
Vragen voor het vragenhalfuur van 8 maart 2023 van 14.30 – 15.00 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de fracties van D66, GroenLinks, PvdA en PvdD over afsluitingen van het water 
(Andrea Poelstra)

De Kinderombudsman deed op dinsdag 28 februari jl. samen met de VN-rapporteur een oproep in 
Nieuwsuur om te stoppen met afsluiten van gezinnen met kinderen van hun watervoorziening, als zij 
de waterrekening niet meer kunnen betalen1. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben 
kinderen fundamenteel recht op toegang tot schoon drinkwater. D66 en Groen Links zijn het eens 
met de oproep van de Kinderombudsman. Ook de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het afsluiten
van gezinnen niet wenselijk is. 

Hiermee is Nederland uniek in Europa, mede omdat het Europees Parlement al eerder de lidstaten
van  de  Europese  Unie  heeft  aangesproken  dat  het  onwenselijk  is  dat  dit  gebeurt.  Ook  de
Kinderombudsman  benadrukt  dat:  "Kinderen  hebben  water  nodig,  niet  alleen  voor  hygiëne  en
voedsel. Kinderen hebben ook water nodig om sociaal mee te kunnen doen."

Zowel de Gemeente Groningen als de Provincie Groningen zijn aandeelhouder van het Waterbedrijf
Groningen. Het Waterbedrijf Groningen heeft laten weten dat zij in 2022 bij ca. 0,013% van het totaal
aantal  aansluitingen  (275.000)  vanwege  wanbetaling  tot  afsluiten  zijn  overgegaan2.  Dat  mag  in
Nederland,  omdat kinderen in  de huidige  wet-  en regelgeving kinderen niet  zijn aangemerkt  als
kwetsbare inwoners. Toch is dit relatief veel in vergelijking met andere waterbedrijven in het land, en
wat ons betreft dan ook zeer onwenselijk. 

Daarom hebben de fracties van D66, Groen Links en PvdA de volgende vragen:

- Is het college bereid om Waterbedrijf Groningen te vragen deze gezinnen onmiddellijk weer 
aan te sluiten zodat het basisrecht op water van deze kinderen gewaarborgd wordt?

- De Nederlandse overheid beschouwt kinderen niet als kwetsbaar, waardoor de huidige wet- 
en regelgeving het afsluiten van water bij gezinnen met kinderen toelaat. Is het College 
bereid om bij de landelijke overheid, eventueel via de VNG en andere overlegorganen, aan te
dringen om de wet- en regelgeving aan te passen zodat kinderen wel als kwetsbaar worden 
aangemerkt?

- Hoe kan het dat in Groningen relatief veel huishoudens van het water worden afgesloten in 
vergelijking met andere waterbedrijven in de rest van het land? 

- Wat gaan de Colleges in hun rol als aandeelhouder doen om dit te voorkomen?

II Vragen van de fracties van GroenLinks, PvdD, D66, SP, Student&Stad en PvdA over het zo snel 
mogelijk herstellen van fietsroutes langs het Julianaplein (Benni Leemhuis)
 
De fracties van GroenLinks, PvdD, D66, SP, CDA, Student en Stad en PvdA namen afgelopen week 
kennis van het artikel ‘Geen ruimte voor fiets rond Julianaplein’ in het Dagblad van het Noorden van 

1 Kinderombudsman en VN-rapporteur: 'Nederland, stop met water afsluiten gezinnen' - 
https://nos.nl/l/2465571

2 https://bijlagen.nos.nl/artikel-17351527/Reacties_drinkwaterbedrijven_op_vragen_Nieuwsuur.pdf

1



dinsdag 28 februari.3 Daarin wordt gesteld dat er rondom het Julianaplein veel fietsroutes lange tijd 
onbruikbaar zijn. Dat verbaasde de fracties. Feitelijk zou er tussen Paterswoldseweg en Verlengde 
Hereweg dan geen enkele mogelijkheid geweest zijn om als fietser van Noord naar Zuid te gaan. Ook 
is de Oost-West fietsverbinding van het Noorden van de Wijert en Laanhuizen/Grunobuurt 
weggevallen. 

De aankondiging dat genoemde fracties hierover mondelinge vragen zouden stellen en de media-
aandacht erover zal waarschijnlijk bijgedragen hebben aan de openstelling vanaf 6 maart van een 
fietsroute via de (verlengde) Brailleweg, waardoor voor Noord-Zuid fietsroutes voor met name 
inwoners van de Wijert-Noord aanzienlijk verbeterd werden. 

Toch blijven de verbindingen voor andere wijken (Zuidelijke Grunobuurt, Laanhuizen en andere Zuid-
Westelijke wijken en daarbuiten) subobtimaal zolang de route langs Gyas niet opengesteld is en 
zolang de Muntingbrug nog niet in gebruik is genomen. De Muntingbrug is belangrijk voor een goed 
Oost-West fietsroutes. 

Bovenstaande leidt voor GroenLinks, PvdD, D66, CDA, Student en Stad ten PvdA ot de volgende 
vragen aan het college:

1. Is het College terugkijkend op de situatie van vorige week het met de vragenstellers eens dat 
een situatie waarbij tussen Paterswoldeweg en Verlengde Hereweg geen Noord-Zuid fietsverbinding 
beschikbaar is onwenselijk is en ten alle tijde voorkomen moet worden?

2. Is het College het gezien de inleiding van deze vragen er mee eens dat het weer snel 
openstellen van de route Brailleweg-Muntingbrug-Hoornse diep voor het fietsverkeer zeer wenselijk 
is om fietsers weer een volwaardige en noodzakelijke Noord-Zuid, maar ook Oost-West verbinding 
ter beschikking te geven? Wanneer kan de Muntingbrug weer worden geopend?

3. Is het college het met de vragenstellers eens dat de fietsroute langs Gyas zo snel mogelijk 
weer opengesteld moet worden? Wanneer kunnen fietsers deze route weer gebruiken?

III Vragen van de PVV-fractie over betaald parkeren (Dennis Ram)

De PVV heeft een brandbrief ontvangen waaruit blijkt dat meerdere mantelzorgers door het betaald 
parkeren tegen hoge kosten aanlopen. Wederom wordt door het parkeerbeleid weer extra overlast 
veroorzaakt. Wij hebben met deze inwoner van Hoogezand gebeld en zij vertelde ons dat zij door de 
parkeerafdeling van de gemeente Groningen werd verwezen naar de de bijzondere bijstand. Maar 
omdat haar ouders net een te hoog inkomen hebben om beroep te doen op bijzondere bijstand in 
Groningen, maar zelf geen geld hebben omdat al hun inkomen opgaat aan de extra zorgkosten. 
Zij kan op haar beurt geen beroep doen op bijzondere bijstand in Midden-Groningen, omdat haar 
ouders in de gemeente Groningen wonen. Je bent mantelzorger en zorgt dus dat de gemeenschap 
niet voor thuiszorg hoeft te betalen en wordt dan gestraft door extra parkeerkosten. Dit wordt als 
zeer onrechtvaardig ervaren. Wanneer zij belt naar de Wij-teams om te kijken of de WMO iets voor 
haar en haar ouders kan betekenen, dan wordt zij weer doorverwezen naar de bijzondere bijstand of 
dat haar ouders dan maar thuiszorg moeten aanvragen. Iets wat de gemeenschap veel meer geld 
kost. In de gemeente Amsterdam krijgen inwoners met een aantoonbare zorgvraag en mantelzorg 
wel een gratis bezoekerspas. Verder gaf deze mantelzorger aan dat de parkeerafdeling veel meer 

3 https://dvhn.nl/groningen/Geen-ruimte-voor-fiets-rond-Julianaplein-
28270029.html
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klachten van mantelzorgers had binnengekregen. 

Vraag: 
1. Ziet het college ook dat mantelzorgers door de extra parkeerkosten worden ontmoedigd om nog 
zorg te verlenen voor familieleden en deelt het college deze zorg? 
2. Hoe gaat het college dit probleem oplossen?

Bijlage: brandbrief (geanonimiseerd)

onderwerp 

Betaald parkeren bij seniorenflat

bericht 

Hallo, ik probeer met jullie in contact te komen omdat ik een enorm, 
dringend probleem kenbaar wil maken. Mijn moeder en stiefvader wonen aan de
boerhavelaan in Groningen. Vanaf vandaag wordt betaald parkeren ingevoerd. 
Voor bewoners en bezoekers.

Nu kunnen wij en mijn ouders dit niet betalen, niet per uur of per jaar. Nu
zijn mijn man en ik de enige mantelverzorgers van hun en ik help met hun 
huishouden en boodschappen, houd ze gezelschap met mijn gezin en monitor 
hen. 

Ik heb gebeld met de gemeente groningen met de vraag of er voor de 
parkeervergunning een coulance regeling is, antwoord heel resoluut nee! Ik 
heb gebeld met de WMO/wij in Corpus den hoorn voor eventuele voorziening 
specifiek voor de parkeervergunning. Zij heel resoluut nee, maar er kan 
gekeken worden naar ondersteuning vanuit de gemeente voor zorg die ik nu 
aan mijn ouders verleen. Mijn ouders hebben liever geen onbekende mensen 
over hun vloer wat begrijpelijk is en ik geef hun die zorg met liefde, 
gratis.

Ik heb een klacht ingediend bij de gemeente en wmo. Maar ik vind het vooral
schaamtelijk en niet logische hoe het beleid is gebouwd met betrekking tot 
betaaldparkeren in de woonwijken.

Wij worden verwezen naar bijzondere bijstand van de gemeente. Hebben zij 
geen recht op vanwege te hoog inkomen. Maar vanwege de hoge kosten kunnen 
zij het geld niet missen.Ik kan dit niet aanvragen omdat ik in een andere 
gemeente woon.

Wat om een stomme pas van 70 euro nu gebeurt is niet te bevatten en 
schandalig en totaal in strijd met het beleid/overtuiging van de overheid. 
Mensen moeten meer voor elkaar zorgen. Het feit dat de gemeente groningen 
geen coulance regeling heeft voorbereid voor individuele situaties waarbij 
sprake is van mantelzorg en laag inkomen is shockerend. 

Per vandaag kan ik niet meer mijn ouders helpen met het verschonen van hun 
bed. Mijn stiefvader heeft longproblemen en zal zijn benauwdheid zeker 
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weten verergeren.

Ik kan niet helpen met stofzuigen, wc en douche kan ik niet meer grondig 
reinigen wat de kans op infecties vergroot.

Vergeten boodschapjes kan ik niet meer voor hun halen. Zij moeten dan maar 
zonder doen en wachten op de volgende keer met de online boodschappen 
wanneer zij dit 1x per week bestellen.

Kleine wondjes of bijzonderheden in hun gezondheid kan ik niet meer 
monitoren en zal zeker te ver oplopen waarbij hulp of verzorging oploopt 
tot levensreddend in plaats van verzachtend en of genezend.

Ook zullen zij meer geïsoleerd raken. Want wij komen niet meer langs met de
kinderen. En als hun telefoon op laptop een storing heeft kan ik het niet 
verhelpen en contact met de buitenwereld vervalt nog meer. 

In dit sombere beeld wat ik omschrijf zal zeker weten gebeuren. En de koste
voor de gemeente zullen vele malen hoger uitvallen en er is weer een 
bejaard stel die verwaarloost in huis zit met niet genezende wonden, vies 
huis en in het ergste geval gedwongen zorg in huis ontvangen wat zij 
absoluut niet wensen. Wijk verpleging, thuiszorg voor het huishouden. 
Verplichte dagbesteding of misschien zelfs maar een verzorghuis.

Of het parkeergeld betaald kan worden of niet vind ik dit een vreselijk 
ondoordacht plan of geniaal opgezet zodat de oudere generatie meer 
afhankelijk zal worden van de staat en de populatie wat sneller zal 
afnemen.

Ik probeerde vandaag een oplossing te zoeken voor onze specifieke situatie 
maar heb geen oplossing gevonden. Maar over het algemeen, is er nu in de 
boerhavelaan waar zeker 3 a 4 seniorenflats staan betaald parkeren 
ingevoerd. Er wonen zoveel ouderen en wat zal er met hun gebeuren. Veel 
bezoekers zullen nu besloten om maar niet of minder langskomen omdat het 
belachelijk is dat hiervoor geld betaald moet worden. 

En door zoiets stoms als geen gratis bezoekers parkeer kaart te verstrekken
aan de senioren zal het gemeente probleem veel hoger oplopen en is het een 
kwestie van tijd dat de meldingen van verwaarlozing, niet opgemerkte 
sterfte in de woningen zal stijgen.

Ik hoop dat jullie iets kunnen betekenen om dit enorme probleem te helpen 
sturen wat zoiets kleins als parkeergeld innen veroorzaakt.

Gr …
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IV Vragen van de fracties van PvdD en D66 over bereikbaarheid stembureaus voor mensen met 
beperking (Janette Bosma/Andrea Poelstra)

Vanuit de FNV is aangekondigd dat er stakingen plaats vinden van het streekvervoer op 15 maart a.s.

Meerdere nieuwssites4 rapporteren dat belangenorganisaties merken dat blinden en slechtzienden 
thuis dreigen te blijven, omdat het voor hen niet mogelijk is om hun bestemming zonder het 
openbaar vervoer te bereiken.

Vanuit het democratisch recht hebben ook deze inwoners recht om te stemmen en als een inclusieve
gemeente is dit ook iets dat we, ons inziens, moeten faciliteren. 

Ondanks dat een stembureau beschikt over hulpmiddelen zoals een loep/vergrootglas en het pand 
rolstoeltoegankelijk moet zijn, is er ook een doelgroep die meer behoefte heeft aan andere 
materialen. Denk aan audio-materialen, zoals de stemmal met soundbox5 voor mensen met een 
visuele beperking of oogaandoening. 

Op de website van de gemeente Groningen6, wordt alleen het stembureau bij GGD, Hanzeplein 
benoemd als toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn. De Doopsgezinde kerk aan de 
Boteringestraat in Groningen is het enige stembureau voor doven en slechthorenden.  Deze locaties 
zijn voor mensen vanuit buitenwijken en dorpen niet bereikbaar zonder openbaar vervoer.

Vraag:

- Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om ervoor te zorgen dat stemmen voor 
iedereen- dus ook voor mensen die blind, slechtziend, doof  en/of slechthorend zijn- mogelijk
is volgende week woensdag 15 maart?

4 https://www.nu.nl/binnenland/6253755/slechtzienden-blijven-thuis-door-ov-staking-zorgen-over-actie-op-
verkiezingsdag.html
5  https://www.oogvereniging.nl/leven-met/stemmen-met-een-oogaandoening/
6 https://www.stembureausingroningen.nl/map
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