlijden 1 op 100.000). Minister Kamp geeft in zijn brief van 3 november 2015 
aan deze norm over te nemen. Daarmee is duidelijkheid verschaft over de noraiering. 

Contouren 
Inmiddels is ook een nieuwe contourenkaart van het KNMI verschenen. De 
contourenkaart met seismische dreigingen laat zien dat de grondversnellingen ('peak 
ground acceleration', PGA) zijn gehalveerd. Op het eerste gezicht positief nieuws, een 
grootschalige gebiedsgerichte versterking lijkt voor de gemeente Groningen niet aan de 
orde. Ons college is echter ook van mening dat er op dit moment nog onvoldoende kennis 
en inzicht is om hier definitieve conclusies uit te trekken. 
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Vooralsnog geeft de minister aan dat deze kaart alleen gebruikt kan worden voor 
prioritering van versterking. Dit komt overeen met de inzet van de NCG door te beginnen 
in de kem (birmen contour 0,3g) en vervolgens de cirkel binnen de 0,2g waarde aan te 
geven. Een aanpak waarin wij ons kunnen vinden. Een concrete conclusie over wat deze 
nieuwe grondversnellingen betekenen voor gebieden en bouwwerken kan echter pas 
worden getrokken in combinatie met rekenregels en inzicht in de sterkte van individuele 
gebouwen. 

Rekenregels 
Over de rekenregels geeft de commissie Meijdam aan te willen komen met een 
altematieve aanpak ten opzichte van de verwachte witte NPR. De commissie Meijdam 
bepleit de catalogusaanpak, waarmee aan de hand van kenmerken van representatieve 
bouwwerken en de ligging in de PGA-contour de noodzakelijke versterking en 
prioritering duidelijk wordt. Deze catalogusaanpak is echter nog niet operationeel. De 
minister heeft aangegeven uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 terug te komen op de 
vraag hoe bouwwerken die niet aan de norm voldoen op een praktische en voortvarende 
manier geidentificeerd kunnen worden. 
Een modelmatige aanpak kan wellicht voordelen hebben, maar wij pleiten voor het 
hanteren van maatwerk. Juist het verschil tussen wel of niet versterken aan de randen van 
hel aardbevingsgebied vraagt om uitgebreide kennis. De gemeente Groningen kent vele 
unieke bouwwerken, die niet te vatten zijn in typologieen. Individueel rekenen zal, ook al 
is het lijdrovend, ons inziens nodig blijven om de aardbevingsbestendigheid van 
bestaande bouw en de benodigde versterkingsmaatregelen te bepalen. Daarnaast zullen 
ook voor nieuwbouw altijd adequate rekenregels nodig zijn. 

Feitelijke en weitielijke situatie 
Op grond van bovenstaande concluderen wij dat feitelijk nog steeds de groene NPR met 
bijbehorende contourenkaart als vigerend dient te worden aangemerkt en dat wij ons 
handelen daarop moeten baseren. Tegelijkertijd weten wij dat voortschrijdend inzicht 
heeft geleid, dan wel zal leiden, tot substantiele wijziging van contouren en rekenregels. 
We willen voorkomen dat deze situatie gaat leiden tot verdere onduidelijkheid en 
vertraging bij in de planvorming rondom nieuwbouw en bestaande bouw, zowel bij 
corporaties, ontwikkelaars, als bij particulieren. Daarom roepen wij de NCG op om op 
korte termijn volledige duidelijkheid te verschaffen over het aetuele toetsingskader en le 
bevorderen dat nieuwe inzichten in contouren en rekenregels ook op korte termijn tot een 
nieuw toetsingskader kunnen leiden. 

Nieuwbouwregeling. 
De nieuwbouwregeling die wij als gemeente met NAM en de minister van Economische 
Zaken hebben afgesproken is van groot belang om de voortgang van investeringen in de 
fysieke groei en vernieuwing van de stad te garanderen. Aangekondigd is dat deze 
tijdelijke regeling zal worden vervangen door een definitieve regeling. De tekslen die ten 
aanzien hiervan in het concept-MJP zijn opgenomen zijn onjuist. limiiddels heeft de NCG 
een erratum gepubliceerd, waaruit blijkt dal de nieuwbouwregeling ook buiten de 0,2g 
contour van toepassing moet zijn. 
Uitgangspunt voor de gemeente Groningen is dan ook dat de herziene nieuwbouwregeling 
geldig zal moeten zijn voor hel totale gebied dat met effecten van aardbevingen te maken 
heeft, dat de inhoud en reikwijdte van de huidige regeling in de nieuwe regeling minimaal 
gehandhaafd worden en dat de regeling zal blijven gelden zolang aardbevingsbestendig 
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bouwen meer kosten met zich meebrengt dan elders bouwen. Alleen zo kan de gemeente 
Groningen zich ontwikkelen op dezelfde basis als sleden eiders in het land. 

Kansrijk Groningen. 
In onze inbreng hebben wij het belang van de stad voor regio, en het belang van de regio 
voor de stad centraal gesteld. In de inleiding van het programma wordt het belang van de 
gemeente Groningen als economische motor voor het gebied dan ook terecht aangestipt. 
Wij hebben in dat kader gepleit voor het creeren van een gelijk speelveld voor 
investeringen in stad en regio in vergelijking met de rest van Nederland, om zodoende het 
vestigingsklimaat en investeringen op zelfde niveau te houden en waar mogelijk extra te 
stimuleren. Daarom moet de huidige nieuwbouwregeling onverkort van kracht blijven. 

Niemand in deze regio heeft gevraagd om aardbevingen en de nadelige effecten daarvan. 
De ambitie om aan de noodzaak in het gebied een impuls geven, in de vorm van 
structuurversterking en energietransitie, wordt in het Meerjarenprogramma geagendeerd. 
Wij verwachten dat het Rijk de aanbevelingen van de commissie Meijer ter harte neemt: 
in het gebied is onbalans ontstaan tussen de lusten en de lasten van gaswinning. Bewoners 
en ondememers in het gebied hebben op dit moment vooral de lasten. Het is de stellige 
overtuiging van de commissie Meijer dat deze balans moet worden hersteld. Dat kan 
volgens ons college door, zoals de NCG voorstelt, meer te prioriteren in bestaande 
economische programma's. In plaats van alles een beetje, juist kiezen. Er zal door de 
NCG een stuurgroep regionale economie worden ingesteld die tot taak krijgt om: 

a. vast te stellen welke aandachlsgebieden het meest kansrijk zijn (mede met het oog 
op de aanbeveling van de Commissie Meijer om ons te richten op Gas 2.0); 

b. afspraken te maken over de afstemming van de inzet van alle spelers: wie doet 
wat? 

Ons college onderschrijft het belang om het eigenaarschap van nieuwe opgaven vast te 
stellen, zoals de vernieuwing van de bouwsector. Daarnaast zijn er ook bestaande 
opgaven op het gebied van economie en arbeidsmarkt die om aanscherping van 
eigenaarschap vragen. Graag denken we hier in mee. 

Wij zien dat het conceptprogramma aanzetten tot de gewenste energietransitie bevat, 
zoals duurzame bouw en altematieve energieopwekking. Het is zaak dit om te zetten in 
concrete uitvoering. In onze inbreng hebben we concrete suggeslies aangedragen. 
Eenzelfde belang hechten wij aan kennisontwikkeling, en het vermarkten daarvan. 
We benadrukken op deze plek het grote belang van de kermisinstellingen voor Stad en 
regio en daarbij de absolute noodzaak om een 'normale' bedrijfsvoering te garanderen. 
Dat geldt uiteraard voor het realiseren van nieuwbouw en het onderhouden en renoveren 
van bestaand vastgoed, maar dat geldt vooral ook voor de essentie van hun bestaan: 
(intemationaal) onderzoek, onderwijs, medische zorg en kennisvalorisatie. 

Gevolgen voor programma cluster gemeente Groningen. 
Wij vinden dat voor een discussie over wenselijkheid en noodzaak van 
programmaonderdelen ook zicht nodig is op de financiele randvoorwaarden. Een 
uitgewerkte begroting voor 2016 ontbreekt. Voor 2016 is-op dit moment- voorzien in 
een begroting van in totaal 19 miljoen euro, zowel voor onderzoek als instandhouding van 
de NCG. 
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Duidelijk is dat de totale uitvoeringskosten, inelusief de kosten die gemeenten ook zelf 
zullen maken, niet door dit bedrag gedekt zullen kunnen worden. Wij vragen de NCG zo 
spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over de bekostiging van uitvoering van het totale 
programma, inelusief de daamit voor de gemeente Groningen voortvloeiende taken. 
Daar waar het gaat om de activiteiten die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de 
NAM als veroorzaker (schadeherstel, versterking) zullen de middelen ook door de NAM 
verstrekt moeten worden. De dekking van de activiteiten daarbuiten, dus ook voor de 
inbreng vanuit het cluster gemeente Groningen, wordt deze maand nader verkend en 
uitgewerkt. 

In het debat met de raad kwam de noodzaak van onafhankelijkheid nadrukkelijk naar 
boven. Alleen dan kan daadwerkelijk aan het herstel van vertrouwen worden gewerkt. De 
positie van NAM in de vele procesgangen is, gelet op de aansprakelijkheid, helder. De 
gemeente bepleit echter een zo minimaal mogelijke invloed van de NAM in het proces 
van schadeherstel, onderzoek en eventuele versterking. Met de komst van de NCG 
hebben Rijk, provincie en gemeenten gekozen voor regie vanuit het publieke domein. 
Wat de gemeente betreft moet deze publieke regie zicht- en merkbaar zijn voor bewoners, 
ondernemers en instellingen. 

Voor de volledigheid ten aanzien van de passage over de Oosterhamrikzone: in onze brief 
van 6 oktober j . l . merken wij nogmaals op dat een aantal varianten, waaronder een 
bewonersvariant, op zorgvuldige wijze zal worden beschouwd. Aan de keuze voor een 
variant ligt naast het bereikbaarheidsvraagstuk ook een belangrijke inpassingsopgave, 
ruimtelijk en verkeerskundig ten grondslag. 

Tenslotte: u gaat als NCG niet over het verminderen van de gaswinning. Maar uw 
opmerking bij de presentatie, opgetekend in het Dagblad van het Noorden van 5 
november 2015, onderschrijven wij van harte. "Als je alleen met versterking bezig bent 
en niets doet aan de winning, moet je je afvragen wat je aan het doen bent. Het een kan 
niet zonder het ander." 

et vrien 
burgemeesier en ethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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"Gemeente 

yjroningen 
Bijiage 5. 

Aan Raad van gemeente Groningen 

Onderwerp Reactle op kadernota voor actualisatie van het Meer jarenprogramma 

De kadernota vormt de opmaat voor het programma van 2017 en geeft ons inzicht in de 
(eventuele) beleidskeuzes. Maar niet meer dan dat. Ons college ziet de kadernota vooral als 
agenderend document, keuzes worden benoemd maar veelal nog niet gemaakt. Onvoldoende 
duidelijk is wat de NCG als publiek regisseur adviseert, op grond van welke doelstellingen, 
tegen welke consequenties en op welk moment. Dat maakt het voor de overheden en 
instellingen lastig om concreet op de beleidskeuzes te reageren. De vraag is wat dit betekent 
voor de politieke discussie. We zien het topje van een ijsberg, maar wat er onder de 
oppervlakte bevindt? We weten nu nog te weinig wat wenselijk, noodzakelijk en haalbaar is. 

Nb. 
De planning is afgestemd op de het proces van de maatschappelijke en bestuuHijke 
stuurgroepen en laat voor ons college niet de ruimte om binnen de gangbare termijn het 
geactualiseerde MJP in november met de raad te bespreken. Aan het einde van het jaar 
verwacht de NCG nog belangrijke resultaten uit het inspectieprogramma, die gevolgen kunnen 
hebben voor het programma van de gebiedsgerichte aanpak. Wij gaan er vanuit dat daarbuiten 
ook andere nieuwe inzichten volgen. Dit heeft gevolgen voor de input die volgt uit de 
bespreking van de kadernota, maar ook evt. het geactualiseerde MJP, met raden, Staten en de 
stuurgroep. 

In de bijiage gaan we inhoudelijk in op de vraagpunten, die wat ons college betreft de komende 
periode beantwoordt dienen te worden. 

Aanvullende kaders (pagina's 7, 8) 
In de kadernota worden de positie en rollen van de NCG ten opzichte van NAM, CVW en EZ 
beschreven, zoals vastgelegd in het samenwerkingsprotocol. Daarnaast wordt aangegeven dat 
de minister besloten heeft een toezichthoudende rol op het CVW zal vervullen en heeft 
aangegeven dat hij goed naar de bevoegdheden van de NCG wil kijken. 
> In onze brief bepleiten wij een ingeperkte rol van de NAM ten aanzien van schades en 
versterkingen. Om de publieke regie te versterken en vertrouwen ter herwinnen is een grotere 
rol voor de NCG wenselijk, waarbij de NAM de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
behoudt als financier van publieke fondsen en regelingen, en daarmee loskomt van de regie en 
uitvoering. De minister wil naar de bevoegdheden van de NCG kijken zodat een meer 
eigenstandige positie mogelijk is. Wat betekent dit in het licht van het eerdere uitgangspunt dat 
alle moederorganisaties hun formele rollen, taken en bevoegdheden behouden? Hoe worden 
de moederorganisaties hierin betrokken? Wat betekent dit in het licht van de beleidskeuzes? 
Hoe gaat de NCG haar toezichthoudende rol op het CVW invullen? 

Wijziging financiele kader (pagina's 8, 9) 
De financiele paragraaf gaat in op de extra middelen die beschikbaar zijn. 
> Ons college is verheugd over de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de 
uitvoering van het meerjarenprogramma, die grotendeels samenhangen met de 
versterkingsaanpak in het kerngebied. De belangrijkste keuzes en prioriteiten in het MJP 
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worden bepaald door de beschikbare financiele middelen en capaciteit. En die zijn nu nog niet 
inzichtelijk genoeg om inhoudelijk op te reageren (prioriteren indien mogelijk). 
Ons college verwacht een heldere financiele paragraaf in het geactualiseerde MJP, waarin staat 
opgenomen wie wat betaalt en waar de middelen aan wordt uitgegeven, welke gelden binnen 
de totale begroting geoormerkt zijn. 

Wijzigingen in de wetgeving (pagina 11) 
Onder dit onderdeel wordt de omkering van de bewijslast aangehaald. Aangekondigd wordt 
dat in de actualisatie van het Meerjarenprogramma wordt de term mijnbouwschade 
gehanteerd. 
> Ons college juicht een brede benadering van de schades toe, gelet op de problematiek 
rondom de schadeafhandeling. In Groningen is de teller inmiddels boven de 10 duizend 
meldingen gekomen. Wij verwachten in het MJP een heldere uitwerking van de verbreding 
naar mijnschade in beleidsvoornemens bijvoorbeeld ten aanzien van het werkgebied van de 
NCG en de relatie met versterkingen? Welke beleidskeuzes verwacht de NCG ten aanzien van 
de omkering van de bewijslast? 

Schadepreventie (pagina's 11,12) 
In deze alinea wordt verwezen naar het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen op het 
winningsplan over het voorkomen van schade en het besluit van de minister om de NAM op te 
dragen de mate van schade te betekenen. 
>ln onze brief benadrukken wij het belang van meer prioriteit voor schades (en het voorkomen 
van de huidige problematiek). Wij verwachten in het MJP beleidsvoornemens op het vlak 
schadepreventie. 
Nb. de alinea's op pagina 12 zijn grotendeels dubbel. 

Grenscorrecties en gemeentelijke henndelingen (pagina 12) 
De NCG stelt dat grondgebied van de oorspronkelijke G9 uitgangspunt is, als antwoord op de 
grenscorrectie Meerstad. Zodoende blijven de rechten van de ca. 800 inwoners gewaarborgd. 
> Ons college kan zich vinden in dit uitgangspunt. Wij wijzen wel op het grondgebied van de 
12 aangesloten gemeenten. 

Schadeherstel (pagina's 14, 15) 
In dit hoofdstuk worden een aantal zaken benoemd die mogelijk leiden tot beleidskeuzes, zoals 
het onderbrengen van bodemdaling onder het werkgebied van de NCG en de arbiters. 
> De passages in de kadernota over verbetering van het schadeherstel beperken zich tot wat 
nu al in het MJP 2016 is vastgelegd. Ons college wil dat de schadeafhandeling echt beter gaat. 
Wij zien dit als een belangrijke voorwaarde voor het herstellen van vertrouwen en dus een 
belangrijke doelstelling voor alle partijen. Ons college ziet graag een concretere uitwerking van 
de 1-loket-gedachte. Wij zien de consequenties van het onderbrengen van bodemdaling bij de 
NCG graag vertaald in het MJP. 

2.1 Versterking algemeen (pagina's 16-18) 
Onder de beleidskeuzes worden aan de hand van nieuwe inzichten een aantal vragen rondom 
pnoritering, de nieuwe NPR en inspecties &engineenng. 
> Voor ons college is het lastig hier op te reageren, omdat wij niet alle informatie hebben die 
nodig is voor een beoordeling. Wij hebben voor het MJP aangedrongen op onderzoek naar 
meerlaagse bouw, hoog risicobouwelementen, gebouwen waar veel mensen samenkomen en 
kritische infrastructuur. Er is nog geen uitsluitsel over een programmatische aanpak van deze 
onderzoeken. 

• Wij adviseren de NCG het NAM voorstel over prioritering z.s.m. openbaar te 
maken, zodat een ieder er kennis kan van nemen; 
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• Wij vragen de NCG in het geactualiseerde MJP meer duidelijkheid te geven de 
prioritering: welke type gebouwen, in welke gebieden, en aan te geven op welke 
grond activiteiten nodig zijn: onderdeel gebiedsgericht, risicogestuurd of 
doelmatigheid? 

• Wij vragen de NCG om een procedure met de partijen vast te stellen rondom het 
vertalen van nieuwe kennis en inzichten naar uitvoeringsconsequenties, 
bijvoorbeeld de consequenties van drie aangehaalde kaders: adviezen 
winningsplan, KNMI kaart en voorstel NAM over prioritering. Dit ook in het licht van 
de zinsnedes over invulling T ronde in het kerngebied en de afspraak uit het MJP 
dat halfjaarlijks de inzichten worden gewogen en 'vastgeklikt'? De kadernota is 
onduidelijk over hoe wordt omgegaan met gewijzigde inzichten en wat er gebeurt 
als de nieuwe documenten langer op zich laten wachten. 

• Wij adviseren de NCG in het MJP aan te geven hoe de regierol ten aanzien van de 
versterking verstevigd kan worden. De NAM bepaalt nu de methode van 
inspecteren en engineeren en de feitelijke versterking. 

• Er staat geschreven dat de omvang van het programma grotendeels afhankelijk zal 
zijn van de beschikbare engineeringscapaciteit. Wij verwachten in het MJP een 
voorstel om de engineeringscapaciteit te vergroten, danwel een prioritering binnen 
de beschikbare capaciteit. 

• In het MJP moet de rol van de NCG is bij de totstandkoming van de NPR beter 
toegelicht worden. "Er dienen keuzes gemaakt te worden". Wie maakt die keuzes? 
"Andere onderwerpen schuiven naar achter?" Wie bepaalt dat, de NCG of anderen? 

2.2 Gebiedsgenchte aanpak (pagina 18) 
> Onder "versterking algemeen" hebben we een reactie gegeven op de prioritering. De 
beleidskeuzes onder gebiedsgerichte aanpak bevestigen het beeld dat nog veel in ontwikkeling 
is, en de onderbouwing van keuzes voor de wereld buiten de NAM, CVW en de 
onderzoeksbureaus onvoldoende transparant is. 

2.3 Wonen (pagina 18) 
> Onder "versterking algemeen" hebben we een reactie gegeven op de prioritering. Wij 
verwachting dat in het MJP meer duidelijkheid wordt gegeven over het programma Verhoogd 
Risicoprofiel: welke type gebouwen, welke locaties, doorlooptijden. 

2.4 Infrastructuur (pagina 19) 
> Onder "versterking algemeen" hebben we een reactie gegeven op de prioritering. 
In onze zienswijze op het ontwerp-besluit gaswinning geven we aan dat er nog te weinig 
aandacht is voor de kritische infrastructuur. Het onderzoek van Deltares naar de huidige 
toestand en status van gemalen, bruggen, kunstwerken en andere beheersobjecten is nog niet 
voltooid. Een definitief kader voor de kwalitatieve risico-inventarisatie en de uitgangspunten 
voor aardbevingsbestendige bouw en versterking van infrastructuur in het gebied is nog niet 
beschikbaar. Wij verwachten dat de NCG de regie hierop voert en dit betrekt bij het MJP. 

2.7 Onderwijs (pagina 22) 
> De zinsnede "Het voorstel is dat de onderwijsinstellingen die buiten het prioritaire gebied 
liggen niet onder regie van de NCG worden versterkt" behoeft nadere motivering. Ons college 
gaat er vanuit dat de op basis van aanwezige kennis een beoordeling wordt gemaakt van de 
risico's, en dat op basis daarvan gehandeld wordt, onder regie van de NCG. Dat bouwkundige 
versterking eerder aan de orde is in het kerngebied kunnen wij volgen. 

4. Flankerend beleid (pagina 20) 
> Ons college bepleit, samen met andere gemeenten, nadrukkelijk(er) aandacht voor flankerend 
beleid in gebieden waar geen versterking plaatsvindt. Uitgangspunt is altijd geweest om het 
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totale gebied toekomstbestendiger en 'beter' achter te laten dan voor de gaswinning. 
Maatregelen mogen om deze reden niet slechts gekoppeld worden aan de versterkingsoperatie 
Verder vinden wij dat nagedacht moet worden ofde zogenaamde koppelkansen (bv 
verduurzamen van woningen) bij schadeafhandeling gelegd kunnen worden. Te meer als blijkt 
dat de versterkingsoperatie meevalt. 

4.1 Energie (pagina 24) 
> Ons college juicht de koppeling met duurzaamheid met het inspectieprogramma toe. Wij 
pleiten voor een verbreding van het instrumentarium naar de schade (zie boven) 
Aangegeven is dat de 'intentie is' dat niemand tussen wal en schip valt bij de nieuwe regeling 
waardevermeerdering. Wat ons college betreft is dit een harde toezegging vanuit NCG. 

4.4 Cultureel erfgoed en beeldbepalende panden (pagina 27) 
> Wij vinden dat cultureel erfgoed meer urgente behoeft. Wat hier belangrijk is, staat niet in de 
kadernota. Zowel voor de rijksmonumenten als andere beeldbepalende gebouwen geldt dat de 
meerkosten voor versterking en/of schadeherstel nog niet geregeld zijn. Zonder duidelijk 
meerkostenregeling zullen veel gebouwen in aanmerking komen voor financiele sloop (herstel 
is duurder dan economische waarde pand). 

5.1 Instrumentarium (pagina 29) 
> Ons college heeft op verschillende momenten bij de minister en de NCG het belang van een 
nieuwbouwregeling bepleit. Ook hier zijn wij van mening dat in het gehele proces van 
beoordeling en -afhandeling de NAM geen inhoudelijke rol moet spelen, slechts als financier 
van de redelijke meerkosten. Dit zien wij graag bevestigd in het MJP. 
We zijn van mening dat waardevermeerdering niet gekoppeld moet worden aan versterking, 
maar gerelateerd aan schade. Schade in de omgeving en schade thuis leidt tot meer gevoelens 
van onveiligheid. Het hebben van meerdere keren schade betekent een grotere kans op 
(geestelijke) gezondheidsklachten en meer huisartsbezoek. 
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Visievorming en Revitalisering Stadhuis: 
Onderwerp wensen en bedenkingen 

steiier Oorthuizen 

Gemeente 

yjronmgen 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONFNGEN 

Telefoon 6 0 2 7 Bijlage(n) 1 

Datum 1 5 - 0 9 - 2 0 1 6 Uw brief van 

Ons kenmerk 5 9 1 1 2 1 3 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Uw presidium heeft op 31 augustus 2016 ingestemd om het onderwerp proces 
revitalisering Stadhuis rechtstreeks voor wensen en bedenkingen te agenderen voor de 
vergadering van de raad van 28 September 2016. Hieronder lichten wij het voorgestelde 
proces toe, waarover wij uw wensen en bedenkingen vragen. 

Er zijn drie redenen waarom het stadhuis 'op de schop' moet: 
1. Noodzakelijk onderhoud, verduurzaming en aardbevingsbestendig maken 
2. Uitbreiding van het aantal raadsleden naar 45 in november 2018 en 
3. Suboptimale gebruiksmogelijkheden van met name 3̂  verdieping. 
Deze omvangrijke aanpak willen wij in een breder perspectief plaatsen van de functie en 
plaats, die het stadhuis inneemt in de stad. 

Wij hebben daartoe een aanpak op twee sporen voor ogen, te weten: 
1. Dat doen wat nodig is, hetgeen betekent de drie genoemde elementen uitwerken, 

voorbereiden en uitvoeren. 
2. Meerdere scenario's voor mogelijke functies en functionaliteiten van het stadhuis 

in de toekomst tegen het licht houden. 
Spoor 2 willen we vormgeven door de noodzakelijke aanpak aan te grijpen om 3 
verschillende scenario's in een kortlopend 'ontwerpend onderzoek' door drie 
verschillende architecten te laten verkennen. De drie scenario's kunnen als volgt worden 
gekenschetst: 

> Scenario 1 'Restauratie', uitgaande van de historische context van het gebouw. 
> Scenario 2 'Make over', omvat een herinrichting van interieur en meubilair. 
> Scenario 3 'Volledig', een nieuwe visie op gebouw en functionaliteiten. 

Tesamen met het eerste spoor (scenario 0) ontstaan er zo vier scenario's met oplossingen 
voor de gestelde vragen. De scenario's worden gebruikt om te bepalen wat nodig en 
gewenst is voor revitalisering van het stadhuis. Daarmee is niet gezegd dat voor een van 
de scenario's moet worden gekozen. Het gaat namelijk om een onderzoek. Op basis van 
de vier scenario's kan een programma van eisen worden opgesteld gebruik makend van 
elementen uit meerdere scenario's. 
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Biadzijde 2 van 2 

Het stadhuis heeft een centrale plek in de stad aan de Grote Markt funktioneel zowel als 
fysiek. Wij vinden het belangrijk dat stadjers in de gelegenheid worden gesteld om mee te 
denken. Wij stellen voor de resultaten van het onderzoek voorafgaand aan het debat in de 
gemeenteraad publiekelijk te presenteren en te bediscussieren. Wij willen dat begin 
november organiseren in het kader van Let's Gro. Van de presentatie laten wij een film 
maken die via internet kan worden bekeken en waarop gereageerd kan worden. Voorts 
zullen voor geinteresseerde burgers rondleidingen door het stadhuis worden 
georganiseerd onder deskundige begeleiding. 

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek en de reacties daarop zullen wij 
u een voorstel doen. Met het verkennen van verschillende richtingen door terzake 
deskundigen, ons en u te laten verrassen door bun visies en ruimte te geven aan debat 
over de keuze benutten we de noodzakelijke aanpak van het stadhuis om te bepalen welke 
plek we ons stadhuis in de stad willen geven zowel bestuurlijk als maatschappelijk. 

In bijgaande notitie en de daarbij horende bijlage over dit traject - op ons verzoek 
opgesteld door Twynstra Gudde - treft u nadere informatie aan. 

De kosten van dit onderzoekstraject worden geraamd op € 100.000,- en worden gedekt uit 
reguliere onderhoudsbudgetten. 

Na besluitvorming door uw raad op enig moment zai met de uitvoering moeten worden 
begonnen. Gelet op de Rijksmonumentale status van ons stadhuis moet na de keuze van 
een scenario rekening worden gehouden met een doorlooptijd van circa 2 jaar. Uitvoering 
van welk scenario dan ook, zal hoogstwaarschijnlijk betekeken dat tijdelijk onderdak 
elders moet worden gezocht. Dit betekent ook dat we er van uit moeten gaan dat de 
inauguratie van de nieuwe raad in januari 2019 nog niet in de nieuwe raadszaal kan plaats 
vinden. 

De bespreking in de raad van 28 September van het traject 'Visievorming en revitalisering 
stadhuis'en uw wensen en bedenkingen daarbij zijn voor ons de basis waarop wij 
opdracht verstrekken aan de verschillende architecten voor de opstelling van de 
verschillende scenario's. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Twynstra Gudde 

Notitie 

Aan Stuurgroep Revitalisatie Stadhuis 
Van lljan van Hardevelt, Djara Walgien 

Datum 6 September 2016 

Ondenwerp Voorstel uitgangspunt onderzoeksopdracht architecten (versie 14 sept, iha) 

1. Inleiding 

in de afgelopen maanden is door de projectgroep revitalisatie stadhuis gewerkt aan de uitwerking van 
de opdracht van de raad om te komen tot een projectvoorstel. Hiertoe wordt de projectgroep onder-
steund door Twynstra Gudde. Aansluitend op de opdracht van de raad wordt een aanpak in vier stap-
pen doorlopen dat uiteindelijk leidt tot een voorstel naar college en raad over de revitalisatie van het 
stadhuis inclusief bijbehorende planning, budgetten en ontwikkelstrategie. 

Volledigheidshalve zijn hieronder de vier stappen opgenomen. 
- Stap 1: Inventarisatie & kaderbepaling 
- Stap 2: Globaal PvE, gesprekken en selectie visie-architecten 
- Stap 3: Uitwerking scenario's (ontwerpend onderzoek) door visie-architecten 
- Stap 4: Rapportage & presentatie 

publiekspresentatie 

Na stap 4 
Na het onderzoek wordt op basis van de resultaten van alle scenario's de definitieve uitgangspunten 
van het project bepaald. Er wordt dus niet specifiek gekozen uit 66n van de scenario's, maar deze wor
den gebruikt voor de beeldvorming om tot de inhoud van het uiteindelijke project te komen. Na vast-
stelling in de raad wordt het definitieve Programma van Eisen opgesteld en de selectie gestart van de 
architect en adviseurs die daadwerkelijk het werk gaan doen 

Verzoek aan college en raad 
Voor u ligt het resultaat van de stappen 1 en 2, reeds besproken in de stuurgroep revitalisatie op dins-
dag 31 augustus 2016. Het college wordt gevraagd deze resultaten vastte stellen zodat deze recht
streeks geagendeerd kunnen worden voor de raadsbijeenkomst van 29 September 2016, De raad 
wordt hierin gevraagd haar wensen en bedenkingen te geven zodat de resultaten van stap 1 en 2 ge
bruikt kunnen worden als uitgangspunt voor de onderzoeksopdracht aan de visie-architecten. 

Na vaststelling door college wordt de raad gevraagd haar wensen en bedenkingen te geven over de 
samenstelling van de onderzoeksscenario's, inclusief de daarbij geselecteerde architect voor uitvoering 
van het ontwerpende onderzoek. 
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2. Resultaten stap 2 

Globaal programma van Eisen 
E6n van de resultaten van stap 2 is het globaal Programma van Eisen. Dit PvE is zeer globaal van ka-
rakter en specifiek geschreven voor de uit te voeren onderzoeksopdracht. Dat betekent dat het geen 
groot detailniveau heeft en (nog) veel onderzoeksvrijheden bevat 

Scenario's - raadszaal - duurzaamheid 
In lijn met de voorgestelde sporen in de notitie revitalisering stadhuis (d.d. 10 maart 2016) heeft de pro
jectgroep meerdere scenario's samengesteld uit verschillende bouwstenen. Deze scenario's hebben 
bewust een verschillend karakter om de volledige breedte van de mogelijkheden van de revitalisatie 
van het stadhuis te onderzoeken. 

Spoor 1 is uitgewerkt in een 0-scenario en omvat de werkzaamheden die sowieso uitgevoerd dienen te 
worden, namelijk het achterstallige onderhoud en aanpassing van de raadszaal. Mogelijke duurzaam-
heidsmaatregelen betreffen 'basis minimale maatregelen' (zie bijlage PvE, variant 1 Besparingsplan 
adviseurs d.d. 2 november 2015). 

Spoor 2 is uitgewerkt in drie revitalisatiescenario's en omvat verschillende visies op een toekomstbe-
stendig stadhuis. EIke revitalisatiescenario's bevat het achterstallig onderhoud en aanpassing van de 
raadszaal. Tevens kan gekozen worden voor een bepaalde mate van duurzaamheidsverbetering (zie 
bijlage PvE, variant 1 t/m 4 in Besparingsplan adviseurs d.d. 2 november 2015). 

Onderstaand zijn de verschillende scenario's samengevat: 

- Scenario 0: minimaal noodzakelijk: 
de maatregelen die sowieso dienen te gebeuren. Achterstallig onderhoud en aanpassing van de 
raadszaal. Gezien de beperkte scope wordt geen architect uitgevraagd om een ontwerpend onder
zoek uit te voeren. 

- Scenario 1: Restauratie van gebouw en inrichtinq: 
door middel van restauratie van het gebouw exterieur en interieur upgraden. 

- Scenario 2: Make-over representativiteit: 
door middel van een interieuropdracht (afwerking en meubilair) het gebouw vooral intern upgraden. 

• Scenario 3: Volledige revitalisatie: 
alle maatregelen op de wensenlijst waarbij herschikking en aanpassing van ruimten in het stadhuis 
mogelijk is. 

Keuze visie-architecten 
Op voorstel van de Stadsbouwmeester en in overleg met de stuurgroep zijn per scenario onderstaande 
bijpassende visie-architecten geselecteerd; 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
IVIin.noodz. Restauratie Make-over Vol.revitalisatie 
- - architectenbureau Fritz - lAA Architecten - Happel Cornelisse Ver-

hoeven Architecten 

Voorstel uitgangspunt onderzoeksopdracht architecten («ersie 14 sept, iha) j 6 September 2016 | Pagina 2/3 
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3. Gevraagd besluit college 

De projectgroep en stuurgroep verzoeken het college: 
- om het programma van eisen en de samenstelling van de scenario's vast te stellen: 
- de selectie van visie-architecten per scenario vast te stellen: 
- de resultaten voor van stap en 1 en 2 vrij te geven voor 'wensen en bedenkingen' in de raad. 

4. Vervolg 

De verstrekking van de onderzoeksopdrachten aan de architecten is onderdeel van stap 3. De resulta
ten van het onderzoek van de drie scenario's worden, tezamen met scenario 0, aangevuld met een 
scenario specifieke planning, kostenramingen en ontwikkelstrategie. Waaronder de wijze mogelijkhe
den om te komen tot een definitieve architect, adviseur en uitvoerende partijen. 

Als onderdeel van het besluitvormingsproces (voor behandeling in college en raad) wordt een publieks-
bijeenkomst georganiseerd waarbij de architecten de visiepresentaties geven en er ruimte is voor de
bat en reflectie. Deze publieksbijeenkomst wordt onderdeel van het Let's Gro programma en staat ge-
pland op vrijdag 11 november van 16.00u tot 17.30u. Onderdeel wordt ook dat het publiek de gelegen
heid krijgt om deel te nemen aan een rondleiding door het stadhuis. 

De rapportage van het geheel (stap 4) is input voor de gemeentelijke besluitvorming om de definitieve 
projectkaders vast te stellen. 

[einde] 

Voorstel uitgangspunt onderzoeksopdracht architecten (versie 14 sept, iha) | 6 September 2016 | Pagina 3/3 
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Programnna van Eisen Stadhuis Groningen 

Gemeente Groningen 

Rapport - Concept 

7 September 2016 

lljan van Hardevelt 
Djara Walgien 
Marloes Rodenburg 
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1. Inleiding 

Dit rapport beschrijft het basis Programma van Eisen (hierna: PvE) voor de revitalisering van het stad
huis in Groningen. 

1.1 Achtergrond 

Het Stadhuis is meer dan 200 jaar oud en heeft visueel en functioneel een centrale plek in de stad aan 
de Grote Markt. Het Stadhuis is een rijksmonument en is in de negentiger jaren van de vorige eeuw 
voor het laatst (grootschalig) verbouwd. De functionaliteit en het gebruiksgemak van het stadhuis ken-
nen momenteel echter beperkingen en er is een grote onderhoudsbeurt nodig. Daarnaast wordt de ge
meenteraad n^ de verkiezing (nov 2018) als gevolg van de autonome groei en de gemeentelijke herin-
deling uitgebreid met 6 leden, oftewel tot 45 raadsleden. 

In de huidige opzet is er beperkt ruimte voor deze uitbreiding, waardoor de aanleiding ontstond voor 
onderzoek naar mogelijke scenario's om de raadszaal uit te breiden en het achterstallig onderhoud 
weg te werken, maar ook om de functionaliteiten te herijken/herpositioneren en het stadhuis opnieuw 
toekomstbestendig te maken. 

1.2 Doel Programma van Eisen 

Het doel van dit PvE is om de basis (op globaal niveau) functionele, ruimtelijke en technische uitgangs
punten vast te stellen voor het toekomstige stadhuis in Groningen. Dit PvE dient als input voor een ont
werpend onderzoek door drie verschillende architecten. 

Toepassing PvE 
In het PvE zijn een 0-scenario (minimaal noodzakelijk) en drie scenario's voor revitalisatie opgenomen 
welke zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen. De drie verschillende architecten worden ge
vraagd om een ontwerpend onderzoek uit te voeren voor 66n van de drie revitalisatiescenario's. Ten 
aanzien van de opbouw van deze scenario's en de onderliggende bouwstenen dient opgemerkt te wor
den dat zowel de scenario's als de bouwstenen bovenal bedoeld zijn om richting te geven aan het ont
werpend onderzoek. De architecten zijn vrij om waar mogelijk aanpassingen op de gedefinieerde sce
nario's en bouwstenen voor te stellen (mits deze worden onderbouwd). Elk scenario dient gevisuali-
seerd te worden middels viekkenplannen (incl. capaciteitsberekening werkplekken, functies en overige 
ruimten), schetsen, impressies en referentiebeelden. Het uiteindelijke resultaat van het ontwerpend on
derzoek dient te worden gepresenteerd in een visiepresentatie aan de gemeente Groningen. 

Op basis van de drie visiepresentaties en de besluitvorming in de gemeente wordt een keuze gemaakt 
over de definitieve inhoud van het plan. Hiermee wordt de initiatieffase afgerond en kan de definitiefase 
worden gestart. In de definitiefase wordt een gedetailleerd PvE op basis van het samengestelde plan 
geschreven. 

1.3 Basisdocumenten PvE 

De volgende documenten hebben als input gediend voor de totstandkoming van het PvE: 
- Eerste verkenning wensen revitalisering stadhuis (door gemeente Groningen), mei 2016: 
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- Interviews met dhr. Toon Dashorst en dhr Henk Weggemans, d.d. juli 2016: 
- Toelichting revitalisering Stadhuis Groningen, versie 1.3, d.d. 10 maart 2016: 
- Huidige (indelings-) plattegronden stadhuis Groningen, d.d. juli 2016: 
- Besparingsplan stadhuis Groningen, d.d. 2 november 2015: 
- Technische inspectie/gebouwbezichtiging stadhuis, d.d. 23 augustus 2016. 

1.4 Wet- en regelgeving 

De huisvesting dient minimaal te voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van, 
techniek, milieu, bouw- en arbeidsvoorzieningen. Daarnaast dient de huisvesting te voldoen aan de re
gelgeving voor toegankelijkheid van mindervaliden en Arbo-regelgeving. De belangrijkste aandachts-
punten zijn verwerkt in dit PvE. 
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2. Organisatie 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de gemeentelijke organisatie die gehuisvest dient 
te worden in het stadhuis. 

2.1 Omvang organisatie 

Het stadhuis biedt huisvesting aan de gemeenteraad (raadszaal, vergaderzaal en werkplekken voor 
raadsfracties), het College van B&W, het Groninger Managementteam (GMT) en het secretariaat voor 
het College van B&W en GMT. De services in het stadhuis worden geleverd door een team van bodes. 
Het stadhuis wordt incidenteel gebruikt voor bijeenkomsten (doorgaans in de centrale hal en athum) en 
daarnaast vinden er in de trouwzaal huwelijksvoltrekkingen plaats. 

In totaal dienen er circa 100 medewerkers gehuisvest te worden in het stadhuis. De omvang van de 
organisatieonderdelen wordt weergegeven in label 1. 

label 1. Omvang organisatieonderdelen 

Afdelingen Huidige 

gebruikers 

Uitbreiding Totaal Opmerking 

Burgemeester 1 

Wethouders 5 

Gemeentesecretaris 1 Ook GMT-lid 

Secretariaat college van B&W 6 

GMT 3 Excl. Gemeentesecretaris 

Secretariaat GMT 4 

Raadsfracties 39 

Fractie-assistenten 11 

Ondersteuning 7 1 beheerder en 6 bodes 

Griffie 8 
Nu nog gehuisvest in Kreu-

pelstraat 

Adviseurs college van B&W 6 
Nu nog gehuisvest in Kreu-

pelstraat 

Uitbreiding raadsfracties 6 
Na uitbreiding raad per 

2018 

Uitbreiding fractie-assistentie 1 Aanname per 2018 

Totaal 77 21 98 

2.2 Gewenste uitbreiding organisatieonderdelen 

In de revitalisatiescenario's dient de werkomgeving in het stadhuis herijkt te worden (zie ook de toelich
ting op scenario's in paragraaf 3.1). Met het herijken van de werkomgeving kan de beschikbare ruimte 
beter worden benut waardoor het mogelijk wordt extra organisatieonderdelen te huisvesten in het stad
huis. Hiermee kunnen werkplekken gefaciliteerd worden voor de uitbreiding van raadsleden in 2018. 
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Bovendien sluit het aan op de behoefte om de griffie en adviseurs van het College van B&W en GMT 
in het stadhuis te huisvesten. 

Griffie 
De griffie (8 medewerkers) ondersteunt de gemeenteraad. De griffie is momenteel gehuisvest in het 
gemeentelijk kantoor aan de Kreupelstraat. De afstand tussen de raadsfracties en de griffie is te groot 
voor snelle interactie en wordt door raadsleden, fractie-assistenten en de griffie als hinderlijk ervaren. 
Het is dan ook wenselijk om de griffie te huisvesten in het stadhuis. 

Adviseurs College van B&W en GMT 
Daarnaast geldt dat veel adviseurs voor leden van het College en het GMT momenteel ook van uit de 
Kreupelstraat werken. Momenteel is een beperkt aantal flexplekken aanwezig in het stadhuis (op de 1^ 
etage) die vrijwel altijd en volledig worden bezel. Met een herindeling (en gedeeld gebruik van werk
plekken) dient het mogelijk le zijn om zowel de adviseurs als griffie in het stadhuis te huisvesten. 

2.3 Toekomstige ontwikkelingen 

Uitgangspunt voor de revitalisering van het stadhuis is een toekomstbestendig stadhuis dat past bij de 
stad van de toekomst. Ontwikkelingen voorde langere termijn laten zich moeilijk voorspellen. Het taken-
pakket van gemeenten is afhankelijk van onder andere maatschappelijke ontwikkelingen, keuzes ten 
aanzien van kerntaken en de mogelijk veranderende taakverdeling met andere (overheids-) organisaties. 
Daaruit voortvloeiend is de formatieomvang, de personele bezetting, evenals het aantal werkplekken 
voor de bestuurlijke organisatie per definitie aan verandering onderhevig. 
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3. Toelichting scenario's 

3.1 Ambitie 

Het stadhuis is een symbool voor de gemeente Groningen. Het stadhuis is een rijksmonument en heeft 
visueel en functioneel een centrale plek in de stad aan de Grote Markt. Momenteel kennen de functio
naliteit en het gebruiksgemak beperi<ingen en is een grote onderhoudsbeurt nodig. Hiermee ontstond 
de aanleiding voor onderzoek om het achterstallig onderhoud weg te werken en de raadszaal uit te 
breiden. Echter, er is behoefte om breder te kijken naar de functies en de functionaliteit van het stad
huis in de toekomst. Vanuit deze ambitie zijn de volgende scenario's opgesteld. 

3.2 Scenario's 0,1, 2 en 3 

3.2.0 Scenario 0 - Minimaal noodzakelijk 

Het basisscenario is het 0-scenario bestaande uit minimale en noodzakelijke ingrepen die in ieder ge-
val uitgevoerd dienen te worden. Dit betekent dat het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en de 
raadszaal geschikt wordt gemaakt voor het huisvesten van 45 raadsleden Overige onderdelen (zoals 
de publiekruimten, de werkomgeving en de entree/centrale hal) blijven conform de huidige situatie 
voortbestaan De nadruk in dit scenario ligt op de functionele bruikbaarheid van de raadszaal Voor dit 
scenario wordt geen architect uitgevraagd. In dit scenario worden de minimale duurzaamheidsmaatre
gelen toegepast conform variant 1 (maatregelen basis minimaal) uit de Quick Scan van M' adviseurs 
(zie ook bijlage 5). 

3.2.1 Scenario 1 - Restauratie 

Het revitalisatiescenario 'restauratie' gaat uit van de historische context van het gebouw. Op dit mo
ment kent het gebouw veel niet originele details en aanpassingen die in verschillende fasen zijn aange-
bracht (o.a. systeemplafonds, afwijkende kleurstellingen, opbouw installatie-onderdelen). De nadruk in 
dit scenario ligt dan ook op restauratie van gebouw en inrichting. Deze restauratie dient gelijktijdig met 
het noodzakelijke onderhoud en de aanpassing van de raadszaal uitgevoerd te worden. In dit scenario 
is er ruimte voor het aanpassen/optimaliseren van de publieksrulmten. Uitgangspunt is wel dat de ruim
telijke en functionele indeling van ruimten gehandhaafd blijft. Ten aanzien van de werkomgeving geldt 
een flexibel werplekconcept voor de raadsfracties, griffie en adviseurs van het college. Dit betekent dat 
voor deze functies geen sprake meer is van vaste weri<plekken. De overige functies behouden een 
persoonsgebonden werkplek. 

3.2.2 Scenario 2 - Make over representativiteit 

Het tweede revitalisatiescenario 'Make over' omvat een herinrichting van het interieur en meubilair. 
Naast het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het aanpassen van de raadszaal worden ook 
de publieksrulmten, de werkomgeving en de entree/centrale hal (beperkt) aangepast. De nadruk in dit 
scenario ligt op het verbeteren van de representativiteit door middel van een nieuw interieurconcept 
(vaste inrichting en los meubilair). Er vinden in dit scenario geen ruimtelijke en functionele aanpassin
gen plaats, oftewel ruimten worden niet geherpositioneerd. Ten aanzien van de werkomgeving geldt 
eveneens een flexibel werplekconcept voor de raadsfracties, griffie en adviseurs van het college. Dit 
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betekent dat voor deze functies geen sprake meer is van vaste werkplekken. De overige functies be
houden een persoonsgebonden werkplek. 

3.2.3 Scenario 3 - Volledige revitalisatie 

Het derde revitalisatiescenario 'volledige revitalisatie' omvat een volledig nieuwe visie op het gebouw 
en functionaliteiten. In dit maximale scenario is totale herindeling (mimtelijk en functioneel) van het 
stadhuis mogelijk (binnen de kaders van de rijksmonumentale status). De uitdaging in dit scenario ligt 
zowel in het (her)positioneren van functies 'welke functies waar', het mogelijk toevoegen van functies 
als de representativiteit van functies. Ook is het mogelijk om nieuwe ruimte te cre^ren in/onder/aan het 
gebouw. Ten aanzien van de werkomgeving geldt dat een werkomgeving wordt gerealiseerd conform 
activiteit gerelateerd werken (AGW) voor de raadsfracties, griffie en adviseurs van het college. Dit be
tekent niet alleen dat werkplekken worden gedeeld, maar dat er ook een diversiteit aan werkplekken 
beschikbaar is, passend bij de werkprocessen van de medewerkers. Ten aanzien van de entree/cen
trale hal dient nagedacht te worden over de (on)mogelijkheden voor een (meer) open karakter van het 
stadhuis. Het stadhuis dient in dit scenario tevens als ontmoetingsruimte. Hierbij kan gedacht worden 
aan het realiseren van een stadscafe, maar bijvoorbeeld ook aan een openbare tentoonstellingska-
mer/kunstruimte. Creativiteit van de architect is hierbij gewenst. 

3.3 Beeldkwaliteit, imago en identiteit 

"...In 1774 schreefhet Groningse stadsbestuur een prijsvraag uit ledereen kon een ontwerp indienen 
voor het nieuwe stadhuis. Jacob Often Husly won deze prijsvraag met zijn ontwerp in neoclasslctlsche 
bouwstliji. Nog niet eerder was het ontwerp van een overheldsgebouw zo open tot stand gekomen. Het 
resultaat mocht er dan ook zijn. Het Groninger stadhuis Is nog steeds 'een exemplarlsch voorbeeld van 
baanbrekende architectuur', concludeert cultuurhistorlcus Thomas von derDunk . . ." 

De gemeente Groningen wil een stadhuis realiseren voor en door de inwoners van de gemeente Gro
ningen. De gemeente Groningen ziet het dan ook als een kans om de inwoners van de gemeente Gro
ningen wederom te betrekken bij de revitalisering van het stadhuis, net als in 1774. Vanuit deze ambi
tie worden de stadjers betrokken in de uiteindelijke scenariokeuze en gevraagd om mee te denken 
over de vernieuwing van het stadhuis. 

Het stadhuis heeft de status van een rijksmonument. Dit betekent dat er vanuit de beeldkwaliteit en uit-
straling beperkingen zijn ten aanzien van aanpassingen aan en in het gebouw. Het gebouw en de rijks
monumentale status dienen dan ook als uitgangspunt genomen te worden Voor overige, algemene 
uitgangspunten wordt venwezen naar het 'Architectuur manifest' van de gemeente Groningen (zie bij
lage 3). 
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4. Bouwstenen scenario's 

De scenario's zijn opgebouwd uit zogenaamde bouwstenen (zie tabel 2). In de onderstaande paragra-
fen worden de functionele, ruimtelijke en technische eisen per bouwsteen beschreven. 

Tabe\ 2. Onderverdeling bouwstenen per revitalisatiescenario 

Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

'Minimaal 
noodzalcelijk' 

'Restauratie van 
gebouw en inrichting' 

'Make over 
representativiteit' 

'Volledige 
revitalisatie' 

4.1 Bouwsteen 1: Publieksrulmten X X X 
41.1 Entree / ontmoetingsruimte X 

4.1,2 Trouw2aal/felicitatieruimte/ontvangst/Babs , . X 

4,1.3 Herindeling 

4.2 Bouwsteen 2: Raadszaal X X X X 
Uitbreiding raadszaal X . >: 

4.3 Bouwsteen 3: Werkomgeving X X X 
43.1 Flexibele werkomgeving « 
43.2 Activiteit gerelateerd werken X 

44 Bouwsteen 4: Vergaderer> X 
Uitbreiding vergaderruimten X 
Leeskamer X 

45 Bouwsteen 5: Onderhoud X X X X 
Achterstallig onderhoud wegwerken , 

4.6 Bouwsteen 6: Representativiteit X X X 
Nieuw interieurconcept X 

4 7 Bouwsteen 7: Duurzaamheid 0 0 0 o 
Varianten duurzaamheid o 0 

X = onderdeel van het betreffende scenario 

0 = onderdeel van het betreffende scenario, maar nog nader te bepalen 

4.1 Bouwsteen 1: Publieksruimten 

In de volgende subparagrafen zijn de publieksruimten en gewenste optimalisaties beschreven. 

4.1.1 Hoofdentree en centrale hal 

De huidige hoofdentree heeft een gesloten karakter. Het stadhuis is niet openbaar toegankelijk, 
bezoekers kunnen het stadhuis alleen op afspraak bezoeken. Ten aanzien van de hoofdentree is 
optimalisatie gewenst op de volgende punten: 
- de toegankelijkheid van de entree vanaf de buitenzijde; 
- de representativiteit van de hoofdentree: 
- de huidige bewegwijzering/signing: 
- zichtbaarheid van buiten. 

Vanaf de hoofdentree komen medewerkers en bezoekers in de centrale hal. Vervolgens wordt de be-
zoeker venwelkomt door een bode. De huidige ruimtelijke indeling is hierbij niet optimaal. De bodes 
hebben geen direct zicht op de centrale hal en bezoekers moeten enige tijd wachten tot de bode in de 
centrale hal is. Optimalisatie van de centrale hal in relatie tot de ruimte van de bodes is dan ook ge
wenst. Verder dient de centrale hal overzichtelijk, ruim, open en licht te zijn. Daarnaast dient het voor 
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de bezoeker meteen duidelijk te zijn waar hij of zij zich dient te melden. Onderdelen die in de centrale 
hal aangepakt moeten worden zijn als volgt: 
- het verbeteren van de entree aan de binnenzijde, daar waar de afstand tussen de hoofdentree en 

de ruimte van de bodes nu te groot is/slecht zichtbaar is: 
- toegang tot de semi-openbare ruimte (raadszaal en vergaderzalen). 

Verder wenst de gemeente de centrale hal te kunnen gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, zo
als bijeenkomsten en exposities. De ruimtelijke indeling van de hal moet hieraan bijdragen, evenals de 
keuze en positionering van het losse en vaste meubilair. 

4.1.2 Trouwzaal 

Op de begane grond bevindt zich de trouwzaal. De trouvcaal voldoet ruimtelijk aan de eisen. Dit geldt 
tevens voor de huidige ontvangstruimte, felicitatieruimte en de ruimte voor de BABS. De gemeente 
Groningen wenst deze ruimten wel multifunctioneel inzetbaar te houden. De trouwzaal dient tevens ge
bruikt te kunnen worden voor grote bijeenkomsten, grote (commissie-) vergaderingen en extra capaci-
teit voor het volgen van raadsvergaderingen. 

4.1.3 Herindeling 

In scenario 3 wordt een volledige revitalisatie van het gebouw uitgevraagd. Dit betekent dat herpositio-
nering van alle functies en/of het toevoegen van extra ruimte in het gebouw een mogelijkheid is. In de 
overige scenario's blijven de publieksruimten zowel ruimtelijk als functioneel gehandhaafd. 

4.2 Bouwsteen 2: Raadszaal 

in de volgende subparagraaf wordt de raadszaal en de gewenste optimalisaties beschreven. 

4.2.1 Raadszaal 

De huidige raadszaal biedt ruimte aan 39 raadsleden. Het aantal raadsleden zal per november 2018 
worden uitgebreid naar 45. Momenteel is er is niet of nauwelijks ruimte om die uitbreiding te realiseren. 
Daarnaast is in de huidige situatie de orientatie van de raadsleden gericht op de voorzitter en griffier, 
maar feitelijk ook op burgemeester & wethouders. Voorzitter, griffier, wethouders en gemeentesecreta
ris zitten op een verhoging frontaal voor de raad. Met name de frontale en verhoogde positie van de 
wethouders en gemeentesecretaris doet geen recht aan het dualisme. De verhoging is aangebracht 
omdat anders de raadsleden de voorzitter niet kunnen zien, er is namelijk geen ruimte voor een meer 
theaterachtige opstelling van de stoelen/werkplekken van de raadsleden. Het spreekgestoelte voor 
raadsleden is momenteel niet centraal gepositioneerd. 

Het plafond is in een groot deel van de raadszaal vrij laag. Mede daardoor is de klimaatbeheersing in 
de zaal niet optimaal. Bij een voile tribune wordt het snel benauwd. Daarnaast is erdestijds bij het ont
werp van de raadszaal onvoldoende rekening gehouden metde mogelijkheid audiovisuele middelen te 
gebruiken. Zowel de klimaatbeheersing als de (positionering van) audiovisuele middelen dienen verbe-
terd te worden. Daarnaast bestaat de wens om een interruptiepodium toe te voegen zodat raadsleden 
hier kunnen spreken. 

De raadszaal dient verder recht te doen aan het dualisme en plaats te bieden aan 45 raadsleden, het 
College van B&W en overige functies binnen de raadszaal. Uitgangspunt is dat de raadszaal een 
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ruimte is die de raad optimaal faciliteert in haar functioneren, maar voor de rest van de tijd ook ter be-
schikking staat aan de organisatie. Ten aanzien van de raadszaal is optimalisatie gewenst op de vol
gende punten: 
- tafel/desk voor B&W (zeven personen); 
- tafels/desks voor raadsleden (45 raadsleden); 
- tafel/desks voor medewerkers van de gemeente o.a. griffie en fractieondersteuners (circa 10 perso

nen): 
- tafel/desks voor pers (circa 6 personen): 
- zitplaatsen voor het publiek (circa 20 personen): 
- toevoegen interruptiepodium: 

- optimale onderiinge zichtlijnen (ook ten opzicht van AV). 

4.3 Bouwsteen 3: Werkomgeving 

In de huidige situatie zijn de werkplekken over alle verdiepingen verspreid, conform onderstaande in
deling: 
- Begane grond: werkplekken fracties (Groen Links, D66, PvdA) en ambtenaar burgeriijke stand 
- 1^ verdieping: Burgemeester, 2 x wethouder, secretariaten, beheerder en bodes 
- 2® verdieping: 3 x wethouder, GMT, secretariaten, flexplekken 
- 3̂  verdieping: Raadsfracties 

Medewerkers moeten plezierig kunnen werken in een prettige wert<omgeving. Dit houdt in dat naast 
een goed binnenklimaat, voldoende (dag)licht en de juiste akoestiek in iedere soort ruimte een functio
neel geschikte inrichting dient te staan. Daarnaast dient het gebouw in ruime mate te faciliteren in vele 
vormen van samenwerken, zowel informeel als formeel 

4.3.1 Flexibele werkomgeving 

In scenario 1 en 2 wordt een weri<omgeving gecreeerd bestaande uit persoonsgebonden werkplekken 
en een flexibele werkomgeving. Uitgangspunt voor de flexibele werkomgeving is een gedeeld gebruik 
van werkplekken om de bezetting en benuttig van werkplekken te verbeteren. Voor de mate van werk-
plekdeling (delingsgraad), wordt nu uitgegaan van 60% (6 werkplekken per 10 medewerkers) De flexi
bele werkomgeving geldt voor de raadsfracties, griffie en adviseurs van het college De overige mede
werkers behouden een persoonsgebonden werkplek. In bijlage 1 is de ruimtestaat opgenomen met be
nodigde werkplekken voor de flexibele weri<omgeving. 

4.3.2 Activiteit gerelateerde werkomgeving 

In scenario 3 wordt een (eveneens flexibele) activiteit gerelateerde werkomgeving gerealiseerd Een 
activiteit gerelateerde weri<omgeving is een werkomgeving passend bij de werkprocessen van de me
dewerkers. Bij de indeling van de werkvloeren dient in de basis uitgegaan te worden van een gelijke 
spreiding van verschillende type werk- en overiegplekken, om zodanig flexibiliteit te genereren voor 
toekomstige veranderingen in de organisatie. De activiteitgerelateerde werkomgeving bestaat uit de 
volgende verschillende soorten werkplekken: 

- open, halfopen en gesloten werkplekken 
- concentratiepiek 
- telefoonplekken 
- aanlandwert^plek 

In bijlage 2 is de ruimtestaat voor een AGW-werkomgeving opgenomen. 
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4.4 Bouwsteen 4: Vergaderen 

In de huidige situatie zijn er onvoldoende vergaderruimten aanwezig in het stadhuis om meerdere com-
missievergaderingen tegelijk te faciliteren. Momenteel dienen de oude raadszaal (circa 22 personen) 
en de oude B&W-kamer (circa 15 personen) als vergaderruimte. Daarnaast is er nog een vergader-
ruimte van de GMT (circa 8 personen) op de tweede verdieping en wordt de nieuwe Raadszaal (circa 
40 personen) multifunctioneel gebruikt. Het aantal vergaderruimten dient te worden uitgebreid, zie hier-
voor ook de ruimtestaat in bijlage 3. Wanneer de raadszaal en de vergaderruimten niet in gebruik zijn 
voor raads- of commissievergaderingen of fractieoverieg dienen deze ruimten voor andere doeleinden 
gebruikt te kunnen worden (multifunctionaliteit is wenselijk). 

Leeskamer 
Op dit moment bevindt zich op de begane grond een leeskamer voor raadsleden. Deze leeskamer 
wordt (beperkt) gebruikt als leeskamer en als vergaderkamer voor raadsfracties. De behoefte aan een 
toegankelijke, hedendaagse ruimte om (digitale) stukken voorte bereiden voor (fractie)vergaderingen 
blijft bestaan en zal ook in de nieuwe situatie worden voorzien. Echter, de ruimte moet multifunctioneel 
gebruikt kunnen worden. De mimte betreft een (gedeelde) vergadervoorziening voor circa 10 perso
nen. 

Alle vergaderruimten dienen geschikt te zijn zowel voor overleg met externe partijen als voor intern 
overieg. Vergaderruimten beschikken over een aansluiting voor een pc of laptop en presentatievoorzie-
ningen (beamer, scherm, flip over en/of whiteboard). 

4.5 Bouwsteen 5: Onderhoud 

Het achterstallig onderhoud betreft de minimaal volgende onderdelen: 
- Complete vervanging van de veriichtingsinstallatie met bedrading en schakelmateriaal en het ver-

vangen van de cv-ketels met circulatiepompen. De investering van complete vervanging van de ver-
warmingsinstallatie, de luchtbehandelingsinstallatie en het opwaarderen naar een installatiemetho-
diek die bij een modern kantoorgebruik past is vanuit comfortoogpunt wenselijk en zal in combinatie 
met de verduurzaming van het gebouw (bouwsteen 7) worden beschouwd; 

- SchilvertDetering van het gebouw (bouwsteen 7): 
- Schilderwerk ramen (in combinatie met bouwsteen 7 - aanbrengen geisoleerde beglazing en ver-

vangen hang- en sluitwerk ramen) en kozijnen; 
- Herstel glazen vioer patio: 
- Herstel natuursteen gevel en trap entree; 
- Vernieuwen binnenschildenwerk (inclusief mannerimitaties entree /1 ̂  verdieping); 
- Vervangen vioerbedekking. 

4.6 Bouwsteen 6: Representativiteit 

De representativiteit van het stadhuis wordt als onvoldoende ervaren en dient dan ook verbeterd te 
worden. De uitstraling van het stadhuis dient te passen bij het betreffende scenario en bij de rijks mo-
numentale status. Het gebouw met de kenmerkende statuur mag een gepaste distantie kennen als 
'huis van de stad'. Voor wat betreft de overige uitstraling en beeldkwaliteit wordt venwezen naar bijlage 
3 'Manifest architectuur gemeente Groningen'. 

10 
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4.7 Bouwsteen 7: Duurzaamheid 

De gemeente Groningen heeft de ambitie om het stadhuis te verduurzamen en de klimaatbeheersing 
op orde te brengen. Duurzaamheid dient, naast duurzaamheid in gedrag en in gebruik van het gebouw, 
gevonden te worden in technische oplossingen. Hiervoor heeft M̂  energie-adviseurs op verzoek van 
Gresco een quick scan (d.d. 2 november 2015) gemaakt van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en 
besparingsopties. De voorgestelde varianten zijn mogelijk binnen alle revitalisatiescenario's. De defini
tieve keuze en toelichting op de gekozen duurzaamheidsvariant per revitalisatiescenario volgt in een 
toelichtend gesprek met de architecten. 

4.8 Overige ruimten en facilitelten 

Onder overige ruimten worden die ruimten verstaan die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 
het primaire proces van de gebruikers. Wel is het zo dat deze ruimten het primaire proces vergemak-
kelijken, ondersteunen en dus 'faciliteren'. De onderstaande njimten zijn reeds aanwezig en kunnen 
alleen in scenario 3 geherpositioneerd worden. 
- Ruimte beheerder 
- Reprovoorziening 
- Persoonlijk archief 
- Centraal archief 
- Opslagruimte 
- SER 
- Pantry/break out 
- Rustruimte/EHBO-/ kolfruimte 
- Werkkasten 
- Douche- en kleedruimte 
- Sanitair 
- MIVA-toilet 

11 
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5. Ruimtelijke eisen 

In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke eisen en uitgangspunten beschreven. 

5.1 Beschikbare ruimten 

In tabel 3 staat per verdieping de beschikbare ruimte (m' FNO), conform huidige situatie in het stadhuis 
weergegeven. Oppervlakten bij benadering, afgerond op hele getallen. 

Tabel 3. Beschikbare ruimte stadhuis 

m^ FNO Toelichting (huidige functies) 
Begane grond 970 Nieuwe raadszaal, leeskamer trouwzaal (inclusief ont-

vangst- en felicitatieruimte), werkplekken fracties. 
1^ verdieping 995 Oude raadszaal, atrium, oude B&W-kamer, werkplek

ken burgemeester en wethouders 
2^ verdieping 1.005 Weri<plekken wethouders en GMT 
3̂  verdieping 1.030 Weri<plekken raadsfracties 
totaal 4.000 

5.2 (Abstractieniveau) benodigde ruimte 

In bijlage 1 en 2 zijn de ruimtestaten voor de betreffende scenario's opgenomen. Ten aanzien van 
deze ruimtestaten dient opgemerkt te worden dat de beschreven metrages als richtlijn dienen voor de 
architecten. Wel dienen de beschreven functies minimaal terug te komen in de visiepresentaties. 

5.3 Normering 

De oppervlakteberekening van de huidige situatie en Programma van Eisen is gebaseerd op m^ FNO 
conform NEN 2580, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen'. De ontwerpende onderzoeken/visie-
presentaties dienen eveneens conform NEN2580 gepresenteerd te worden (waar van toepassing). De 
belangrijkste begrippen hierin zijn: 
1. Functioneel nuttige vioeroppervlakte (FNO); de oppervlakte die voor de functie van de ruimte nood

zakelijk is. 
2. Veri<eersoppervlakte: de vioeroppervlakte welke voor de ontsluiting of de veri<eersafwikkeling van 

het gebouw dient. 
3. Installatieoppervlakte; de vioeroppervlakte die nodig is voor het onderbrengen en bedienen van de 

technische installaties die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het gebouw. 
4 De constructieoppervlakte; de oppervlakte die nodig is voor de constructie van het gebouw. 
5. De tarra oppervlakte is de som van de verkeersoppervlakte, de installatieoppervlakte en de con

structieoppervlakte. 
6. De bruto vioeroppervlakte is de som van de tarra oppervlakte, de netto vioeroppervlakte en de op

pervlakten van ruimten of delen van ruimten lager dan 1,5 meter. 
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In onderstaand figuurzijn deze begrippen visueel weergegeven. 

Functioneel nuttige oppervlakte 

0% 20% 40% 60% 80% 

Figuur 1. OppervlakhiSrarchie (gebaseerd op NEN 2580) 

Indelingsverllezen 
Verlteers oppervlakte 

Installatieoppervlakte 
Constructieoppervlakte 

120% 140% 160% 

In de ruimtestaat (bijlage 1 en 2) zijn de ruimten opgenomen, die worden gerekend onder de functio
neel nuttige oppervlakte (FNO). Dit is de oppervlakte die nodig is om de primaire functies te kunnen 
huisvesten. 
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Bijlage 1: Ruimtestaat scenario 1 & 2 

Bijlage 1: Ruimtestaat stadhuis Groningen scenario 1 & 2 scenario 1 
minimaal 

noodzakelijk 

scenario 2 

make over 

representativiteit 

4.1 Bouwsteen 1 : Publieksruimte Eenheid m2 FNO 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

1 100 100 100 4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

1 100 100 100 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

1 50 50 50 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

1 50 50 50 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

1 18 18 18 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

1 300| 300 300 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

7 25 175 175 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

3 18 54 54 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

3 18 54 54 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

1 36 36 36 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

27 9 243 243 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

7 9 65 65 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

2 IS 36 36 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

5 9 43 43 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4 9 32 32 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

conform huidig conform huidig 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 

Trouwzaal 

Felicitatieruimte 

Ontvangstruimte 

Ruimte Babs (ambtenaar burgeriijke stand) 

Bouwsteen 2: Raadzaal 

Raadzaal 

Bouwsteen 3: Werkomgeving (flexibel werkplekconcept) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 

Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 

Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 

Bodekamer (6 bodes) 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 

Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 

Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 

Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 

Vergaderruimte (25 personen) 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Facilitaire ruimte conform huidig conform huidig 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Ruimte beheerder 

Reproruimte (1 op eike verdieping) 

Archiefruimte - persoonlijk 

Archief ruimte - centraal (1 op eIke verdieping) 

Ankerpunt (pantry, informeel overleg 4 pers, lockers) 

Opslag (meubilair, schoonmaak e.d.) 

SER 

Werkkast 

Rustruimte/EHBO/Kolfruimte 

Douche- en kleedruimte 

Sanitair (2 toiletgroepen (m+v) per verdieping) 

MIVA-toilet 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Ruimte beheerder 

Reproruimte (1 op eike verdieping) 

Archiefruimte - persoonlijk 

Archief ruimte - centraal (1 op eIke verdieping) 

Ankerpunt (pantry, informeel overleg 4 pers, lockers) 

Opslag (meubilair, schoonmaak e.d.) 

SER 

Werkkast 

Rustruimte/EHBO/Kolfruimte 

Douche- en kleedruimte 

Sanitair (2 toiletgroepen (m+v) per verdieping) 

MIVA-toilet 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Ruimte beheerder 

Reproruimte (1 op eike verdieping) 

Archiefruimte - persoonlijk 

Archief ruimte - centraal (1 op eIke verdieping) 

Ankerpunt (pantry, informeel overleg 4 pers, lockers) 

Opslag (meubilair, schoonmaak e.d.) 

SER 

Werkkast 

Rustruimte/EHBO/Kolfruimte 

Douche- en kleedruimte 

Sanitair (2 toiletgroepen (m+v) per verdieping) 

MIVA-toilet 

4.1.1/4,1.2 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.1.3 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.8.6 

4.8.7 

4.8.8 

4.8.9 

4.8.10 

4.8.11 

4.8.12 

Ruimte beheerder 

Reproruimte (1 op eike verdieping) 

Archiefruimte - persoonlijk 

Archief ruimte - centraal (1 op eIke verdieping) 

Ankerpunt (pantry, informeel overleg 4 pers, lockers) 

Opslag (meubilair, schoonmaak e.d.) 
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Twynstra Gudde 

Bijlage 2: Ruimtestaat scenario 3 

Bijlage 2: Ruimtestaat stadhuis Groningen scenario 3 scenario 3 
volledige 

revitalisatie 

4.1 Bouwsteen 1: Publieksruimte Eenheid m2 FNO 
4.1.1/4.1.2 Entree/centrale hal (ontmoetingsruimte) 1 100 100 
4.1.3 Trouwzaal 1 100 100 
4.1.3 Felicitatieruimte 1 50 50 
4.1.3 Ontvangstruimte 1 50 50 

4.1.3 Ruimte Babs (ambtenaar burgerll|ke stand) 1 18 18 
4.2 Bouwsteen 2: Raadzaal 

4.2.1 Raadzaal 1 300 300 
4.3 Bouwsteen 3: Werkomgeving (AGW) 

Gesloten werkplek, 1 pers - College B&W, inclusief gemeentesecretaris 7 25 175 

Half open werkplek, 2 pers - secretariaat College B&W 3 15 45 

Gesloten werkplek, 1 pers - GMT 3 15 45 
Half open werkplek, 4 pers - secetariaat GMT 1 30 30 
Half open werkplek - 45 raadsleden, delingsgraad 0,6 27 7 189 

Half open werkplek -12 fractie-assistenten, delingsgraad 0,6 7 7 50 
Bodekamer (6 bodes) 2 15 30 

Half open werkplek, 8 pers - 8 griffiemedewerkers, delingsgraad 0,6 5 7 34 

Half open werkplek - 6 adviseurs College B&W/GMT, delingsgraad 0,6 4 7 25 
aanlandpiek 4 5 20 
concentratieruimte 4 5 20 
telefoonpiek 4 2 8 

4.4 Bouwsteen 4: Vergaderen 

Leeskamer/vergaderruimte 1 50 50 
Vergaderruimte (6 tot 8 personen) - t.b.v. raad 4 16 64 

Vergaderruimte (4 tot 6 personen) 1 12 12 
Vergaderruimte (8 tot 12 personen) 1 24 24 
Vergaderruimte (25 personen) 2 50 100 

Vergaderzaal XL (dubbel gebruik raadzaal) 1 300 zie raadzaal 
4.8 Facilitaire ruimte 

4.8.1 Ruimte beheerder 1 15 15 

4.8.2 Reproruimte (1 op eike verdieping) 4 10 40 
4.8.3 Archiefruimte - persoonlijk 98 pm pm 
4.8.4 Archiefruimte - centraal (1 op eike verdieping) 4 15 60 
4.8.5 Ankerpunt (pantry, informeel overleg 4 pers, lockers) 4 30 120 
4.8.6 Opslag (meubilair, schoonmaak e.d.) 1 50 50 
4.8.7 SER 2 10 20 
4.8.8 Werkkast 4 2 8 
4.8.9 Rustruimte/EHBO/Kolfruimte 1 20 20 
4.8.10 Douche- en kleedruimte 1 20 20 
4.8.11 Sanitair (2 toiletgroepen (m+v) per verdieping) 8 5 40 
4.8.12 MIVA-toilet 1 12 12 
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Twynstra Gudde 

Bijlage 3: Architectuur manifest Gemeente Groningen 

Dit manifest wordt op dit moment uitgewerkt door de Stadsbouwmeester en op korte termijn gepresen
teerd. 
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Gemeente 

yjroningen 
Uitgangspunten/wensen en bedenkingen aanbesteding 

Onderwerp fietsbeheer 

Steiier I . Rooks/E. Tollenaar 

De leden van de raad van de gemeente Groningen 
te 
GRONINGEN 

Telefoon 0 5 0 - 3 6 7 8 3 0 9 BIjlagelnl 

Oatum 0 1 - 0 9 - 2 0 1 6 Uw brief van 

Gns kenmerk 5 8 6 0 3 9 0 

Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Zoals wij hebben aangegeven in de brief van 20 april 2016 (kenmerk 5644949) zagen wij 
ons genoodzaakt om de aanbesteding fietsbeheer te stoppen omdat uw raad niet tijdig is 
meegenomen in de keuzes voor deze aanbesteding. Bovendien kon de huidige 
opdrachtnemer, Werkpro, onvoldoende inzicht geven in de personele inzet voor deze 
opdracht. Dit is van wezenlijk belang in verband met een eventuele overgang van 
onderneming. Inmiddeis hebben we dit inzicht wel verkregen. Op basis van dit inzicht 
leggen we u de nieuwe uitgangspunten voor.Voordat wij de aanbesteding daadwerkelijk 
opstarten, wiilen we u de gelegenheid bieden om uw eventuele wensen en bedenkingen 
met betrekking tot de uitgangspunten van de aanbesteding kenbaar te maken. Uw 
inzichten kunnen wij dan meenemen in de aanbestedingsprocedure en de daarbij 
behorende voorwaarden. 

Bij de nieuwe aanbesteding van het fietsbeheer hebben we de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 

1. gastheerschap bij het fietsbeheer een nieuwe impuls te geven, conform onze 
ambities in onder meer de Fietsstrategie; 

2. zoveel mogeiijk social return inclusief overgang van onderneming voor alle 
medewerkers van Werkpro en verplichte ovemame lederz personeel; 

3. fietsbeheer opdelen in kavels om zo meer te kunnen differentieren en ook kleinere 
organisaties de kans te geven mee te doen. 

Aanbestedingsregels 
Onder de oude aanbestedingsregels gold voor de onderhavige opdracht voor fietsbeheer 
een uitzondering (zgn. '2B dienst') op de aanbestedingsplicht. De huidige 
Aanbestedingswet kent deze algemene uitzondering niet meer waardoor een opdracht als 
de onderhavige met een waarde hoger dan het Europese drempelbedrag van € 209.000,-
aanbestedingsplichtig is. Deze opdracht komt daar ruim boven. Hierover hebben wij u 
geinformeerd in de brief van 4 juni van 2015 (kenmerk 5059245). 
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We hebben dit in 2015 laten verifieren bij TRlP-advocaten. TRIP heeft ons in 2015, op 
basis van jurisprudentie, geadviseerd om deze opdracht aan te besteden. Ook hebben we 
bij TRIP advies gevraagd inzake het opschorten dan wel stoppen en opnieuw opstarten. 
TRIP heeft ons geadviseerd om deze opnieuw op te starten omdat we anders essentiele 
wijzigingen, zoals het anders insteken van de social return zoals we dat in deze nieuwe 
procedure voorstellen, niet hadden kunnen doorvoeren. 

Huidig fietsbeheer 
Het fietsbeheer wordt in opdracht van de Gemeente Groningen momenteel uitgevoerd 
door Werkpro. Werkpro heeft als kernactiviteit om mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt via diverse trajecten zoveel mogeiijk aan regulier werk te helpen. 

Werkpro voert voor het fietsbeheer in hoofdlijn de volgende taken uit: 
• het beheer van de fietsenstallingen in het stationsgebied (met name het Stadsbalkon); 
• het beheer van vier binnenstadsstallingen (deels met camera toezicht en deels fysiek 

beheer); 
• het beheer van het fietsdepot, de AFAC, aan de Travertijnstraat en 
• het plaatsen van rode lopers en spitsrekken in de binnenstad. 

Een tweetal taken die Werkpro momenteel binnen deze opdracht uitvoert, komt te 
vervallen. Ten eerste het plaatsen van de spitsrekken. We passen het plaatsen van deze 
rekken steeds minder toe. De afgelopen jaren is een aantal rekken vervangen door 
fietsvakken. Op dit moment worden er nog op een locatie spitsrekken geplaatst. Wel 
worden er tijdens evenementen regelmatig fietsrekken geplaatst. Dit zullen we via een 
aparte opdracht uitzetten. 

De tweede taak die niet terugkomt is het cameratoezicht. Meerdere fietsenstallingen 
worden bewaakt via cameratoezicht. Binnen de gemeente is al het cameratoezicht 
gebundeld in een opdracht, die momenteel wordt uitgevoerd door Trigion. Alleen het 
fietsenbeheer valt hier op dit moment niet onder. Het personeel van Werkpro beschikt 
echter niet over de juiste kwalificaties om het cameratoezicht uit te voeren. Om die reden 
brengen we ook dit cameratoezicht onder binnen de gebundelde opdracht aan Trigion. 
Aangezien het personeel van Werkpro niet over de juiste kwalificaties beschikt, komen zij 
niet in aanmerking voor overname van personeel. Werkpro is geinformeerd over het 
komen te vervallen van deze onderdelen bij het ingaan van de nieuwe overeenkomst. 

De opdracht fietsbeheer zoals wij die momenteel verstrekken, is verweven met de diverse 
trajecten die Werkpro heeft lopen. Om dit goed inzichtelijk te krijgen, heeft Werkpro 
uitgezocht op weike wijze zij het fietsbeheer uitvoeren. Naast personeel in dienst bij 
Werkpro, wordt er via meerdere trajecten peoneel ingezet voor deze beheertaak. Zo zijn 
er mensen in dienst bij iederz, die via een detacheringsovereenkomst werken aan deze 
opdracht. Ook worden er mensen ingezet die in een WMO-dagbestedingstraject zitten. 
Daamaast werken er mensen via een taakstraf, of een traject voor ex-gedetineerden aan 
deze opdracht. Al met al is de personele inzet groter dan wij momenteel formeel aan 
Werkpro vragen doordat via allerlei (dagbestedings)trajecten mensen aan de slag zijn in 
het kader van het fietsbeheer. De social return inzet vanuit Werkpro is voor deze opdracht 
daarmee ook fors. Bij de nieuwe aanbesteding vinden wij het van belang om beter te 
volgen hoe een organisatie precies het fietsbeheer uitvoert zodat de (mogelijke) 
verwevenheid wel transparant is. 
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Naast het beheer van de fietsenstallingen, neemt Werkpro ook het gros van de 
gevrijwaarde fietsen af van de AFAC. Het betreft fietsen die gedurende de bewaartermijn 
niet zijn opgehaald door eigenaren. Deze fietsen vervallen na de bewaartermijn in 
eigendom aan de gemeente. Werkpro neemt de voor verkoop geschikte fietsen tegen een 
geringe vergoeding af repareert deze waar nodig en verkoopt de fietsen vervolgens weer. 
Dit levert Werkpro jaarlijks naar inschatting circa € 175.000,= op. Werkpro dekt met deze 
baten deels ook haar werkzaamheden in het kader van het fietsenbeheer. 

De afname van fietsen valt formeel niet binnen de huidige opdracht inzake fietsbeheer. 
De afname van gevrijwaarde fietsen nemen we mee in de nieuwe aanbesteding. Dit 
hebben we ook per brief van 17 januari 2016 (kenmerk 4504593) reeds met u 
gecommuniceerd. De wijze waarop we de afname meenemen in de aanbesteding, werken 
we hieronder nader uit. 

De aanbesteding 
We moeten deze opdracht verplicht aanbesteden. Dit biedt ons enerzijds de kans om het 
fietsbeheer een nieuwe impuls te geven, ook conform onze ambities in onder meer de 
door u vastgestelde Fietsstrategie. Tegelijk zien we dat in de huidige opdracht zoals 
Werkpro die uitvoert, social return een zeer belangrijke component is. Beide elementen 
wiilen we terug laten komen in de wijze waarop we deze opdracht aanbesteden. 

Social Return 
Om social return op een goede manier in deze aan te besteden opdracht terug te laten 
komen, wiilen we de lat hiervoor zo hoog mogeiijk leggen. Los van de social return eis, is 
er sowieso sprake van overgang van onderneming voor alle medewerkers van Werkpro 
die nu werken aan de aan te besteden opdracht. Voor deze werknemers verandert er in 
principe niet veel, behalve dat zij een eventuele nieuwe werkgever krijgen. Daarnaast 
nemen we in de aanbesteding de verplichting op dat de nieuwe opdrachtnemer de huidige 
detachering met iederz moet ovememen gedurende de looptijd van de aanbesteding. Het 
betreft 19 fte, waarvan iedereen een behoorlijke achterstand heeft tot de arbeidsmarkt. 
De criteria die we stellen voor (overig) social return wiilen we zwaar laten meewegen in 
de beoordeling. Deze eis komt dus bovenop het feit dat we de gegunde partij verplichting 
opleggen om het iederz-personeel over te nemen. We vragen partijen een zo concreet 
mogelijke opgave te geven voor de inzet van de volgende doelgroepen; langdurig 
werklozen, Wajongers, mensen uit de sociale werkvoorziening, mensen uit het 
doelgroepregister, mensen die dagbesteding nodig hebben in het kader van de WMO, ex-
gedetineerden en taakstraffers, werk-leerplekken en vrijwilligers. Het bureau Social 
Return zai in de beoordeling een kwalitatieve toets uitvoeren zoals dat ook is gebeurd bij 
de aanbesteding van de WMO-taken. De social return is een gunningscriterium dat 
zwaarwegend zaI meetellen in de beoordeling. Als een inschrijvende partij onvoldoende 
of matig scoort op Social Return, nemen we deze partij niet mee in de keuze. Bij deze 
aanbesteding hanteren we ook plafondbedragen, dit lichten we hieronder nader toe. Als 
uitgangspunt hanteren we dat de inzet op het gebied van social return prevaleert boven 
een financieel zo voordelig mogelijke aanbesteding. 
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Gastheerschap 
We zijn de fietststad van Nederland. Goede fietsenstallingen met klantvriendelijke 
medewerkers horen ook bij een echte fietsstad. We vragen de inschrijvers van deze 
aanbestedingsprocedure dan ook om hun visie op gastheerschap te geven. We wiilen de 
resultaten hiervan meten via klanttevredenheidsonderzoeken. 

Kavelindeling 
De huidige opdracht is in een grote opdracht weggezet. In de praktijk zien we dat het 
fietsbeheer verschillende aspecten kent: van het beheren van de grote massa (bijvoorbeeld 
AFAC en stationsgebied) naar meer dienstverlenende aspecten (Binnenstad en station 
Europark). Om die reden wiilen we de huidige opdracht verdelen in drie percelen: 

Stationsgebied, AFAC en fietsverkoop en rode lopers 
Station Europapark 
Stallingen binnenstad 

Stationsgebied, AFAC en fietsverkoop en rode lopers: 
Dit is het grootste perceel. Dit perceel heeft als focus het beheersen van de grote massa. 
De ruim 10.000 fietsplaatsen in het stationsgebied dienen goed beheerd te worden. 
Schoon, heel en veilig zijn belangrijke aandachtspunten. Het labelen van te lang 
geparkeerde fietsen, het schoonhouden van de stalling en de 24-uurs fysieke 
aanwezigheid van personeel zijn daarbij belangrijke taken. 

In dit perceel is ook het beheer van de AFAC en de afname van gevrijwaarde fietsen 
opgenomen. Het merendeel van de voor verkoop geschikte fietsen komt uit het 
stationsgebied. Kwalitatief hoogwaardige en duurdere fietsen wiilen we buiten de 
aanbesteding houden. We zien namelijk dat deze (beperkte) categorie fietsen niet / zeer 
moeizaam via Werkpro verkocht raken. Wij zullen deze fietsen rechtstreeks afzetten aan 
de lokale fietsvakhandel. Daarnaast wiilen we de afspraak maken dat een deel van de 
fietsen die daarvoor in aanmerking komen, ter beschikking worden gesteld voor 
specifieke projecten. Het betreft ondermeer kinderfietsen in het kader van ons 
armoedebeleid en fietsen voor bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. 
Tot slot wiilen we ook het plaatsen van de rode lopers binnen deze opdracht laten vallen. 
De rode lopers worden 's ochtends vroeg op een aantal specifieke plekken in de 
binnenstad uitgelegd en na sluitingsperiode van de winkels weer verwijderd. 

De ureninzet in dit perceel is fors. Deze kavel leent zich goed voor een stevige inzet op 
social return, omdat hier relatief eenvoudige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
Vooral op piekmomenten kunnen extra mensen worden ingezet om de grote fietsstromen 
te begeleiden. 

Het plafondbedrag van deze kavel is € 470.000,-

Station Europapark 

Deze redelijk nieuwe stationsstalling is een relatief eenvoudige en overzichtelijke kavel. 
Ook hier zijn schoon, heel en veilig belangrijke aandachtspunten. Maar omdat de stalling 
veel kleiner is dan het Stationsgebied, na de laatste trein dicht gaat en er minder 
'weesfietsen' blijven staan, vergt deze kavel minder inzet en kan er wat meer aandacht 
zijn voor de serviceverlening. 
De plafondprijs voor deze kavel is €140.000,-
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Stallingen Binnenstad 
Het beheer van de vier stallingen in de binnenstad wordt momenteel met name via 
camerabeheer uitgevoerd. Dit valt buiten deze aanbesteding. De inzet van uren voor het 
fysieke is voor deze stallingen dus relatief klein. Wel zijn er de nodige ontwikkelingen in 
de Binnenstad. Er komen stallingen bij (in ieder geval de fietsenstalling Nieuwe Markt en 
er vallen stallingen af, zoals de stalling onder de openbare bibliotheek en de Peperstaat). 
Daarnaast wiilen we in de binnenstad het gastheerschap een grote rol geven, zoals we ook 
in de Binnenstadsvisie en de fietsstrategie hebben aangegeven. Om deze reden vragen we 
de inschrijvende partij om ook haar creatieve inzichten te geven over fietsbeheer in de 
binnenstad. Mogeiijk dat er andere activiteiten binnen de stallingen in de binnenstad 
kunnen worden uitgevoerd. Bovendien vragen we om een prijs per uur voor fietsbeheer, 
waarmee we kunnen rekenen bij de uitbreiding van de taken. 
Plafondprijs is €90.000 

Overige criteria/voorwaarden 
Bij de gestopte aanbesteding is er door een aantal partijen belangstelling getoond (ook uit 
de stad) die naar ons inzicht social return en fietsbeheer/gastheerschap goed kunnen 
vervullen. Om kleinere organisaties een kans te geven en om de onderlinge scherpte er in 
te houden, stellen we voor om in principe maximaal twee van de drie kavels aan een partij 
te gunnen. 
Verder stellen we voor om de aanbesteding voor vi j f jaar te gunnen, met daarna een 
jaarlijkse mogelijkheid tot verlengen tot maximaal vijf jaar. 

Wij denken dat de aanbesteding op deze manier ertoe leidt dat er geen verlies van 
werkzaamheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaat. Daamaast is er hierdoor 
extra aandacht voor gastheerschap waardoor het stallen van een fiets plezierig is in onze 
stallingen en de kans neemt toe dat een kleinere, nieuwe partij ook de mogelijkheid krijgt 
om een perceel te gegund te krijgen. 

Vervolg 
We vragen u uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat we deze kunnen 
verwerken in de uitvraag van de aanbesteding. We streven erna om begin oktober 2016 
het bestek te publiceren en de geinteresseerde partijen uit te nodigen. De gehele periode 
van aanbesteden neemt sowieso tot half januari in beslag. We stellen dan ook voor om de 
nieuwe overeenkomst op 1 april 2017 in te laten gaan. We wiilen een termijn van twee 
maanden hanteren tussen het moment van aanbesteden en de formele start met een 
eventuele nieuwe organisatie, zodat er de tijd is voor goede afhandeling. Hiermee lopen 
we qua termijn een kwartaal langer door qua procedure dan in eerste instantie met u is 
gedeeld. Dit heeft geen consequenties voor het huidige contract met Werkpro, 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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