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Aan Deelnemers veegcommissies 3 juni 2020 

Van Raadsadviseurs

Afdeling Griffie

Datum 25 mei 2020

Onderwerp Aanbiedingsbrief veegcommissies 3 juni 2020 (van 13.00 – 22.30 uur)

Geachte commissieleden,

Namens de agendacommissie nodigen wij u uit voor de veegcommissies van woensdag 3 juni 2020
van 13.00 uur – 22.30 in vergaderzaal 1, Radesingel 6 Groningen. 

13.00 – 16.00 uur
Voorzitter:        dhr. Sietsma
Raadsadviseur: mevr. Mulder

13.00 – 14.00 uur  -  Herhuisvesting Iederz

Ter uitvoering van het raadsbesluit van juli 2018 is de afgelopen periode hard gewerkt aan een nadere 
planuitwerking van herhuisvesting van Iederz aan de Bornholmstraat. Iederz heeft onlangs een 
herziene visie opgesteld waarin is aangegeven dat de organisatie van Iederz wordt doorontwikkeld 
van een organisatie met alleen beschutte werkplekken naar een werkleeromgeving die is gericht op 
werk én ontwikkeling met meer diversiteit in werkzaamheden. De gevolgen van deze visie zijn door 
vertaald in het (her)huisvestingsvraagstuk. Hiervoor is de ruimtebehoefte en het programma van eisen 
uit 2017 geactualiseerd. Vervolgens is hier een nieuwe kostenraming van gemaakt en vertaald naar 
structurele exploitatielasten. De plannen zijn nu zo ver uitgewerkt dat er definitief is besloten tot 
realisatie van nieuwbouw Iederz aan de Bornholmstraat. Volgens huidige planning kan de  
nieuwbouw op uiterlijk 1 januari 2023 in gebruik worden genomen. Het college vraagt u een 
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 39,3 miljoen, zodat het totaal beschikbaar gestelde 
krediet op € 39,7 miljoen komt.
Bespreking aangevraagd door GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie en CDA.

14.00 – 14.45 uur – Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-zuid

Bij een aantal scholen in Groningen Zuid is ruimtegebrek. Het gaat om de Brederoshool, de 
Haydnschool, de GSV, de Widar Vrijeschool en het Zernike Montessori Lyceum + Vaklyceum. In 
overleg met de betrokken schoolbesturen zijn oplossingsrichtingen gevonden uitgaande van de 
randvoorwaarden dat voor scholen met leerlingen uit de wijk binnen een zo kort mogelijke afstand 
gezocht wordt naar huisvesting, er optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande huisvesting en er 
geïnvesteerd word in lange termijn oplossingen. In totaal zijn 9 scholen betrokken bij de 
(her)huisvestingsoperatie Groningen Zuid. In het raadsvoorstel vraagt het college om akkoord te gaan 
met de koers van de oplossingsrichtingen en een krediet van € 800.000,- beschikbaar te stellen voor 
de planvoorbereiding. Het college verwacht in het tweede kwartaal van 2021 per school de 
uitgewerkte pannen inclusief de nodige kredieten voor te kunnen leggen aan de raad. 
Bespreking aangevraagd door GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Partij voor de Dieren, Stadspartij en 
Student & Stad.
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 15.00 – 15.45 uur – Routekaart circulaire economie

In 2018 is het initiatiefvoorstel van ‘Groningen circulair’ aangenomen. Aanleiding hiervoor was de 
noodzaak voor een transitie naar een meer circulaire economie. Er zijn al veel ontwikkelingen binnen 
de gemeente Groningen op het thema circulariteit, maar de samenhang en een duidelijk geformuleerde 
ambitie ontbreekt. Met deze routekaart komt daar verandering in. De routekaart beschrijft de 
verschillende rollen van de gemeente,  geeft de ambitie en de kaders aan op de voor de gemeente 
Groningen relevante thema’s. De uitwerking van de routekaart wordt gedaan met de bestaande 
budgetten uit de in de routekaart genoemde programma’s. Het circulaire denken moet een standaard 
onderdeel worden van onze gemeentelijke praktijk. Bij inkoop is circulariteit al een standaard 
onderdeel in de procedure. Daarnaast stelt het college voor dat bij de totstandkoming van projecten 
circulariteit een standaard onderdeel wordt van de te maken afwegingen en u jaarlijks op de hoogte te 
stellen van de ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie. Het college vraagt u de 
routekaart circulaire economie vast te stellen.
Bespreking aangevraagd door PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, en Partij voor de Dieren. 

16.00 – 17.00 uur
Voorzitter:        dhr. Benjamins
Raadsadviseur: mevr. Bierman

16.00-17.00 uur – Hondenbelasting
Bij de vaststelling van de belastingtarieven in november 2019 is besloten om de hondenbelasting voor 
de hele nieuwe gemeente Groningen van toepassing te verklaren. Daarbij zijn toen drie moties 
aangenomen. Gevraagd werd om een discussienota met daarin resp. a) de mogelijkheden en 
consequenties van differentiatie met tarieven en vrijstellingen van hondenbelasting (bijv. op basis van 
dierenwelzijn), b) de effecten en mogelijkheden van het schrappen van de voordelen en vrijstellingen 
voor kennels, en c) een regeling voor verruimde kwijtschelding voor inwoners van Haren en Ten 
Boer. De gevraagde nota ligt nu voor, met daarin (o.m.) de volgende conclusies:

- De vraag naar de mogelijkheid tot afschaffing van de hondenbelasting wordt betrokken bij het 
voorjaarsdebat.

- Het omvormen van de hondenbelasting van een algemene belasting naar een 
bestemmingsheffing vraagt om een aanvullende OZB-maatregel

- Het college staat niet afwijzend t.o. de gedachte om een deel van de opbrengst 
hondenbelasting te oormerken voor burgerinitiatieven m.b.t. leefbaarheid in de wijk.

- Tariefdifferentiatie/vrijstelling op basis van gebied is in strijd met gelijkheidsbeginsel
- Een vrijstelling van hondenbelasting voor mensen die een hond uit een asiel of opvang 

nemen, is mogelijk maar de uitvoering brengt extra kosten met zich mee die nog nader 
moeten worden verkend.

- De afschaffing van het aparte kenneltarief leidt tot veel praktische bezwaren.
- Voor verruimde kwijtschelding voor inwoners Haren en Ten Boer wil college de 

hardheidsclausule inzetten.

Brief is niet via stoplichtenlijst geweest en op eigen initiatief van de agendacommissie geagendeerd: 
het gaat om een discussienota, en bespreking is nu nodig om het college richting te geven t.a.v. de 
nieuwe tarievennota in november.
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16.00 – 17.00 uur
Voorzitter:        dhr. Benjamins
Raadsadviseur: mevr. Weiland

17.15-18.15 uur – Woonvisie
U wordt gevraagd de geactualiseerde woonvisie “Woonvisie Groningen – een thuis voor iedereen” 
vast te stellen onder intrekking van de woonvisies van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en 
Groningen en tevens de verordening doelgroepen woningbouw gemeente Groningen 2020.
De huidige woonvisies van de voormalige gemeenten zijn meegenomen om tot een nieuwe woonvisie 
te komen. De belangrijkste doelstelling is; Iedereen die graag in onze gemeente wil (blijven) wonen 
een goede plek bieden. Daar hoort een voortreffelijk woon- en leefklimaat bij; betaalbaar, duurzaam 
en van hoge kwaliteit. De opgave is groot en divers, want: de woningmarkt is oververhit. Er is een 
grote uitdaging in het sociaal domein als het gaat om huisvesting van ouderen en kwetsbare groepen 
en hebben een forse klimaatopgave. Ook om een groeiende groep studenten en om (internationale) 
kenniswerkers te huisvesten. Tevens gezinnen die in of nabij de stad willen wonen, nieuwe 
collectieven die ánders willen wonen en de groeiende en diverse middengroep die zowel in de koop- 
als de huursector tussen wal en schip valt. De woonvisie is de basis voor het elk jaar op te stellen 
Meerjarenprogramma en de prestatieafspraken met de corporaties. 
In bijgevoegde woonvisie wordt aandacht besteed aan het Initiatiefvoorstel Steunpunt Huren en motie 
maybe you can hire. Er komt een onafhankelijk Steunpunt Huren (eind 2020) Verder is met deze 
woonvisie uitvoering gegeven aan de volgende moties; Motie individueel huurcontract en de Motie 
bouw meer voor het midden. In de bijlage treft u o.a. de nieuwe doelgroepenverordening aan. Eind van het 
jaar ontvangt u nog een nieuwe huisvestingsverordening, gelijktijdig met het voorstel voor aanpassing van de 
regels voor de woonruimteverdeling, De huidige woonplicht wordt aangepast naar een verhuurverbod in plaats 
van het huidige anti-speculatiebeding. Dit geldt alleen voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw zal het Rijk de 
wetgeving moeten aanpassen, hiervoor loopt een lobby met andere grote gemeenten samen;
De financiële consequenties van deze extra opgaven in de woonvisie kunnen worden gedekt uit de jaarlijkste 
intensiveringsmiddelen wonen en binnen de bestaande begroting. 
Dit jaar wordt gezamenlijk met de woningcorporaties en huurdersorganisaties aan een nieuw ambitiekader 
gewerkt voor de komende 5 jaar. Verwacht in Q1 2021. Hierin worden de ambities/doelstellingen en indicatoren 
opgesteld voor de thema’s; voorraad-ontwikkeling, duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbarheid en vitale 
wijken/leefbaarheid. In de jaarlijkse prestatieafspraken, als inlegvel van het ambitiekader, wordt gekeken wat 
alle partijen hieraan bijdragen, of we op schema liggen en waar we eventueel moeten en willen bijsturen. Verder 
ontvangt 2x keer per jaar over de woningbouwontwikkelingen een stand van zaken.
Bespreking aangevraagd door: GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, Partij voor de 
Dieren, CDA, 100% Groningen, Stadspartij en Student & Stad.

18.15 – 20.00  eetpauze

20.00 – 22.30 uur
Voorzitter:        dhr. Bolle
Raadsadviseur: dhr. Meijer

20.00 – 21.00 uur – Toegankelijkheid

Twee stukken m.b.t. de toegankelijkheid van de stad. Het eerste betreft een specifieke situatie, 
namelijk binnenstad-west, de evaluatie van de herinrichting Westerhaven (bushalte), A-straat en 
Brugstraat en de consequenties voor de toegankelijkheid aldaar. Het tweede is een tussenstand m.b.t. 
toegankelijkheid in het algemeen, naar aanleiding van het actieplan. 

Binnenstad-West is getransformeerd van een gebied gedomineerd door verkeer over een asfaltbaan 
naar een verblijfsgebied waarbij de inrichting is gericht op de meest kwetsbare verkeersdeelnemer; de 
voetganger. Samen met de werkgroep Toegankelijk Groningen is een evaluatie uitgevoerd op het 
gebied van toegankelijkheid. Een belangrijke conclusie is dat over het geheel genomen de nieuwe 
inrichting op heel veel plekken goed tegemoetkomt aan de gebruikerswensen en -eisen en als geslaagd 
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kan worden gezien. De evaluatie heeft een achttal concrete aanbevelingen voor de toekomst 
opgeleverd. Heel specifiek is nog gekeken naar de oversteek Westersingel. Is hier wellicht een zebra 
gewenst? Conclusie is dat het wenselijker is om de looproute via de zuidkant (langs de MC Donalds) 
te optimaliseren en van daaruit de busperrons goed te ontsluiten. Vanuit verschillende gezichtspunten 
blijkt het realiseren van een zebrapad ongewenst. Tot slot zijn er vijf actiepunten ter verbetering 
opgesteld (o.a. het vervangen van de geleidelijnen door meer contrasterende lijnen, en het verleggen 
van de ligging van de geleidelijnen).

In de tussenstand van het Actieplan Toegankelijk Groningen 2017/2021 wordt teruggeblikt op de 
acties die de afgelopen jaren zijn ondernomen in het kader van het VN-verdrag Handicap, en 
aangegeven waar nog knelpunten zitten. Het voornemen is om eind dit jaar een nieuw actieplan aan de 
raad voor te leggen.

Bespreking van (één van) beide stukken is aangevraagd door GroenLinks, PvdA, SP, VVD, 
ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen, en Stadspartij.

21.15 – 22.30 uur – Actualisatie programma binnenstad

Ook hier gaat het om twee stukken, namelijk een collegebrief over de aangepaste planning van de 
actualisatie programma Binnenstad én een raadsvoorstel waarmee een voorbereidingskrediet gevraagd 
wordt voor de totstandkoming van het Programma van Eisen voor de herinrichting van de Grote 
Markt. 

Het was de bedoeling dat er een opiniërende brief zou liggen als start voor de gesprekken over de 
actualisering van de visie Bestemming Binnenstad. Deze actualisering zou een uitgebreider karakter 
krijgen dan de afgelopen jaren. De uitbraak van het coronavirus heeft echter roet in het eten gegooid. 
De binnenstadseconomie krijgt hierdoor een forse klap te verwerken. Er is sprake van een nieuwe 
werkelijkheid. Het is de vraag wat het effect op langere termijn zal zijn. Daarom is ook een nieuwe 
planning voor de actualisering nog niet te geven. Het college hoopt het gesprek hierover in het najaar 
te kunnen starten, maar dat zal waarschijnlijk op een alternatieve manier moeten.

Ondertussen moet er wel verder geïnvesteerd worden in de binnenstad. Zo zal er voor de herinrichting 
van de Grote Markt een programma van eisen moeten worden opgesteld. Daarbij zal de centrale 
opgave zijn om de verblijfskwaliteit te verhogen en van de Grote Markt weer het belangrijkste plein 
van de stad te maken, ook qua beleving. De huidige Grote Markt nodigt niet uit tot ontmoeting of 
verblijf, daarvoor is een herinrichting van het openbaar gebied noodzakelijk. Het PvE moet de exacte 
ontwerpopgave duiden en richting geven aan het te maken inrichtingsplan. Hiervoor wordt nu een 
voorbereidingskrediet gevraagd t.b.v. de interne uren, diverse verkeerskundige en stedenbouwkundige 
onderzoeken en verkenningen, en advisering door externe partijen. Het gaat om 700.000 euro, te 
dekken uit de middelen voor het programma Binnenstad. De kapitaallasten ad 30.800 euro worden 
gedekt uit de structurele middelen t.b.v. het uitvoeringsprogramma Binnenstad die zijn toegevoegd in 
de begroting 2020.

Bespreking van de actualisatie is aangevraagd door  GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, 
ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, Stadspartij en Student & Stad. De actualisatie zelf blijkt 
nu in feite nog niet aan de orde, het betreft slechts de planning en een kredietaanvraag, maar gezien 
het belang van het onderwerp lijkt het toch goed de stukken toch te agenderen.

Met vriendelijke groet, namens de voorzitters,

Raadsadviseurs,
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Greet Mulder, Willeke Bierman, Wolbert Meijer en Annemarieke Weiland


