
Vragen voor het vragenuur 17 november van 15.30 – 16.20 uur (Radesingel)

I Vragen van de fractie van GroenLinks over vaccinatiestrategie en testcapaciteit (Nick 

Nieuwenhuijsen)

Zoals nagenoeg alle (politieke) partijen maakt ook GroenLinks Groningen zich zorgen over de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Deze zorgen gaan van de steeds verder afnemende 
zorgcapaciteit tot het welzijn van onze inwoners tot maatschappelijke ontwrichting. We willen over 
twee aspecten daarvan vragen stellen aan het college, namelijk de vaccinatiestrategie en de 
testcapaciteit. Hierbij begrijpen we dat de rol van de gemeente in veel gevallen beperkt is, maar we 
vinden het toch belangrijk om van het college te horen hoe zij één en ander nu beschouwt en hoe zij 
al dan niet voorsorteert op mogelijk beleid.

Vaccinatiestrategie
Zoals bekend is landelijk ondertussen 82,4% van de 12-plussers en 84,4% van de 18-plussers volledig 
gevaccineerd.1 Voor de gemeente Groningen is dit respectievelijk 81 en 82%, waarmee we dus 
achterblijven op het landelijk gemiddelde.2 Ook lijkt nog niet de graad bereikt die nodig is om genoeg 
mensen uit het ziekenhuis te houden, waarbij mogelijk ook afnemende effectiviteit van het vaccin 
een rol speelt.

Onlangs publiceerde LifeLines een onderzoek onder 23.000 van haar deelnemers waaruit bleek dat 
bijna 17% van de niet-gevaccineerden denkt dat ze een uitnodiging nodig heeft voor een 
coronavaccin, of dat het geld kost dat van het eigen risico afgaat.3

1. Kan het college aangeven hoe de vaccinatiegraad in onze gemeente zich ontwikkelt en welke 
gebieden achterblijven?

2. Hoe effectief schat het college de vaccinatiestrategie in van gebieden met weinig 
gevaccineerden? Zijn er nog maatregelen die worden overwogen om meer mensen ervan te 
overtuigen zich te laten vaccineren? Zo ja, welke? En in hoeverre denkt het college dat de 
vaccinatiestrategie beïnvloed wordt door mogelijk verder inperkende maatregelen voor niet-
gevaccineerden, zoals het 2G-beleid?

3. Welk doelgroepenbeleid is er op dit moment (bijv. op 12 t/m 17 jarigen, waarvan slechts 64% 
gevaccineerd is) en hoe (on)succesvol schat het college dit beleid in?

4. Hoe duidt het college het onderzoek van LifeLines dat bijna 17% van de niet-gevaccineerden 
zich niet laat vaccineren vanwege het wachten op een (nieuwe) uitnodiging of omdat ze 
denken dat het geld kost? En welke strategieën heeft het college om dit aantal naar beneden 
te brengen?

Testcapaciteit
Sinds enkele dagen lijkt de testcapaciteit van de GGD niet voldoende om alle mensen die dat willen 
op relatief korte termijn te testen. Zo berichtte OOG maandagochtend (15 november) dat er geen 
testplek leek te zijn in de provincie, wat volgens de GGD kwam door een ‘hausse aan aanvragers, die 
gezamenlijk alle afspraaktijden blokkeerden.’4 Nu is het logisch dat er voor het GGD op z’n minst één 

1 Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
2 Bron: https://dvhn.nl/extra/Ruim-8-op-de-10-inwoners-van-Drenthe-en-Groningen-zijn-nu-gevaccineerd-
tegen-corona-maar-dat-is-niet-genoeg.-Bekijk-hier-de-vaccinatiegraad-in-jouw-gemeente-27150913.html
3 Bron: https://www.lifelines.nl/deelnemers/nieuws/17-van-niet-gevaccineerden-denkt-dat-vaccinatie-
uitnodiging-nodig-is-of-vreest-voor-eigen-risico-zorgkosten
4 Bron: https://www.oogtv.nl/2021/11/online-coronatest-reserveren-in-groningen-soms-vrijwel-onmogelijk-
blijven-proberen-of-bellen/

1

https://www.oogtv.nl/2021/11/online-coronatest-reserveren-in-groningen-soms-vrijwel-onmogelijk-blijven-proberen-of-bellen/
https://www.oogtv.nl/2021/11/online-coronatest-reserveren-in-groningen-soms-vrijwel-onmogelijk-blijven-proberen-of-bellen/
https://www.lifelines.nl/deelnemers/nieuws/17-van-niet-gevaccineerden-denkt-dat-vaccinatie-uitnodiging-nodig-is-of-vreest-voor-eigen-risico-zorgkosten
https://www.lifelines.nl/deelnemers/nieuws/17-van-niet-gevaccineerden-denkt-dat-vaccinatie-uitnodiging-nodig-is-of-vreest-voor-eigen-risico-zorgkosten
https://dvhn.nl/extra/Ruim-8-op-de-10-inwoners-van-Drenthe-en-Groningen-zijn-nu-gevaccineerd-tegen-corona-maar-dat-is-niet-genoeg.-Bekijk-hier-de-vaccinatiegraad-in-jouw-gemeente-27150913.html
https://dvhn.nl/extra/Ruim-8-op-de-10-inwoners-van-Drenthe-en-Groningen-zijn-nu-gevaccineerd-tegen-corona-maar-dat-is-niet-genoeg.-Bekijk-hier-de-vaccinatiegraad-in-jouw-gemeente-27150913.html
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties


of twee dagen nodig is om op te schalen, maar het is natuurlijk van groot belang dat mensen zich zo 
snel mogelijk kunnen laten testen om verder verspreiding van het virus te voorkomen.

5. Is het college met ons eens dat snel getest kunnen worden cruciaal is in de indamming van 
het coronavirus? Zo ja, hoe beoordeelt zij de bovenstaande situatie?

6. Kan het college aangeven hoe de testcapaciteit op dit moment is en of deze voldoende 
anticipeert op de weken die nog voor ons liggen?

II Vragen van de fractie van de PvdA over minder zwemles en zwemveiligheid onder druk (Jan 

Pieter Loopstra)

De PvdA fractie vindt zwemveiligheid en dus goede zwemvaardigheid van groot belang, zwemles 

voor kinderen is daarvoor cruciaal. De PvdA constateert om uiteenlopende redenen dat dit onder 

druk staat. Door een tekort aan zwemdocenten. Door corona en eventuele wachtlijsten konden 

kinderen pas later beginnen. En momenteel lijkt een groep kinderen niet naar zwemles te gaan 

omdat de ouders zonder vaccinatiebewijs niet naar binnen mogen.5 6 7 8 

Hierover heeft de PvdA-fractie de volgende vragen:

1) Wat is het beeld in Groningen t.a.v. de landelijke berichtgeving over een tekort aan 
zwemdocenten en het door lange wachtlijsten en corona het pas later op zwemles gaan van 
kinderen? 

2) De PvdA ziet het nut en de noodzaak van maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus ook bij zwembaden, maar de PvdA maakt zich wel zorgen over zwemscholen en 
zwemlessen. Zonder QR code mogen ouders niet met kinderen mee naar binnen in 
zwemscholen en naar zwemles. Deze jonge doelgroep heeft de begeleiding van ouders vaak 
wel nodig en uit verschillende krantenberichten ontstaat nu het beeld dat ouders hun kind -
omdat ze zich niet laten vaccineren en niet mee naar binnen mogen- dan maar van zwemles 
afhalen, een groep kinderen dreigt als gevolgd van deze keuze dus geen zwemles te krijgen. 
Herkent het college dit beeld ook in Groningen? 

3) Om uiteenlopende redenen lijkt een groep kinderen minder zwemles te krijgen dan gewenst, 
ziet het college dit beeld terug in de zwemvaardigheidscijfers in Groningen? 

4) Deelt het college de opvatting van de PvdA dat het zwemveiligheid en dus zwemvaardigheid 
van groot belang is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zie vraag 5.

5 ZwembadBranche, 28 september 2021, «Hoge werkdruk en een gering salaris: «waar doe ik het allemaal voor»» (https://

www.zwembadbranche.nl/hoge-werkdruk-en-een-gering-salaris-waardoe-ik-het-allemaal-voor/)

6
 Zwembadbranche, 7 oktober 2021, «Help! De badmeester verzuipt» (https:// www.zwembadbranche.nl/help-de-

badmeester-verzuipt/)

7 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/865570/coronapas-voor-zwemmen-het-is-heel-veel-gedoe

8 https://www.ad.nl/binnenland/ruzie-met-ouders-bij-ingang-en-mailbox-vol-opzeggingen-worsteling-met-qr-code-bij-
zwemles~a08c5dac/
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5) Ziet het college mogelijkheden om waar nodig bij te springen om te voorkomen dat kinderen 
extra vertraging oplopen in het zwemonderwijs? Wat kan zij doen (indien van toepassing in 
Groningen) aan de geschetste situatie in vraag 1 en (indien van toepassing in Groningen) 
welke oplossingen ziet het college voor de geschetste situatie in vraag 2? 

III Vragen van de PvdA-fractie over veiligheid Euroborg (Jan Pieter Loopstra)

Op 17 oktober, na afloop van de voetbalwedstrijd NEC- Vitesse, is een deel van het uitvak in stadion 

de Goffert ingestort. Door een wonder vielen er geen slachtoffers omdat er enige containers onder 

dat vak stonden die de instorting nog enigszins beperkten. Het instorten is het gevolg van een fout bij 

het ontwerp van de tribune, zo oordeelde onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Ruim twee jaar 

geleden waaide het dak eraf in het AZ stadion. Gelukkig werd daar op dat moment niet gespeeld.

 De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de situatie in Groningen. Vaak bevolken bijna 20.000 

supporters uit stad en ommeland  de tribunes van de Euroborg en vooral op Noord op de Tonny van 

Leeuwen tribune kan het behoorlijk spoken dankzij de fanatieke aanhang van de FC. Tevens zijn er 

ook wedstrijden waarbij het uitvak bevolkt wordt door veel fanatieke supporters. Een bezoek aan de 

FC is bijna altijd een feest. Veel sfeer en binnenkort ook weer goed voetbal. Maar een bezoek aan het 

stadion moet wel veilig zijn. En daarom heeft de PvdA naar aanleiding van de gebeurtenissen in 

Nijmegen de volgende vragen aan het college.

 Op welke manier wordt er door de Gemeente Groningen gecontroleerd of de constructie van 

de Euroborg veilig is? 

 Hoe ziet die controle eruit, door wie wordt deze uitgevoerd en hoe vaak vindt deze plaats?

 Heeft het college naar aanleiding van de gebeurtenissen in Nijmegen nog actie ondernomen? 

En zo ja, welke acties heeft het college ondernomen? En zo nee, waarom niet?

 Clubdirecteuren en eigenaren van stadions moeten jaarlijks schriftelijk bevestigen dat de 

constructie van het stadion veilig is. Is dat dit jaar ook gebeurd door de Gemeente Groningen 

en de directeur van FC Groningen? Zo ja, waar was die bevestiging op gebaseerd?

 De KNVB is er voorstander van dat 1 centrale instantie verantwoordelijk is voor de controle 

van de constructieve veiligheid van stadions. Wat vindt het college van de mening van de 

voetbalbond?

 Kan het college garanderen dat inzake de constructie iedere bezoeker veilig in de Euroborg 

van het voetbal kan genieten?

IV vragen van de fracties van SP en CDA over oplevering sloop- en nieuwbouwprojecten Ten Boer 

en Ten Post (Jimmy Dijk)

De afgelopen maanden krijgen wij van meerdere aardbevingsgedupeerden signalen en klachten over 
de oplevering van hun nieuwbouw huizen. Eerder is de gemeenteraad de niet volledig afgeronde 
oplevering van de Hamplaats aan de orde geweest. De afgelopen weken ontving de gemeenteraad 
meerdere brieven van bewoners van het Fazanthof over een niet volledig afgeronde oplevering. En 
deze week ontving de fracties van de SP en het CDA meerdere meldingen van huurders van Wierden 
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& Borgen uit de Jan Zijlstraat over een niet afgeronde oplevering. De grote overeenkomst tussen de 
niet afgeronde oplevering van deze projecten is dat bewoners terechtkomen in een modderige 
leefomgeving. De stoepen, wandelpaden richting de woningen, de opritten en/of de straten zijn nog 
niet gelegd. Naast dat dit een onaangename leefomgeving veroorzaakt, wordt het verhuizen naar de 
woningen praktisch onmogelijk. 

Over bovenstaande hebben de fracties van de SP en het CDA de volgende vragen.
1. Is het college op de hoogte van de problemen voor bewoners bij de oplevering van de woningen 

die onderdeel uitmaken van bovengenoemde projecten? 
2. Is het college met de indienende fracties van mening dat bewoners bij oplevering minimaal 

moeten beschikken over voldoende bestrating, stoepen en opritten zodat verhuizingen mogelijk 
zijn? Zo ja, op welke manier wordt dit afgesproken met verantwoordelijke partijen? En wie ziet 
hierop toe? (Dit kan natuurlijk per project verschillen). Zo niet, waarom niet?

3. Is het college op de hoogte van de problemen en klachten van bewoners van de Fazanthof in Ten 
Boer? Zo ja, zijn of worden deze opgelost? Zo ja, wat was de oorzaak van de problemen en hoe 
worden deze opgelost? Zo niet, waarom niet? 

4. Is het college op de hoogte van de problemen en klachten van huurders van Wierden & Borgen 
aan de Jan Zijlstraat in Ten Post? Zo ja, zijn of worden deze opgelost? Zo ja, wat was de oorzaak 
van de problemen en hoe worden deze opgelost? Zo niet, waarom niet? 

5. Wat doet het college om problemen bij de oplevering van toekomstige sloop-
nieuwbouwprojecten te voorkomen? 

V Vragen van de fractie van de PvdD over overlijden Poolse meneer (Terence van Zoelen)

Onlangs, 25 oktober,  is een Poolse meneer overleden, die ’s nachts onwel werd. Er werd een 

ambulance gebeld, maar deze is niet komen opdagen. Dit leidt bij onze partij tot enige vragen. 

1. Hoe worden dak- en thuislozen gemonitord als sprake is van een medische situatie? 

2. En zo ja, in hoeverre is deze sinds dit noodlottige incident aangescherpt? 
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