
Vragen voor het vragenuur van 14 september 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de PVV-fractie over drugscriminaliteit en junks die zich verplaatsen van binnenstad 
naar Ubbo Emmiussingel (Dennis Ram).

Is de Gemeente zich ervan bewust, dat naar aanleiding van het samenscholingsverbod in de stad 
door de schietpartij van voor de zomer, de problemen zich nu verplaatsen in de singels rondom het 
Groninger museum? Bij de kruising van de Ubbo Emmiussingel en de Ubbo Emmiussingel zitten nu 
dagelijks tussen de 20 tot 30 verslaafden en dealers.

Vele mensen maken gebruik van deze route om van en naar het station het centrum in te komen.

Dit is volgens de PVV geen visitekaartje voor Groningen, naast de bijhorende overlast die het met 
zich meebrengt.  Is B&W dat met de PVV eens?

Er zijn zelfs meldingen van diefstal en tasjesroof in het stationsgebied. Het stationsgebied en de 
toegang over de Museumbrug moet een veilige omgeving zijn en de singel een plek waar mensen 
veilig kunnen zitten op de geplaatste bankjes.

De PVV wil van het college weten wat B&W gaan doen aan deze problematiek? 
Welke oplossingen en maatregelen hebben B&W voor deze overlast, zodat dit soort problemen zich 
niet meer voordoen?

II Vragen van de PVV-fractie over de energierekening (Dennis Ram) 

De PVV maakt zich grote zorgen over de energierekening voor onze inwoners. Het kabinet heeft een 
vangnet bedacht om de onbetaalbare schulden over te nemen van burgers die hun energierekening 
niet meer kunnen betalen. De PVV vindt dit de verkeerde weg. Er moet voorkomen worden dat onze 
inwoners überhaupt in de schulden komen. 
Door het sanctiebeleid, de BTW, belastingen ODE en de grotere vraag naar gas door het groene 
energiebeleid van de laatste jaren is het kabinet zelf de oorzaak dat Nederlanders en Groningers de 
hoogste gasprijs van Europa betalen. 

Is het niet veel zinvoller om schulden van onze inwoners te voorkomen, door de belastingen, BTW en
ODE af te schaffen en de energieprijs te verlagen, zodat de inflatie wordt gedempt en 
energierekening naar beneden gaat? De rijksoverheid profiteert immers het meest van een hogere 
energierekening en heeft miljarden meevallers. Het is toch niet te verteren dat het kabinet 
Groningers zo dadelijk in de kou laat zitten en pas te hulp schiet als onze inwoners al helemaal in de 
put zitten. Is voorkomen niet beter dan genezen? Hoe kijkt het college hier tegen aan? 

Heeft het college in kaart hoeveel Groningers in de schulden terecht gaan komen door het huidige 
beleid van dit kabinet?

Bedrijven en instellingen: 
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Het midden- en kleinbedrijf zoals onze bakkers en horeca worden zeer hard getroffen door de hogere
energieprijzen, maar ook instellingen zoals scholen, de universiteit en andere sectoren. 

Heeft het college in kaart welke bedrijven en instellingen in de gemeente Groningen met 
onbetaalbare energierekeningen blijven zitten? 
Wat gaat het college aan deze problematiek doen?

III Vragen van de CDA-fractie over huishoudelijke hulp (Jalt de Haan) 

Vlak voor de zomer spraken we in deze Gemeenteraad op verzoek van de toen formerende SP-fractie
opnieuw over de plannen rondom de nieuwe inrichting van de Huishoudelijke Hulp. In dit debat heeft
de CDA fractie met bijval van vrijwel de gehele Gemeenteraad en in het bijzonder de Socialistische 
Partij opgeroepen tot een loonsverhoging voor deze sector. Ook vroegen wij het uittredende college 
tijdens deze bespreking naar de hardheid van hun streven om “medewerkers van latende aanbieders 
over te laten gaan naar nieuwe aanbieders”. Nu wethouder Eikenaar recent bekendmaakte welke 
vier aanbieders uit de aanbesteding zijn gekomen om de vijftien huidige aanbieders te vervangen 
maakt onze fractie zich zorgen.

- In hoeverre staat het streven om medewerkers van latende aanbieders over te laten gaan 
naar nieuwe aanbieders en in het bijzonder hoe borgt de wethouder dat dit op een 
medewerkersvriendelijke manier plaats zal vinden voor de huishoudelijke hulpen die nu 
actief zijn in het centrum en de oude wijken waar de studentenopleiders van Emile Thuiszorg
dit zorgmonopolie hebben gekregen?

- Hoe verhoudt zich het relatief lage uurtarief waar Emile Thuiszorg op hun website mee 
pronkt met de wens van de raad om de zorgsalarissen omhoog te brengen? En hoe verhoudt 
dit uurtarief zich met de salarissen van medewerkers die van latende aanbieders 
doorstromen naar Emile Thuiszorg? Staat het college de kans op een salarisverlaging toe?

- Op welke manieren is bij de selectie van de aanbieders ingezet op hogere zorgsalarissen?
- Hoe wordt ervoor zorggedragen dat we geen van de huidige zorgverleners in deze sector met

bovengemiddelde arbeidsmarktkrapte verliezen?
- In hoeverre ziet dit college de selectie van de uitgesproken studentenopleiders van Emile 

Thuiszorg in het centrum en de oude wijken en de bijbehorende doorloop van hun 
hulpverleners als een wenselijke ontwikkeling voor onze zorgbehoevenden in deze gebieden 
die gebaat zijn bij rust en continuïteit?

IV Vragen van de fracties van Student & Stad, Stadspartij 100% voor Groningen, GroenLinks, CDA,  
D66 en PvdA over energietoeslag (Steven Bosch).

De gemeente Groningen heeft onlangs naar buiten gebracht geen energietoeslag voor studenten uit 
te keren. Inwoners die niet zijn ingeschreven bij een kennisinstelling ontvangen dit wel. Zoals bekend
heeft de rechter in Nijmegen een student die vond dat hij recht had op energietoeslag gelijk gegeven.
De situatie is identiek aan de Groningse situatie. Uiteraard is het rijk primair verantwoordelijk voor 
de vervelende situatie die is ontstaan. Desondanks zouden de fracties van Student & Stad, de 
Stadspartij 100% voor Groningen, Groenlinks, CDA, D66 en de PvdA graag opheldering willen van het 
college over de volgende zaken:
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1. Waarom is het college van mening dat de gemeente Groningen een uitspraak van de rechter 
naast zich neer kan leggen? 

2. Het college communiceert kortaf over de beslissing en nauwelijks over de bijzondere 
bijstand, terwijl dat voor sommige studenten en oplossing zou kunnen bieden. Waarom kiest 
het college hiervoor?

3. Andere oplossingen zijn denkbaar, zoals de uitkeervoorwaarde zoals Delft die hanteert of 
volledig uitkeren mits garantie op voldoende middelen van het Rijk. Heeft het college deze 
opties onderzocht? En hoe wenselijk vindt zij deze?  

4. Gezien de aangekondigde rechtszaak van studenten tegen de gemeente Groningen, is het 
college bereid de mogelijke implicaties van het uitkeren van energietoeslag aan studenten te 
onderzoeken en deze kenbaar te maken bij het kabinet?

V Vragen van de PvdA-fractie over deelname MBO-studenten aan de KEI-week (Rozemarijn 
Gierkink)

In Groningen studeren bijna 30.000 mbo-studenten. Zij zijn momenteel uitgesloten van de 
introductieweek van het hbo en wo, de KEI-week. De KEI-week geeft aan dat ze voor volgend jaar het
er wel over gaan hebben. Uit onderzoek van JOB, de landelijke organisatie die mbo-studenten 
vertegenwoordigt, blijkt dat 59% van de mbo-studenten mee wilt doen aan een introductieweek1. 
Daarnaast geven mbo-studenten aan dat zij tijdens de epidemie nauwelijks gezien zijn door de 
politiek en media. Dit komt bovenop het gebrek aan waardering dat mbo-studenten al voelden in 
een prestatiemaatschappij waarin het mbo als ‘laag’ wordt bestempeld2. Door een gelijkwaardige 
plek te krijgen kan dit gevoel verminderd worden. Door mee te doen kunnen studenten die nieuw 
zijn in Groningen de stad beter leren kennen, en worden ze op een gelijkwaardige manier behandeld 
als andere studenten. Ook leren studenten met verschillende opleidingsniveaus elkaar zo kennen en 
helpt het de kloof tussen theoretisch en praktisch opgeleid te verkleinen.  

Utrecht heeft dit jaar voor het eerst de introductieweek (UIT-week) opengesteld voor mbo-
studenten. Ze hebben hierbij 200 plaatsen gereserveerd als pilot. Hiervan zijn uiteindelijk 26 plaatsen
vervuld3. Er wordt nog geëvalueerd, maar mbo-organisaties hopen dat het volgend jaar weer 
mogelijk is. In Arnhem gaan ze ook met een gemeenschappelijke week voor volgend jaar aan de slag. 
In Leeuwarden (LEIP-week) is een deel van de week ook al gemeenschappelijk. PvdA-fractie is van 
mening dat mbo-studenten gelijkwaardig zijn aan hbo- en wo-studenten en daarom evengoed recht 
hebben op deelname aan de introductieweek in Groningen, de KEI-week. Daarover de volgende 
vragen aan het gemeentebestuur van Groningen: 

1. Is het college bekend met de pilot in Utrecht waarbij mbo studenten ook mee mogen doen 
aan de introductieweek? En deelt het college de opvatting van de PvdA dat MBO-studenten 
gelijkwaardig zijn aan HBO en WO studenten en dus ook in Groningen recht hebben op 
deelname aan de introductie week?  

1 https://www.jobmbo.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200900_Onderzoek-JOB-panel-mbo-
studenten.pdf
2 https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-06/22402583_013851_Mentale%20gezondheid
%20brochure_V6.1_TG.pdf
3 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/primeur-in-het-utrechtse-studentenleven-ook-mbo-er-
mag-bij-de-intree~b2657d77/
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2. Is het college het met de PvdA eens dat een gemeenschappelijke introductieweek voor mbo, 
hbo en wo studenten bijdraagt aan ontmoeting tussen deze studenten en de integratie van 
mbo-studenten in het Groninger studentenleven 

3. Welke kansen ziet het college om een gemeenschappelijke introductieweek voor studenten 
van het mbo, hbo en wo ook in Groningen te laten plaatsvinden? 

4. Kan het college aangeven in hoeverre er al gesprekken over een gemeenschappelijke 
introductieweek hebben plaatsgevonden, en als dit nog niet het geval is, is het college bereid
om gesprekken te organiseren met de betrokken organisaties bij de KEI-week, de RUG en de 
Hanze, de Groninger mbo’s en mbo belangenbehartigers zoals het JOB over een 
gemeenschappelijke introductieweek en de toegankelijkheid van het studentenleven in de 
brede zin voor MBO-studenten?  
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