
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 maart 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Plan van aanpak onderzoek Joodse eigendommen tijdens en na WO II

Plan van aanpak onderzoek Joodse eigendomen tijdens en na WO II

Bijlage 1 - Onderzoek handelen gemeente Groningen t.a.v. Joodse eigendommen 1940-1955

Bijlage 2 - Vooronderzoek verkenning relevante archieven literatuur

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Arno Muis – 050 367 7854

Korte samenvatting:
Er is een vooronderzoek uitgevoerd naar de feiten en het overheidshandelen met betrekking tot 

Joodse eigendommen in de gemeente Groningen (incl. toenmalige gemeenten) tijdens en na WO II 

(1940 – 1955). Het vooronderzoek geeft een indringende schets van de oorlogsjaren en de 

naoorlogse periode in Groningen. het geeft inzicht in de feitelijke gebeurtenissen en roept 

tegelijkertijd tal van verdiepingsvragen op wat er precies is gebeurd, wat de rol van de gemeente is 

geweest en welke consequenties een en ander heeft gehad. 

Het college vraagt u 

- kennis te nemen van het plan van aanpak naar het handelen van de gemeente t.a.v. Joodse 

eigendommen 1940-1955;

- het onderzoek naar het handelen van de gemeente t.a.v. Joodse eigendommen 1940-145 

aan te merken als een meerjarig exploitatie project;

- de onderzoekskosten voor de eerst en tweede fase van het onderzoek, begroot op €260.000, 

te dekken uit de algemene reserve;

- de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau te wijzigen. 

Naar verwachting zal het college een eindrapport over de eerste fase van het vooronderzoek in 

september bespreken. In oktober in de gemeenteraad.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Plan-van-aanpak-Onderzoek-Joodse-eigendommen-tijdens-en-na-WO-II.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Vooronderzoek-Verkenning-relevante-archieven-literatuur.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Onderzoek-naar-het-handelen-Gemeente-Groningen-ten-aanzien-van-Joodse-eigendommen-1940-1955.pdf


Vermeld op LTA?
X Ja

O item nr 2021-02

Deadline?
X Nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking. 

Nadere informatie
…
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