POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 14 APRIL 2021 14.40 UUR - RADESINGEL
Voorzitter: B. Benjamins (D66)
Namens de raad: G. Brandsema (ChristenUnie), H.P. Ubbens (CDA), I. Jacobs (VVD), T.
Rustebiel (D66), J. Bushoff (PvdA), Y. Menger (100%Groningen), K. de Wrede (PvdD), S.
Bosch (Student&Stad), M. Wijnja (GroenLinks), A. Sijbolts (Stadspartij),
Namens het college van B&W: K. Schuiling (burgemeester), R. van der Schaaf (PvdA).
Namens de griffie: P. Kommerij

Mededelingen college en politiek vragenuur
00:10:21

Voorzitter: Goedemiddag. Ik heet u van harte welkom bij het politiek vragenuur van de
gemeenteraad van de gemeente Groningen van woensdag 14 april. Voordat wij bij de vragen
zijn aanbeland hebben wij eerst een aantal mededelingen van het college en ik geef
wethouder Van der Schaaf graag het woord.
00:10:40

De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. Twee mededelingen van mijn kant. Het
eerste is een mededeling over de locatie Friesestraatweg 181, beter bekend als de Portland
locatie of Gembeton in het verleden, daar stond vroeger de Gembetoncentrale. Wij hebben
gisteren als college ingestemd met een vernieuwde versie van het ontwerpbestemmingsplan
-dat zeg ik nadrukkelijk want het is nog niet ter vaststelling- van Friesestraatweg 181. In juni
vorig jaar hadden wij dat ook al gedaan en toen is het ook besprokene in uw raad, al hoefde
dat formeel niet en het was opiniërend.
00:11:18

De heer Van der Schaaf: Echter, later bleek dat -of tenminste het bleek niet- er nog een
aantal stukken aangeleverd hadden moeten worden voor de ontwerp omgevingsvergunning.
Dat staat los van het bestemmingsplan, het is een gevolg daarvan. Die zijn door de aanvrager
vrij laat aangeleverd en dat heeft eigenlijk de consequentie gehad dat wij vorig jaar hebben
vastgesteld dat de natuurtoets en de aeriusberekening, nodig voor de stikstofdepositie, dat
die in tijd verouderd zijn. De initiatiefnemer heeft het opnieuw moeten doen. Daar zijn
verder geen nieuwe uitkomsten uitgekomen, dus in die zin kan het bestemmingsplan van
vorig jaar nog steeds ter inzage worden gelegd.
00:11:56

De heer Van der Schaaf: Dat gaan wij ook doen maar voor de volledigheid betekent dat ook
dat wij opnieuw als college hebben moeten vaststellen. Het is inhoudelijk niet anders en het
wordt vanaf nu daadwerkelijk ter visie gelegd. Daar kunnen uiteraard inspraakreacties en
zienswijzen op komen en op het moment dat daar een definitief voorstel tot besluit voor u
zal worden gemaakt, dan komen wij bij uw raad terug. Wat ik al eerder heb aangegeven zal
ook het memo dat wij voor u daarvoor gemaakt hebben, zal in ieder geval niet eerder zijn
dan dat u zich ook heeft kunnen uitspreken over de hele structuurvisie Reitdiepzone. Wij
hopen dat ongeveer tegelijkertijd te kunnen aanbieden.
00:12:32

De heer Van der Schaaf: Dat is mededeling één. Dan mededeling twee en dat is ingegeven
door wat actualiteiten en berichten die daarover in de media verschenen. Het ging over het
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gebouw Merckt aan de Grote Markt. Er stonden wat berichten over dat er een andere
ondernemer in de onderste laag actief gaat worden. Dat klopt, dat hebben wij ook van de
ontwikkelaar begrepen maar ik wil u erop wijzen dat weliswaar de ondernemer verandert
maar het concept hetzelfde blijft, dus dat er niet sprake zou zijn -zoals in de media werd
gesuggereerd- dat er een supermarkt of iets dergelijks in zou komen.
00:13:09

Voorzitter: Dank u wel voor de mededelingen, wethouder Van der Schaaf. Tot zover zijn wij
dan ook met de mededelingen van het College. Dan gaan wij over naar de vragen van
vandaag en wij beginnen bij vragen van de fracties van Student en Stad, de VVD, PVV en D66
over opening van de terrassen. Ik geef de heer Bosch het woord.
00:13:25

De heer Bosch: Dank u wel, Voorzitter. Het plan van het kabinet en de persconferentie van
gisteren heeft natuurlijk een nieuw licht op de zaak geworpen en wij zijn een beetje
ingehaald door de werkelijkheid.
00:13:37

Voorzitter: Het is wel handig als degene die de vragen moet beantwoorden hier aanwezig is.
00:13:39

Voorzitter: [onderbreking]
00:13:39

Voorzitter: Laten wij dan eerst naar de andere vragen gaan die onder het kopje twee aan ons
RIS hangen, namelijk de vragen over de toestroom van studenten in het nieuwe studiejaar.
Het zijn vragen van de fractie van D66. Ik geef het woord graag aan de heer Rustebiel.
00:14:00

De heer Rustebiel: Geen probleem, Voorzitter. Elk jaar is het natuurlijk weer spannend of
onze kamermarkt de hoeveelheid studenten aankan. In 2018 hadden wij net te weinig
kamers, in 2019 ging het goed, tenminste om de piek op te vangen in september. Nu horen
wij geluiden vanuit de studentengemeenschap dat er best wel veel studenten zijn die
overwegen om een jaar deels over te doen. Zij hebben veel college online gehad waar zij
niet tevreden over zijn of zij willen een deel van hun studentenleven verlengen omdat er
dingen niet mogelijk zijn geweest. Daarnaast zijn er externe factoren, Brexit bijvoorbeeld,
die ervoor kunnen zorgen dat hier meer studenten naartoe komen.
00:14:39

De heer Rustebiel: Als je dit soort ontwikkelingen bij elkaar optelt en je gaat ervan uit dat er
een plus op komt, dan kom je uit bij de constatering dat het wel eens heel erg spannend zou
kunnen worden in september. Wij zijn benieuwd hoe het college kijkt naar deze scenario's,
of er actuele cijfers zijn over de verwachte studenten toestroom en of wij ook klaar zijn om
daar tegen die tijd op in te springen en wat daarvoor nodig is. Deze vragen mocht ik
trouwens mede stellen namens de fractie van Student en Stad, dat wilde ik er nog aan
toevoegen.
00:15:07

Voorzitter: Dank u wel, heer Rustebiel. Dan gaan wij voor de beantwoording naar wethouder
Van der Schaaf.
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00:15:10

De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. Goed dat u deze vragen stelt want het is een
thema waar wij in ieder geval, zowel in de media maar ook bestuurlijk-ambtelijk, al een tijdje
stevig mee bezig zijn en ik snap de vragen ook. Even voor de duidelijkheid: de afgelopen
jaren hebben wij gezien dat het enorme tekort aan kamers zich doorgaans in de maanden
oktober en november oplost maar dat wij zeker, doordat een veel groter deel dan pakweg
10-15 jaar geleden van onze eerstejaarsstudenten of nieuwe studenten internationale
studenten zijn, in september een veel heftiger piek hebben die zich bovendien moeilijk laat
oplossen omdat mensen verder van huis zijn dan in het verleden.
00:15:51

De heer Van der Schaaf: Dat betekent dat wij sinds een aantal jaren, de universiteit en Hanze
en wij werken daaraan mee, gezamenlijke piekopvang organiseren, vooral gericht op
buitenlandse studenten. Dat heeft in ieder de afgelopen, vorig jaar was natuurlijk een
bijzonder jaar maar in die twee jaren ervoor of in ieder geval in 2019 heel goed gewerkt. In
ieder geval heeft het ervoor gezorgd dat mensen, niet zoals in 2018, in tenten op straat
hoeven te slapen. Dat is principe ons uitgangspunt: als het nodig is gaan wij ook weer
piekopvang organiseren. Onze overtuiging, in ieder geval mijn overtuiging, is dat wij moeten
leren leven met -gezien het feit dat er zo veel internationale studenten zijn die allemaal in
september zullen komen- met het feit dat er altijd wel iets van piekopvang nodig zal zijn.
00:16:33

De heer Van der Schaaf: Als er in één keer zoveel studenten zich aan de poort melden in
september, als je dan in één keer genoeg definitieve kamers zou hebben, dan zou je in de
loop van oktober-november met enorme leegstand te maken hebben. Dus wij zullen altijd
iets van piekopvang moeten organiseren. Vandaar ook dat wij kijken met, maar dat zal voor
dit jaar nog geen soelaas bieden, denk ik, samen met de SSH om te kijken: moet je niet iets
structureels organiseren waarbij je bijvoorbeeld complexen hebt die je in september voor
piekopvang kunt gebruiken en de rest van het jaar voor reguliere huisvesting? Dat zou echt
helpen, denk ik.
00:17:02

De heer Van der Schaaf: Maar voor de komende tijd hebben wij nog wel wat te doen en die
situatie is best wel zorgwekkend, dat ben ik met de heer Rustebiel eens. Dat heeft te maken
met, hoewel er heel veel onzekerheden zijn, met hoe de pandemie zich ontwikkelt. Maar als
je nu kijkt naar de cijfers en wat de universiteit en de Hanze ons melden, of in ons
gezamenlijk overleg melden moet ik zeggen, is dat er zeker een groei van 10 procent van het
totaal aantal studenten wordt verwacht, ook als het gaat om internationale studenten.
Brexit heeft inderdaad als effect dat het waarschijnlijk in Nederlandse gaat groeien. Wij
hebben nu ook al berekend dat met de cijfers zoals wij die nu kennen en met alle
onzekerheden die daarbij horen, dat wij veel meer piekopvang nodig zullen hebben dan
vorig jaar om de toestroom op een goede manier op te vangen.
00:17:41

De heer Van der Schaaf: Ondanks het feit dat er nog aardig wat toegevoegd is in de
studentenmarkt dit jaar, de Zwarte Doos die er nog aankomt en nog een paar complexen. Er
is best wel wat toegevoegd maar ondanks dat verwachten wij toch dat die piek zodanig hoog
is door de toestroom dat wij dat nodig hebben. Daarnaast hebben wij gezien, dat maakt het
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probleem eigenlijk nog groter, dat de hoeveelheid woningen die de universiteit en de Hanze
afnemen van de SSH juist minder is geworden. Dat heeft ook alles te maken met die
onzekerheid, men moet op een begeven moment keuzes maken ergens in januari-februari
en die leiden er eigenlijk toe dat er minder woningen ingekocht worden bij de SSH waardoor
de SSH weer minder elders kan inkopen waardoor ook de opvangcapaciteit daarvan lager is.
00:18:23

De heer Van der Schaaf: Al die factoren bij elkaar leiden ertoe dat wij echt een stevige
piekopvang nodig hebben met de cijfers van nu. Daar zijn wij dus ook mee bezig, samen met
de universiteit en Hanze. Wij hebben ook als gemeente weer aangegeven dat wij bereid zijn,
zowel in organisatorische als in financiële zin, daar ook een derde bijdrage aan te leveren en
de rest zal dan van de instellingen moeten komen. Wij hebben net onlangs donderdag daar
uitgebreid over gesproken op bestuurlijk niveau, dus er wordt nu hard aan gewerkt om te
kijken of wij locaties beschikbaar kunnen hebben.
00:18:52

De heer Van der Schaaf: Dat is één, twee is natuurlijk de communicatie. De vraagt u ook in
uw vragen naar, ik loop een beetje kriskras door uw vragen heen. Wij hebben ook en dat
heb ik ook begrepen van de universiteit en de Hanze, dat is ook heel duidelijk en dat
probeerden wij het afgelopen jaar al duidelijk te communiceren met name richting
internationale studenten, dat op het moment dat je definitief voor Groningen inschrijft, dat
is voor non-EU studenten in juli bekend en voor EU studenten kan het zelfs tot één
september, geloof ik, dat maakt het ook zo onzeker, wel heel duidelijk gecommuniceerd dat
het vinden van een kamer in Groningen, overigens in alle Nederlandse studentensteden, iets
is wat je zelf moet doen, waar je bovendien gezien de woningmarkt ook heel veel moeite
voor moet doen.
00:19:30

De heer Van der Schaaf: Het gaat niet vanzelf en het is nadrukkelijk de boodschap: kom pas
naar Groningen als je een kamer hebt. Dat wordt nu steeds al uitgedragen. Desalniettemin,
ervaringen uit eerdere jaren, wij weten dat het niet altijd zo is en vandaar ook dat wij toch
iets van piekopvang gaan organiseren. Wat wij ook gaan doen is natuurlijk, dat is misschien
wel het allerbelangrijkste, dat wij de studenten die op zoek zijn naar een kamer in Groningen
en zeker ook die van buiten Groningen, proberen inzichtelijk te maken wat het aanbod dan
wel is, via bijvoorbeeld athomeingroningen.com. De woningbouwcorporaties hebben daar
ook met Guus bijvoorbeeld nog iets in gedaan wat ook voor de Nederlandse studenten
betekenis heeft.
00:20:10

De heer Van der Schaaf: Kortom, wij zien dat de communicatie richting studenten over wat
er wel mogelijk is verbeterd is, over wat er niet mogelijk is, namelijk het makkelijk vinden
van een kamer is hopelijk duidelijker en verbeterd. Voor wat er nog overblijft proberen wij
weer optimale piekopvang te organiseren. Maar de nood is best wel... Als die cijfers allemaal
kloppen en er zitten onzekerheden in, dan moeten wij flink aan de bak en dat doen wij dus
ook.
00:20:35

Voorzitter: Een vervolgvraag van de heer Bosch.
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00:20:36

De heer Bosch: Dank u wel, Voorzitter. Dank voor het antwoord en goed om te horen dat de
gemeente daar flink op inzet. Een specifiek vraag, maar ik kan mij voorstellen dat u die
cijfers misschien niet paraat heeft en misschien kan het dan later komen door middel van
een brief. Hoeveel rekenen wij nu op, hoeveel piekopvangkamers gaan wij bereiken en zit
daar ook een soort veiligheidsmarge in?
00:20:57

De heer Van der Schaaf: Daar kan ik best wel iets over zeggen omdat het vrij vers in mijn
hoofd zit omdat wij het er vorige week over gehad hebben. En daar zeg ik echt bij: met de
kennis van nu want er zitten zoveel onzekerheden in. Vorig jaar hebben wij, of twee jaar
geleden is een betere vergelijking, zo'n 250 piekopvangplekken georganiseerd en die bleken
toen uiteindelijk afdoende zijn. De schatting is dat het zeker 100 hoger is met de cijfers van
nu. Daarbij komt ook nog dat wij inderdaad gezegd hebben, omdat er zoveel onzekerheid is:
wij leggen in ieder geval een basis van zo'n 200, die gaan wij in ieder geval voor de komende
maanden proberen gereed te maken en afhankelijk van de ontwikkelingen gaan wij kijken of
het nodig is om te plussen.
00:21:31

De heer Van der Schaaf: De cijfers van nu geven aan dat wij zeker zo'n 40 procent meer
nodig hebben dan twee jaar geleden.
00:21:39

Voorzitter: Dank u wel, wethouder Van der Schaaf en dank u wel voor de flexibiliteit in de
volgorde van beantwoording, laat ik het zo zeggen. Dan gaan wij nu naar de vragen van de
fracties van Student en Stad, de VVD, PVV en D66 en de Stadspartij. Die laatste moest ik ook
noemen, die had ik niet op het lijstje staan maar die hoorde er ook bij. De heer Bosch, ga uw
gang.
00:21:57

De heer Bosch: Dank u wel, Voorzitter. Wij zijn natuurlijk ingehaald door de plannen van het
kabinet van gisteren, de persconferentie. Het zou natuurlijk kunnen dat het plan van het
kabinet, het vijfstappenplan niet precies uit komt en daarom zijn, denk ik, deze vragen nog
steeds relevant want het zou kunnen dat een oproep van de burgemeester om de terrassen
te openen nog steeds relevant wordt in de komende weken. Dan daarover, onze insteek is
echt samen met de indieners dat crowd control, de groepen mensen in Groningen die naar
buiten willen op een mooie dag te verspreiden, of dat eventueel een mogelijkheid kan zijn.
Daarbij is denk ik een relevante vraag: als dat niet een mogelijkheid is, gaat het dan lukken
om de grote groepen mensen die naar buiten gaan in Groningen op een mooie dag niet
teveel op elkaar te laten zitten? Tot zover.
00:22:52

De heer Bosch: Dank u wel, heer Bosch. Dan gaan wij voor de beantwoording naar de
burgemeester die inmiddels is aangeschoven. Burgemeester Schuiling.
00:23:03

Burgemeester: Het kost mij een beetje moeite om na te denken, die kans heb ik natuurlijk
sinds gisteravond gehad toen de vragen binnenkwamen, waar ik de beantwoording
ongeveer moet beginnen. Het meest korte antwoord is: het is een zaak van het kabinet en
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dat heeft wat onbevredigende aspecten. Als ik een uitvoerig antwoord geef, dan denk ik dat
de Voorzitter gaat ingrijpen, dus ik moet nu een beetje tussen twee rotsen door zien te
laveren.
00:23:41

Burgemeester: Wij hebben afgelopen maandag in het veiligheidsberaad weer een
presentatie gekregen van Jaap van Dissel over het aantal besmettingen in ons land en dat is
relevant omdat wij hebben gezegd: "Wij werken niet met lokaal beleid maar dit land is te
klein en de verplaatsingen te groot." Dat hebben wij ook gezien afgelopen zomer: zodra zich
ergens een besmetting voordoet, dan kan dat 100 kilometer van ons vandaan zijn maar
gelukkig vinden heel veel mensen Groningen wel zo leuk dat als wij hier afwijken van het
landelijk beleid, men heel snel de weg naar Groningen weet te vinden. Met andere woorden:
het blijft van belang om in onderlinge afstemming ons beleid te formuleren.
00:24:35

Burgemeester: Uit het beeld van de besmettingen van ons land blijkt, dat werd vanochtend
ook bevestigd in het beleidsteam wat ik elke woensdagochtend heb, dat wij in onze regio
nog steeds in de fase van zeer ernstig zitten. Nou komt het ingewikkelde: op dit moment
wordt gewerkt aan een plan voor het moment dat de zorg eigenlijk nauwelijks meer het
aantal besmettingen aankan. Dat is het bekende, zwarte scenario en dat staat precies haaks
op de boodschap die ook wordt uitgezonden van openstellingen van buitenruimte, fieldlabs,
pilots enzovoort.
00:25:24

Burgemeester: Als ik met de directeur van het UMCG praat, dan is de reguliere zorg in onze
regio afgeschaald. Met andere woorden: als je een gewone operatie hebt, dan kun je niet
meer terecht. Dat betekent dat mensen die in de zorg werkzaam zijn in onze regio met
verbazing kijken naar hoe de dominante discussie momenteel wordt gevoerd over
openstelling van buitenterreinen en terrassen. Het is geen verwijt aan u maar het is wel iets
om hier even te memoreren. Als ik met de politie praat, dan zeggen zij: "Wij zijn helemaal
door onze roosters heen, dus wij moeten ongelofelijk voorzichtig zijn met wat wij optuigen
aan evenementen of andere dingen waar politiezorg voor nodig is want wij hebben de
handen meer dan ooit nodig."
00:26:21

Burgemeester: Met andere woorden: er vindt een dominante discussie plaats op dit moment
over openstelling van buitenruimten en terrassen en afschaffing van de avondklok
enzovoort, terwijl als je kijkt naar de besmettingscijfers er op dit moment geen enkele
indicatie is dat dat verantwoord is. Dat is ook precies de reden dat we het met een week
hebben uitgesteld want iedereen wilt, daar werken wij al een jaar aan natuurlijk, iedereen
wilt gewoon graag dat wij het normale leven weer kunnen oppakken. Ik zeg niet dat het
besluit van het kabinet gisteravond onverantwoord is, dat zeg ik niet want anders krijgen wij
dat weer als krantenkop of zo. Ik zeg alleen maar dat er hele goede redenen zijn op dit
moment om te zeggen: "Wij moeten heel voorzichtig zijn met wat wij aan stappen kunnen
zetten."
00:27:13

Burgemeester: Als ik kijk naar de lijn die vanuit het RIVM wordt getrokken over het aantal
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besmettingen, dan kunnen wij met de ervaringen die wij nu hebben dat onmiddellijk
doortrekken in: dat betekent dus dat wij over zoveel dagen zoveel ziekenhuisopnames
hebben en gelet op de ervaring van het afgelopen jaar weten wij dan ook wat de bezetting
op de IC zal zijn. Dat weten wij gewoon inmiddels en dan weten wij dat wij op dit moment
aan de top zitten. Dan zijn de variabelen daarin op dit moment: Hoe groot is het
ziekteverzuim bij het verplegend personeel? Wat kunnen we nog bijzetten aan bedden met
adequate zorg? Want bedden zijn natuurlijk nooit het probleem maar wel de mensen die
daar aan het bed staan.
00:28:08

Burgemeester: Wat gebeurt er met de vaccinaties? Daar hoef ik u niet in bij te praten maar
er elke dag wisselt het beeld, vanochtend weer over het vaccin van Janssen. Wat gebeurt er
met het vermaledijde woord onze groepsimmuniteit? Er is nu een groot aantal mensen dat
de ziekte heeft doorgemaakt en daardoor bouwt zich toch een soort van immuniteit op. Als
je goed kijkt naar de lijnen die gisteren gepresenteerd zijn door het kabinet over: wanneer
kruisen de lijnen zich ten aanzien van het aantal vaccins dat gezet is en het getal waardoor
het aantal besmettingen gaat afnemen, dan zitten wij ongeveer medio mei. Dat is precies de
periode die wij al een tijdje met elkaar voor ogen moeten hebben. Dat is de meest
spannende periode want waarschijnlijk komt er dan ongeveer het moment, met alle
onzekerheden die ik net formuleerde, waarop we kunnen zeggen: "Nu kunnen wij iets meer
ontspannen naar die cijfers gaan kijken."
00:29:16

Burgemeester: Het kabinet en ook het de veiligheidsregio zitten momenteel in een hele
ingewikkelde spagaat, dat wij alles op alles aan het zetten zijn om de zorg adequaat te
dienen en om te zorgen dat de uitval bij onze verplegers enzovoort niet nog groter wordt,
dat de mensen nog in de benen kunnen blijven. Onderschat niet het aantal mensen, maar
vraagt u maar om u heen in uw familie of kennissenkring dat twaalf uren draait of veel
langere werkweken waar men eigenlijk voor tekent, plus alle druk die dat in gezinnen geeft.
Aan de ene kant is dat het verhaal en aan de andere kant de wens om buitenruimte open te
stellen, inclusief terrassen.
00:30:09

Burgemeester: In dat precaire evenwicht zitten wij, dus het kabinet probeert nu een lijn te
formuleren waarin men zegt: "Met alle slagen om de arm, laten wij het 28 april gaan
proberen, wij hopen dat het kan. " Daar werken wij al een jaar aan, zoals gezegd. Dan is de
volgende stap twee weken later want dan hebben wij weer een beter zicht in hoe het zich
ontwikkelt. Dan ligt er één veronderstelling aan alles ten grondslag en dat is dat openstelling
van heel veel buitenruimten tot verspreiding zou kunnen leiden en daardoor minder kans op
besmettingen. Maar niet voor niets wordt ook elke keer weer gezegd: "Wij moeten het
aantal contacten tussen mensen zien te beperken, wij moeten die anderhalve meter in stand
houden en bovenal, wij moeten de reisbewegingen beperken."
00:31:07

Burgemeester: Met andere woorden: zodra wij op grote schaal weer van alles en nog wat
open gaan stellen, dan gaan mensen daar ook naartoe. Natuurlijk, want het aanbod is er nog
en daar wil je eindelijk weer een keer gebruik van maken en dat geeft weer reisbewegingen.
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Wij weten natuurlijk ook van afgelopen zomer, want daar hebben wij gemeten hoe men zich
vervolgens in die vrijheid met elkaar als het ware weer weet te verenigen, dus niet in de
bubbel blijft maar die anderhalve meter niet weet te respecteren en gewoon weer bij elkaar
gaat zitten met de grote kans dat wij over drie weken elkaar aankijken en zeggen: "Stap
twee in het verhaal kunnen wij nog niet zetten want het aantal besmettingen neemt weer
toe."
00:31:54

Burgemeester: Ik had even de inleiding nodig om aan te gegeven: was het maar zo dat wij
inmiddels op een R van bijvoorbeeld 0,7 zouden zitten, dan hadden wij veel meer
speelruimte. Maar wij zitten aan de top, wij zitten in feite op 1-1,1 of zoiets. Het gaat niet op
een cijfer want dat wilt ook nog wel een keer wisselen. Maar wij volgen het zo nauwgezet
dat ik in de cijfers de effecten van bijvoorbeeld zo'n schaatsweekend -allemaal even op de
schaatsen- dat herken ik onmiddellijk terug en de demonstraties die worden gehouden zie ik
onmiddellijk in de cijfers terug.
00:32:34

Burgemeester: Het is niet zo dat er buiten helemaal geen besmettingen plaatsvinden, wij zijn
ontzettend kwetsbaar en dan heb ik nog niet eens in dit verhaal de varianten
geïntroduceerd. Dus ik deel de opvatting dat wij alles op alles moeten zetten wat maar kan
om die maatregelen te treffen die maar kunnen. Het is al zwaar genoeg en het duurt al lang
genoeg, allemaal mee eens. Maar ik wil er ook wel gewoon echt het eerlijke verhaal naast
zetten en dat bleef ook onomstreden afgelopen maandag in het veiligheidsberaad, ook van
mensen die zich eerder nogal hadden gemanifesteerd en geroerd toen Jaap van Dissel dat
verhaal hield wat vanochtend regionaal werd bevestigd in de cijfers in het beleidsteam, dat
wij eigenlijk in een hele precaire situatie zitten.
00:33:27

Burgemeester: Nogmaals, op dit moment wordt ook de laatste hand gelegd aan de situatie
dat wij gewoon hele andere keuzes moeten maken en dat is het zwarte scenario waar wij
hopelijk niet in belanden. Dus zo zonnig als het op dit moment buiten schijnt is het helaas
niet.
00:33:49

Voorzitter: Dank u wel, Burgemeester. Ik neem aan dat daar toch nog wel vragen over zijn.
Mevrouw Jacobs.
00:33:57

Mevrouw Jacobs: Dank u wel voor de uitvoerige beantwoording want wij hebben natuurlijk,
dat blijft in deze situatie lastig. Je zou zeggen: zeven mensen, zeven meningen maar het is
ongeveer zeven mensen, zeventien meningen en dat maakt het natuurlijk heel erg lastig. De
discussie is natuurlijk dit weekend wel heel erg aangezwengeld, dat het juist zou helpen om
de besmettingen te voorkomen. Maak nou meer ruimte om buiten te zijn, dan gaan wij niet
allemaal naar het Noorderplantsoen maar dan gaan wij ergens anders heen. U bestrijdt dus
heel erg dat dat überhaupt iets zou helpen en u waarschuwt ons dat het alleen maar erger
wordt. Dat is volgens mij de korte samenvatting van wat u net hebt gezegd.
00:34:42

Voorzitter: De Burgemeester.
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00:34:42

Burgemeester: Ik kijk wat er afgelopen zomer gebeurde. Wat er gebeurde met het
besmettingscijfer. Wij waren ook even afgeschaald, dat heeft precies een week geduurd en
toen kon ik de besmettingen uit de randstad in ons eigen uitgaansgebied lokaliseren en daar
heb ik toen ook over gecommuniceerd. Ik heb geen glazen bol op mijn bureau, ik kan alleen
maar mijn intentie weergeven dat natuurlijk ik met iedereen probeer om buitenruimtes zo
snel mogelijk te openen. Maar de veronderstelling dat als wij maar heel veel buitenruimten
openen of heel veel terrassen openen, dat er automatisch een spreiding plaatsvindt, die
bestrijd ik want dat is gewoon niet waar.
00:35:30

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij naar de heer Brandsema. Dezelfde vraag. Dan gaan wij
naar de heer Bushoff.
00:35:37

De heer Bushoff: Dank u wel, Voorzitter. Ik ben dan nog wel benieuwd, want ik snap het
verhaal en ik had ook een beetje dezelfde vragen als mijn collega van de VVD, maar wat dan
nog wel overblijft is: stel dat het in de komende weken weer zo'n mooi weer wordt en de
parken stromen vol, wat we ook in Groningen hebben gezien in het Noorderplantsoen, hoe
gaan wij daar dan mee om als gemeente?
00:36:00

Burgemeester: Eigenlijk op dezelfde manier zoals wij het de afgelopen tijd ook hebben
gedaan, op een tijdig moment op de dag tegen mensen zeggen: "Jongens, het wordt te druk,
wij kunnen de anderhalve meter niet meer handhaven. Er zijn alternatieven voorhanden,
dus zoek elders in de stad je weg." En met alles proberen te voorkomen dat wij bonnen
moeten schrijven want wij hebben helemaal geen zin om dat soort dingen te doen, dan
komt er weer een extra inzet van stewards. Onderschat ook niet dat op het moment dat het
heel erg druk is in het Noorderplantsoen, ik ook van omwonenden heel veel mails krijg.
Mensen zeggen: "Hoe is dit in godsnaam mogelijk?" Of "Ik werk in de zorg, weet jij hoe mijn
dag er eigenlijk uitziet?" Ja, ik weet het wel. Dat haalt iets minder de publiciteit maar het is
wel een bestuurlijk dilemma waar je op zo'n moment in verkeert.
00:37:04

Voorzitter: Goed. Weliswaar is het geen vrolijk makende boodschap maar het is wel de
boodschap. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw vragen en uw inbreng en de antwoorden van
het College. Ik wil u verder een prettige dag toewensen.
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