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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021 15.30 UUR 
 

Voorzitter: K. van Doesen (D66) 
Namens de raad: A. Sijbolts (Stadspartij), E. Akkerman (VVD), Y.P. Menger (100%Groningen), 
T. van Kesteren (PVV) 
Namens het college: I. Jongman (wethouder), P. Broeksma (wethouder), R. van der Schaaf 
(wethouder) 
Namens de griffie: P. Kommerij 

Politiek vragenuur en mededelingen college 
00:15:29 
Voorzitter: Welkom bij dit vragenuur. Welkom thuis, welkom collega's in de zaal en alle 

wethouders. Het halve college zit hier zo'n beetje. Er zijn mededelingen van het college en ik 

wou eerst de heer Broeksma het woord gegeven. 

00:15:45 
De heer Broeksma: Dank u wel, Voorzitter. De mededelingen van mijn kant. Zoals u weet 

hebben we de afgelopen periode uitgebreid de participatieprojecten doorlopen rondom ons 

nieuwe beleid op het gebied van zonne-opwek. We gingen in gesprek met veel inwoners, 

organisaties en onze gemeente en via de mededelingen in de dagmail hebben wij u hiervan 

al op de hoogte gehouden. Ook hebben wij uw raad uitgenodigd aan te sluiten bij de 

bijeenkomsten die we organiseren in het kader van dit uitgebreide participatietraject. 

Omwille van de goede zorgvuldigheid en een goede afronding van het hele proces, dienen 

wij nog enkele weken extra tijd te nemen voordat besluitvorming in ons college kan 

plaatsvinden. Wij verwachten dat wij in het college van 28 september over het nieuwe 

beleid, zowel op het gebied van zonneparken, dus zon-op-land, als op zon-op-daken kunnen 

besluiten. Dat betekent echter ook, spijtig als dat is, dat uw raad dan een maand later dan 

gepland kan besluiten over de stukken. Onze inwoners en betrokken organisaties moeten 

dan helaas nog iets langer wachten op de slotbijeenkomst in de Energybarn en deze week 

gaat daarvoor de nieuwe datum uit. Tot zover, Voorzitter. 

00:16:53 
Voorzitter: Dank u wel. Dan wou ik het woord geven aan wethouder Van der Schaaf. 

00:16:59 
De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. Een tweetal mededelingen aan de raad van 

mijn kant. Het eerste gaat over het zogenaamde Volkshuisvestingsfonds. Daar is in de media 

in de vakantieperiode al wat over verschenen en het is goed om dat hier nog even toe te 

lichten. Zoals u weet - daar hebben een brief over gestuurd - hebben we een aanvraag 

ingediend bij het Rijk voor het Volkshuisvestingsfonds en die is half juli volledig 

gehonoreerd. Wij hebben € 10.500.000 gekregen voor dit fonds. Daar zijn we erg content 

mee en er is veel waardering voor onze aanvraag. Het fonds is bedoeld voor de subsidies aan 

particuliere woningeigenaren in, met name, de wijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen en 

dan vooral voor verduurzaming van de woningvoorraad. We gaan dat via het energieloket 

van de gemeente Groningen inzetten en een voorstel daarvoor wordt uitgewerkt. Uiteraard 

vraagt dit, willen we dit goed doen, een cofinanciering vanuit de gemeente, wat in de 



2 
 

raadsbrief is aangegeven. Hier komen we op terug bij de begroting van volgend jaar. Niet dit 

jaar, maar volgend jaar dus daar is nog wel even tijd voor. 

00:18:03 
De heer Van der Schaaf: De tweede mededeling gaat over de stand van zaken met 

betrekking tot de situatie rond de huisvesting van buitenlandse studenten. Daar hebben we 

het vorige week over gehad en u heeft hierover uiteraard veel in de media kunnen lezen. Ik 

herhaal nogmaals de woorden dat het een drama is wat zich voltrekt, vooral voor deze jonge 

mensen. Honderden mensen die nog geen kamer hebben weten te vinden. Even de feiten: 

we hebben vorige week aangegeven, omdat de noodopvang vol dreigt te raken, dat wij 50 

extra bedden hebben geregeld. Voorlopig is dat nog voldoende in de zin dat de huidige 

noodopvang nog niet vol zit. Wel de twee grotere locaties, Peizerweg en Martinihouse, zoals 

ook in de krant stond, maar er is nog ruimte in de extra bedden die we via de hostels en 

hotels hebben geregeld. Daar was in ieder geval vanochtend nog niet alles bezet. Daarnaast 

zijn er een heleboel studenten die op dit moment via SOS, Shelter Our Students, een bed of 

een plek bij iemand anders hebben weten te vinden. 

00:19:01 

De heer Van der Schaaf: Nogmaals de waardering, vanuit het college, voor de inzet van deze 

studenten, want zonder hen was het probleem nog groter geweest. We hebben het idee, 

hoewel we dat nog niet meer zekerheid kunnen zeggen, dat de piek in de instroom nu wel is 

geweest. Het academisch jaar is wel en wee begonnen. We zien dat de uitstroom uit de 

noodlocaties enigszins op gang komt, maar dat gaat mondjesmaat. De hoeveelheid 

studenten die nog geen kamer hebben, als je het allemaal bij elkaar optelt, gaat nog steeds 

over 300 à 400 studenten. Het betekent dat het best nog heel ingewikkeld wordt de 

komende tijd om mensen aan een kamer te helpen. Daar zullen ze zelf natuurlijk wat voor 

moeten doen, maar we zullen ze, samen met de studenten en de RUG, proberen ze daar 

zoveel mogelijk bij te helpen. Die noodopvang is maar tijdelijk, dus we zullen echt moeten 

zorgen dat ze de komende weken een kamer weten te vinden. Los van het feit dat het al 

vervelend genoeg is dat mensen op een slaapzaal moeten verblijven terwijl de studie begint. 

00:19:56 
De heer Van der Schaaf: Het mag duidelijk zijn, daar heb ik eerdere uitspraken over gedaan, 

dat deze situatie zich elke jaar weer voordoet en dit jaar wel zo enorm is dat we volgend jaar 

echt, hoeveel noodopvang we ook kunnen en willen organiseren, moeten zorgen dat dit zich 

niet nog een keer moet voordoen. We zullen er samen met de GSB en LSVb voor lobbyen dat 

er meer mogelijkheden komen vanuit het Rijk om de instroom te sturen, zodat we in ieder 

geval niet de enorme aantallen hebben die op dit moment geen kamer kunnen vinden, 

omdat we die op dit moment niet hebben. Wetende dat de woningmarkt helaas zo in elkaar 

zit, verwachten we niet dat er volgend jaar in één keer veel meer kamers en woningen bij 

zullen moeten komen. We bouwen veel, maar we kunnen er op deze manier niet tegenop 

bouwen. 

00:20:44 
Voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog mededelingen van het college? Nee? Dan gaan we 

met de vragen beginnen. Er ligt vanmiddag maar één vraag voor en wel een vraag over de 

personeelstekorten in de zwembaden. Het zijn vragen van de Stadspartij, VVD, PVV en 100% 



3 
 

Groningen. We hebben allemaal de vragen kunnen lezen. Misschien nog even heel kort een 

samenvatting van wat is de politieke vraag en het probleem? Meneer Sijbolts. 

00:21:18 
De heer Sijbolts: Dank u, mevrouw de Voorzitter. We hebben het al eerder gehad over de 

personele problemen bij de gemeentelijke zwembaden. Dat heeft het college erkend dus dat 

is een feit, maar ook een probleem. Het lijkt in onze ogen nu wel een beetje een chaos te zijn 

waar het gaat om de werving van personeel. Er hebben zich mensen bij ons gemeld die 

sollicitatiegesprekken hebben gevoerd, maar niet bij Sport050 terechtkwamen, maar bij hele 

andere delen van de organisaties. We zijn benieuwd wat de laatste stand van zaken is, want 

die vraag voeg ik nog even toe. Ik denk dat de wethouder wel antwoord kan geven wat de 

laatste stand van zaken is met betrekking tot het personeelstekort in de genoemde 

zwembaden en of er ook activiteiten zijn die geannuleerd worden op dit moment. Ik hoop 

dat de wethouder daar ook een antwoord op kan geven en anders komt wat later wel. 

00:22:06 
Voorzitter: Dank u wel, ik geef het woord aan de wethouder. 

00:22:09 

Mevrouw Jongman: Dank u wel, Voorzitter. Het college herkent zich absoluut niet in het 

hetgeen hier door de Stadspartij - en nu ondersteund door andere partijen - wordt 

geschetst. Zoals eerder aangegeven in het vragenuur van 16 juni en in de beantwoording van 

de raadsvragen van 7 juli jongstleden, doen we ons uiterste best om personeel te werven, 

waarbij we de kwaliteit van potentiële medewerkers en de garantie van en voor de 

veiligheid vooropzetten. Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. De afgelopen 

maanden hebben een flink aantal nieuwe collega's mogen begroeten die in onze 

zwembaden aan de slag zijn gegaan. Bovendien starten we op twee oktober met de interne 

lifeguard-opleiding om zo medewerkers zo breed mogelijk te kunnen inzetten. Verder doen 

we nog steeds actief aan werving en selectie door bijvoorbeeld sociale media in te zetten of 

een oproep te doen via OOG TV. Daar waar mensen zich bij ons melden is het van belang dat 

ze geschikt zijn of geschikt te maken zijn. Kortom, er wordt nog steeds hard gewerkt om 

goed personeel binnen te halen en het gaat hierin dus de goede kant op. Van de suggestie 

die hier gewekt wordt dat er sprake zal zijn van een slechte behandeling van goed opgeleide 

zweminstructeurs werpt het college zich verre van. We gaan hierin juist zeer secuur te werk. 

00:23:28 
Voorzitter: Dank u wel, ik kijk even naar de vragenstellers. Zijn er nog aanvullende vragen of 

opmerkingen richting de wethouder? 

00:23:40 
Mevrouw Jongman: Ja, die aanvullende vraag. We roeien uiteraard met de riemen die we 

hebben, maar we hebben steeds meer riemen om onze bezetting vol te krijgen. Op het 

moment dat het niet lukt - dat hebben we, geloof ik, twee dagen geleden aangegeven dat 

het niet mogelijk is - communiceren we dat ook. Als we meer mensen hebben kunnen we 

beter dat nieuwe personeel inzetten. Dus daar werken we hard aan. 

00:24:05 
Voorzitter: Meneer Sijbolts, u heeft toch nog een reactie naar de wethouder. Gaat uw gang. 
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00:24:10 
Voorzitter: Voorzitter, dank aan de wethouder voor de beantwoording. Op zich natuurlijk 

heel mooi dat het college ermee bezig is en dat personeel wordt aan aangenomen. Het 

verontrust mij nog steeds dat wij ook andere signalen horen, maar die hoeven we nu niet te 

adresseren en dat komt dan wel op een andere manier. 

00:24:29 
Voorzitter: U wilt nog even een reactie daarop geven. 

00:24:31 
Mevrouw Jongman: Ik hecht er toch aan om het volgende te benadrukken. Net als u willen 

wij, vanzelfsprekend, heel graag dat het personeelstekort in onze zwembaden spoedig 

opgelost wordt. Nog belangrijker vinden we het dat we de veiligheid van onze bezoekers 

kunnen waarborgen en dat we gekwalificeerde mensen voor dit werk hebben. Daarom gaan 

we heel zorgvuldig in de werving te werk. Ik zou graag willen dat u aangeeft dat u daar 

vertrouwen in hebt. We gaan heel zorgvuldig om met de gesprekken met kandidaten. 

Daarbij is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Wij kunnen niet zomaar iemand in onze 

zwembaden neerzetten, omdat we aan allerlei veiligheidsmaatregelen moeten voldoen. Op 

het moment dat er toezicht is in onze zwembaden moeten we aan onze bezoekers kunnen 

garanderen dat het goed is. Dus nogmaals, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Op deze 

wijze geven wij vorm en inhoud aan onze nieuwe medewerkers en ik vraag u daarbij het 

vertrouwen in het college dat wij dat op een volledige, keurige en nette wijze doen. 

00:25:31 
Voorzitter: Ik kijk even rond, maar ik denk dat dit thema wel als voldoende besproken kan 

worden beschouwd. Ja? Dan dank ik iedereen hartelijk voor zijn aanwezigheid op deze 

vergadering, ook de wethouder. Ik sluit dit vragenuur nadat ik u heb medegedeeld dat de 

komende vergaderingen van het politiek vragenuur, tot en met de verkiezingen, om de beurt 

zullen worden voorgezeten door ondergetekende en Jan Visser. 

 


