
 

C2007-06 

MEMO 

Griffie 

 

Aan  De leden van de raad 

Van  Peter Kommerij 

Afdeling   

CC   

Datum  30 september 2022 

Onderwer
p 

 
Voorbereiding op behandeling gemeentebegroting 2023    

  

 
Aan de raadsleden en fractiewoordvoerders, 
 
Vandaag heeft het College van B&W de gemeentebegroting 2023 gepresenteerd. Om u goed voor te 
bereiden op het politieke debat ontvangt u hierbij nadere informatie over wat er voor u wordt 
georganiseerd in de aanloop naar besluitvorming over de begroting. Het gaat dan om de ambtelijke 
presentatie (5 oktober), de mogelijkheid om via de mail en telefonisch technische vragen te stellen 
over de begroting, een presentatie van deskundige Liesbeth Reekers over hoe de begroting te lezen 
als raadslid (26 oktober), een memo van de accountant met waarnemingen over de begroting (volgt 
rond 25 oktober), een overzicht van moties die bij het voorjaarsdebat zijn aangenomen (gaat hierbij) 
en de data en tijden waarop de begroting meningsvormend en besluitvormend wordt besproken. 
 
Technische presentatie van de begroting: 
Komende woensdag 5 oktober wordt er van 14.00 tot 15.15 uur een presentatie van de begroting 
2023 verzorgd door betrokken ambtenaren. Zij gaan in op de belangrijkste aandachtspunten en op 
de opbouw van de begroting. Locatie is de oude raadzaal. U bent van harte welkom hierbij.   
 
Het stellen van technische vragen over de begroting:  
Ook dit jaar kunt u weer technische vragen stellen, digitaal en/of telefonisch: 
Digitaal: de fracties kunnen vanaf maandag 3 oktober hun vragen sturen aan 
vragencarrousel@groningen.nl tot uiterlijk donderdag 27 oktober voor 12 uur. De antwoorden op de 
per mail ingediende vragen worden zo ongeveer om de drie dagen collectief met de raadsfracties 
gedeeld via de dagmail.  
Telefonisch: ook is het mogelijk om telefonisch contact te hebben met betrokken 
beleidsambtenaren. Dit kan tot en met 27 oktober. Een lijstje met contactpersonen gaat in bijlage I 
hierbij. Indien u een ambtenaar niet kunt bereiken kunt u altijd een mail sturen naar 
vragencarrousel@groningen.nl. U wordt dan in contact gebracht met de betrokken ambtenaar. 
 
Presentatie externe deskundige over de begroting 
Er zal voor de begroting een presentatie worden gegeven door deskundige Liesbeth Reekers. Dit 
vindt plaats op woensdag 26 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de oude raadzaal. Liesbeth zal 
daarbij ingaan op vragen als: hoe lees je de begroting, waar moet je op letten, kortom hoe bereid je 
je als raadslid goed voor op de politieke bespreking van de begroting? Ook hierbij bent u van harte 
welkom! 
  
Waarnemingen van de accountant bij de begroting 
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De accountant van de raad, PWC, zal opnieuw de begroting (als spiegel van de rekening) bestuderen 
en in een handzaam memo een aantal waarnemingen aan de raad meegeven. De afgelopen twee 
jaar heeft de accountant dit ook gedaan, met positieve reacties vanuit de raad. Rond 25 oktober 
kunt u dit memo tegemoet zien via de dagmail.  
 
Data van politieke bespreking: 
De agendacommissie heeft (vooralsnog) besloten dat de begroting op 2 en 9 november op de 
agenda staat en wel als volgt:  
Op 2 november meningsvormend:  9.30 – 12.00 sociaal 

16.30 – 19.00 ruimtelijk 
20.00 – 21.00 veiligheid  
21.10 - 22.30 financiën/algemeen 

  
Op 9 november het besluitvormende debat in de raad. 
 
Aangenomen moties  
Hierbij treft u in bijlage II de moties aan die bij het voorjaarsdebat op 13 juli 2022 door de raad zijn 
aangenomen. Deze zou u op enigerlei wijze moeten terugzien in de begroting.  
 
Tot slot 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de griffie.  
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Bijlage I ambtelijke contactpersonen per deelprogramma: 
 

Programma's Begroting 2023 Contactpersoon Telefoon 

Programma 1 Economie en Ruimte     

1.1 Economie en werkgelegenheid Sander Spijker 06 2531 8658 
1.1 Economie en werkgelegenheid; 
onderdeel Havenwezen 

Ewoud van Smeden 06 1158 9380 

1.2 Mobiliteit Jaap Valkema 06 5157 4432 

1.2 Mobiliteit onderdeel Parkeerhandhaving Frank Jansen 06 2169 9106  

1.3 Wonen Nicole de Bruijn 06 15401571 

Programma 2 Leefomgeving en Veiligheid   

2.1 Kwaliteit van de leefomgeving Narine Abramjan 06 1179 6972 

2.2 Veiligheid Nicole Noordhof 06 2169 9106  

Programma 3 Vitaal en Sociaal     

3.1 Werk en Inkomen Monique Hansens 06 5202 1675 

3.2 Onderwijs Arthur de Jong 06 31631868 

3.3 Welzijn, gezondheid en zorg Alfons Boer 06 5259 6049 

3.4 Sport en bewegen Margreeth Visser 06 5202 7720 

3.5 Cultuur Susan Hoexum 06 1103 2101  
20 oktober t/m 1 november: 
Annet Hoekstra 

06 5372 2240 

3.5 Cultuur; onderdeel Evenementen Alies de Vries 06 5277 4752 

Programma 4 Dienstverlening en 
bestuur   

  

4.1 Dienstverlening Bram Scholtens 06 2720 4210 

4.2 College, raad, wijkontwikkeling en 
wijkvernieuwing 

Baudewijn Michel 06 5277 4783 

4.2. College, raad, wijkontwikkeling en 
wijkvernieuwing; onderdeel Gebiedsgericht 
Werken 

Frank Brander 06 3854 4815 

4.3 Algemene inkomsten en post 
onvoorzien 

Baudewijn Michel 06 5277 4783 

4.3 onderdeel gemeentefonds: Algemene 
inkomsten en post onvoorzien,  

Jaap Tel 06 1151 6864 

4.4 Overhead en ondersteuning organisatie Baudewijn Michel 06 5277 4783    

Paragraaf Coördinator Beleid Telefoon 

1. Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing  Frank Brander 06 3854 4815 

2. Duurzaamheid Thijs Veenstra 06 2563 4051 

3. Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 

Hilda Smit 06 5209 1511 

4. Onderhoud kapitaalgoederen Nico Werkman 06 12998678 

5. Financiering Peter Smid 06 1187 0909 

6. Verbonden partijen Peter Smid 06 1187 0909 

7. Grondbeleid Jochem van Bergen 06 2576 9773 

8. Lokale heffingen Paul Wiggers 06 2119 4307 
9. Bedrijfsvoering Marjon de Bie 06 2188 5099    
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Algemeen Begroting 2023  Contactpersoon Telefoon 

Algemeen Begroting 2023 / raadsvoorstel Wietske Veenstra-Bokma 06 5528 1862 

Aanbiedingsbrief / Begroting in één 
oogopslag 

Muriël Prins 06 29638852 

   

Allen per mail bereikbaar op: vragencarrousel@groningen.nl  
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Bijlage II 
Overzicht van de 21 aangenomen moties bij het voorjaarsdebat op 13 juli 2021 (en 12 ingetrokken 
moties, vaak omdat het college hier een toezegging op heeft gedaan): 
 
I MOTIE geen vlaktaks 
Verzoekt het college:  

- Zich hard te maken tegen de vlaktaks (Betalen naar Gebruik) voor gebieden waar veel 
kilometers gemaakt worden, maar waar geen fileproblemen zijn en inwoners niet te dupe te 
laten worden van deze vlaktaks.  

 
Namens: Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen) en Leendert van der Laan (Partij voor het 
Noorden).    
 
II Motie: eerlijke verdeling Gemeentefonds 
Roept het college van burgemeester en wethouders op: 
· Om uit solidariteit en rechtvaardigheid samen met andere gemeenten een stevige lobby richting 
het Rijk te voeren om het macrobudget te verhogen, opdat het verbeterde verdeelmodel 
plattelandsgemeenten niet onevenredig benadeelt. 
· Aan te sluiten bij bestaande lobby’s in de noordelijke regio omtrent de herverdeling van het 
gemeentefonds.  
 
Namens: Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen), Leendert van der Laan (Partij voor het 
Noorden) en Dennis Ram (PVV).  
 
III Motie Een woning voor jong en oud 
Verzoekt het college: 

- In kaart te brengen in hoeverre op bestaande ontwikkellocaties kan worden gestuurd op het 
toevoegen en opkrikken van de hoeveelheid seniorenwoningen aan de bouwopgave 

- Te onderzoeken of en waar in onze gemeente op korte termijn extra ouderenhofjes kunnen 
worden gecreëerd 

- Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de aankoopprijs van 
seniorenwoningen te drukken met daarvoor beschikbare instrumenten om zodoende de 
doorstroming op de woningmarkt een impuls te geven.  

 
Namens: Jalt de Haan (CDA), Ietje Jacobs (VVD), Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen), 
Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) en Dennis Ram (PVV). 
 
IV Motie Groningen uitgevapet 
Verzoek het college:  

- Te onderzoeken op welke wijze vapen kan worden meegenomen binnen de aanpak rookvrije 
generatie; 

- Te onderzoeken op welke wijze vapen kan worden meegenomen binnen het lokaal 
preventieakkoord; 

- Met basis- en middelbate scholen in gesprek te gaan op welke wijze de risico’s van vapen 
onder leerlingen en ouders bekend kunnen worden gemaakt.   
 

Namens: Jalt de Haan (CDA), Leendert van der Laan (PvhN).   
 
V motie Groene toekomst voor iedereen 
verzoekt het college: 
1. om binnen de begroting voor 2023 voorstellen te doen voor ruimte voor beschikbare budgetten; 
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2. te onderzoeken hoe beschikbare regelingen voor klimaatadaptatie, groenparticipatie, energie en 
biodiversiteit verder geïntegreerd en vereenvoudigd kunnen worden, bijvoorbeeld door subsidiabele 
categorieën samen te voegen; 
3. de communicatie over regelingen verder te vereenvoudigen en te stroomlijnen en 
het aantal webpagina’s met min of meer dezelfde teksten te verminderen; 
4. te onderzoeken of subsidies wel terecht komen bij diegenen die deze het hardst 
nodig hebben en te overwegen of organisaties uitgesloten moeten worden; 
5. hiervan verslag te doen bij de komende begrotingsbehandeling 
 
Hans Sietsma (GL), Peter Rebergen (CU), Joren van Veen (PvdA), Bart Hekkema (PvdD), Leendert van 
der Laan (PvhN), Etkin Armut (CDA).  
 
VI Motie huiselijk geweld en kindermishandeling preventiever en zonder wachtlijst aanpakken  
Verzoekt het college:  

- Te komen met een set maatregelen en/of plan van aanpak om op korte termijn en op de 
langere termijn de wachtlijsten bij Veilig Thuis op te losse. Hierin expliciet mee te nemen 
hoe het preventief instrument Wet tijdelijk huisverbod meer ingezet zou kunnen worden om 
het geweld te stoppen en ter voorkoming van verdere escalatie in een gezin en huishouden; 

- Over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling met de raad tweemaal per jaar 
een bijeenkomst te houden waarin de voortgang en ontwikkelingen rondom dit thema aan 
de orde komen; 
 

Els van der Weele (PvdA), Yaneth Menger (Stadspartij 100%), Wesley Pechler (PvdD), Jimmy Dijk (SP), 
Leendert van der Laan (PvhN), Peter Rebergen (CU), Karoline de Groot (St&St).   
 
VII motie beboeten illegaal opkopen en verhuren woningen 
Verzoekt het college: 

- Te onderzoeken of de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen zo aangepast 
kan worden dat overtreding van de opkoopbescherming beboet worden; 

- Voor de uitwerking hiervan onder andere, maar niet uitsluitend te kijken naar gemeenten 
zoals Den Haag, Amsterdam en Rotterdam; 

- De raad van de gemeente Groningen in Q2 van 2023 te informeren over de voortgang en 
daarbij ook te betrekken of de grens van 305.000 euro opgehoogd kan worden; 

 
Julian Bushoff (PvdA), Jimmy Dijk (SP), Sten Wennink (CU), Elte Hillekens (GL), Bart Hekkema (PvdD) 
 
VIII motie verbeteren leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten 
Verzoekt het college: 

- In het belang van de leefbaarheid en veiligheid de zichtbare aanwezigheid van de overheid in 
wijken en buurten te vergroten; 

- Daarvoor en gelet op het belang van buurt- en opbouwwerk, financiële armslag van de 
professionals en (jeugd)boa’s tenminste een deel van de middelen van het nationaal 
programma leefbaarheid en veiligheid voor Groningen in te zetten voor het versterken van 
buurt- en opbouwwerk, (activiteiten)budget voor professionals en (jeugd)boa’s; 

- Bovenstaand verzoekpunt te verwerken in de begroting 2023; 
 
Julian Bushoff (PvdA), Jimmy Dijk (SP), Sten Wennink (CU), Wesley Pechler (PvdD). 
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IX motie Ons eigen huis 
Verzoekt het college: 
- in de monitor jongerenhuisvesting specifiek het netto resultaat van onzelfstandige 
woonruimte terug te laten komen; 
- in de strategische woonvoorraad planning gepland voor medio jan. 2023 doelen op te 
nemen voor onzelfstandige woonruimtes. 
 
Steven Bosch (ST&St), Elte Hillekens (GL), Bart Hekkema (PvdD).  
 
X  motie “Huppie Huppie in Groningen is mijn Cluppie” 
Verzoekt het college: 
- Met de ACLO in gesprek te gaan om te kijken of het vervroegde capaciteitsonderzoek 
vanuit de gemeente en vanuit de ACLO en/of het Sportcentrum van de 
RUG/Hanzehogeschool in afstemming uitgevoerd kan worden, zodat ook 
studentensportverenigingen mee worden genomen; 
- In vervolgonderzoeken naar de capaciteit van sportaccommodaties in de gemeente in 
contact te blijven met deze partners om een totaal beeld van de capaciteitsproblemen 
te houden. 
 
Mirte Goodijk (St&St), Jim Lo-A-Njoe (D66) Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen), 
Rik Heiner (VVD), Jalt de Haan (CDA). 
 
XI motie Maximaliseren inzet Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) 
Verzoekt het college: 
● In het najaar van 2022 alle huisartsenpraktijken te benaderen die nog geen OJG hebben en hen te 
bevragen op de interesse voor het inzetten van een OJG; 
● bij de inventarisatie voor interesse ook duidelijk te vragen of er belemmerende factoren zijn 
waarom een huisartsenpraktijk geen interesse heeft en hierop te anticiperen; 
● Zich ervoor in te zetten dat alle geïnteresseerde huisartsen kunnen beschikken over een vaste 
OJG, zodat ouders en kinderen preventief geholpen kunnen worden en minder vaak 
doorverwezen hoeven te worden naar basis-jeugdzorg of specialistische en duurdere vormen van 
jeugdzorg; 
 
Mirjam Gietema (D66), Jalt de Haan (CDA), Leendert van der Laan (PvhN).  
 
XII motie Gebiedsgericht blijven werken 
verzoekt het college: 
● met minimaal dezelfde middelen het gebiedsgericht werken voort te zetten en dit ook 
daadwerkelijk uit te geven; 
● er in de begroting rekening mee te houden dat initiatieven voortkomend uit gebiedsgericht 
werken soms ook langere of structurele dekking nodig hebben; 
 
Mirjam Gietema (D66), Amrut Sijbolts (Stadspartij 100%), Leendert van der Laan (PvhN).  
 
XIII motie Toekomst voor culturele suikerondernemers 
Verzoekt het college om: 
- Om zodra er gestart gaat worden met het denken over de toekomst na 2030, in gesprek 
te gaan met de creatieve makers op het Voorterrein, hun coöperatie 'De Suikerbiedt" en 
EST, en hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van eventuele plannen op het 
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Voorterrein na 2030 en; 
- om samen met hen de eerste verkenningen te gaan doen voor een alternatieve stedelijke 
creatieve vrijplaats voor culturele ondernemers die enigszins vergelijkbaar is met het 
huidige Voorterrein. 
 
Jim Lo-A-Njoe (D66), Mirte Goodijk (St&St), Hans Moerkerk (Stadspartij 100%) 
 
XIV motie Shelter City: een tijdelijk thuis voor mensenrechtenverdedigers 
Verzoekt het college: 

- In gesprek te gaan met de bij Shelter City betrokken organisaties – zoals onder meer de RUG 
– om te inventariseren wie mee wil werken het project weer op te starten 

- De raad dit najaar te informeren met een brief over de uitkomsten van die gesprekken. 
 
Tom Rustebiel D66, Steven Bosch (St&St), Leendert van der Laan (PvhN), Justine Jones (GL), Janette 
Bosma (PvdD), Peter Rebergen (CU).  
 
XV motie Een Groningse Energiedag 
Verzoekt het college: 
- Voortbordurend op de al bestaande monitors, nog transparanter te maken waar we staan in 
de verduurzamingsopgave, 
- Hiertoe een Groene Verantwoordingsdag in te stellen, eventueel te koppelen aan een 
(bestaand) evenement, waarop we veel inwoners bereiken 
- Inwoners hier de gelegenheid te geven om met de gemeente en met raadsleden in gesprek 
kunnen gaan over hoe het staat met de duurzaamheid in de gemeente Groningen. 
- Hier ruimte te maken voor het constructief-kritisch onder de loep nemen van behaalde 
resultaten en de mogelijkheid om projecten en initiatiefnemers in het zonnetje te zetten. 
 
Andrea Poelstra-Bos (D66), Hans Sietsma (GroenLinks) en Leendert van der Laan (Partij voor het 
Noorden). 
 
XVI Motie Voorbereid de winter in 
Verzoekt het college: 
- De beheerders van de gemeentelijke gebouwen, waar nodig in overleg met Gresco om tot een 
passend plan te komen om minder aardgas te gebruiken; 
- Daarbij zo nodig met aanvullend beleid een voldoende comfortabel verblijfsklimaat te garanderen 
voor werkenden en bezoekers 
 
Andrea Poelstra-Bos (D66), Hans Sietsma (GL),  Etkin Armut (CDA), Wesley Pechler (PvdD), Steven 
Bosch (St&St), Leendert van der Laan (PvhN), Joren van Veen (PvdA).  
 
XVII Motie verschil in beleefde en werkelijke slagvaardigheid  
Verzoekt het college om; 
• met woningcorporaties in gesprek te gaan over het grote verschil in beleving aangaande de 
vergunningverleningsprocedures en; 
• om daarbij de knelpunten die woningcorporaties ervaren in kaart te brengen, met als doel om het 
tempo van 
de sociale woningbouw te verhogen en frustraties bij de woningcorporaties weg te nemen; 
• zo nodig, maatregelen te nemen die de interne samenwerking tussen directies verbeteren met als 
doel de 
vergunningverlening te versnellen, en zo kosten voor gemeente en woningcorporaties te reduceren; 
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Dennis Ram (PVV), Jim Lo-A-Njoe (D66), Leendert van der Laan (PvhN), Jalt de Haan (CDA), 
Mariska Sloot (Stadspartij 100 procent voor Groningen). 
 
XVIII Motie Behoud middelen voor collectieve zorgverzekering voor de doelgroep 
Verzoek het college: 

- De 950.000 euro die de gemeente Groningen besteedde aan de collectieve zorgverzekering 
voor minima voor de doelgroep beschikbaar te houden voor begeleiding bij overstappen, 
maar ook bijvoorbeeld door de meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten 
te verhogen of regelingen via de bijzondere bijstand te verruimen. 

- Bovenstaande verzoek voor de begroting van 2023 verder uit te werken. 
 
Jimmy Dijk (SP), Elte Hillekens (GroenLinks), Peter Rebergen (CU), Mirjam Gietema (D66), Terence van 
Zoelen (PvdD), Irene Huitema (PvdA), Leendert van der Laan (PvhN), Jalt de Haan (CDA).  
 
XIX Motie Hoorzitting aanpak Noordelijke wijken 
De raad spreekt uit: 
- Een hoorzitting aanpak Noordelijke wijken en herstel van vertrouwen te willen organiseren. 
- De huidige plannen van de gemeente Groningen te willen bespreken. 
- Hierbij ook (externe) gasten met kennis en ervaring uit te willen nodigen, zoals Josse 
de Voogd en Rene Cuperus (‘Atlas van Afgehaakt Nederland’), Ron Meyer 
(Programmadirecteur Alliantie Heerlen-Noord) en Marco Pastors (directeur Nationaal 
Programma Rotterdam-Zuid). Thijs van Mierlo (Landelijk samenwerkingsverband 
actieve bewoners), René Asschert (Programma manager wijkvernieuwing 
Groningen), Lodewijk Asscher (Kwartiermaker stedelijke vernieuwing Heerlen-Noord). 
- Deze hoorzitting voor de behandeling van de begroting 2023 te organiseren. 
 
Jimmy Dijk (SP), Julian Bushoff (PvdA), Jeffry van Hoorn (GL), Sten Wennink (CU), Wesley Pechler 
(PvdD), Leendert van der Laan (PvhN).  
 
XX Motie Uitwerken OZB voor eigenaren niet-woningen (vastgoedbeleggers) 
Verzoek het college: 

- De voor- en nadelen uit te werken van de mogelijkheden voor het verhogen van de OZB voor 
eigenaren niet-woningen (deels vastgoedbeleggers). 

- Hierbij ook uit te werken of en hoe er gedifferentieerd kan worden tussen ‘Eigenaren 
woningen bewoners’ en ‘Eigenaren woningen niet-bewoners’ (zoals vastgoedbeleggers en 
verhuurders). 

- De raad over de uitkomsten hiervan in het derde kwartaal van 2022 te informeren. 
 
Jimmy Dijk (SP), Julian Bushoff (PvdA), Sten Wennink (CU), Jeffry van Hoorn (GroenLinks), Wesley 
Pechler (PvdD). 
 
XXI Motie Woonwensen en -behoeften jongeren en studenten 
Verzoek het college: 

- In Groningen samen met de onderwijsinstellingen (WO, HBO en MBO) een onderzoek te 
starten naar de woonwensen en behoeften van studenten en (werkende) jongeren. 

- De raad over de uitkomsten hiervan voorafgaand aan het bespreken van een vervolg van 
BouwJong! te informeren. 

-  
Jimmy Dijk (SP), Elte Hillekens (GroenLinks), Steven Bosch (Student & Stad), Julian Bushoff (PvdA),  
Bart Hekkema (PvdD), Jim Lo-A-Njoe (D66), Dennis Ram (PVV).  
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Ingetrokken moties (vaak omdat het college hier een toezegging op heeft gedaan):    
 
Ingetrokken: 
Motie 6 CDA, PvhN: Drugscontroles als vergunningsvoorwaarde 
Motie 10 CDA, PvhN, PVV: Iedereen een maatschappelijke diensttijd 
Motie 12 PvhN, CDA, VVD: Verschoontafel baby, voor zowel man als lady 
Motie 13 PvhN, Stadspartij, VVD: Veilig onderweg via de Stadsweg 
Motie 14 VVD, PvhN, PVV, Stadspartij, S&S: Uit de grond stampen 
Motie 16 VVD, Stadspartij, PVV, PvhN: Benut het arbeidspotentieel 
Motie 20 PvdA, S&S, PvdD, SP, PvhN: Versterken steunpunt huren 
Motie 22 S&S, Stadspartij, D66: Nachtstadhuis 
Motie 27 S&S, Stadspartij: Éen app met jou 
Motie 28 PVV, CDA: Er gaat niets boven veiligheid 
Motie 30 PVV, CDA: Sportpark Corpus 
Motie 31 PVV, Stadspartij, PvhN, CDA, S&S, VVD: Digitale Motie monitor 
 
Alle moties van de raadsvergadering van 13 juli zijn hier terug te vinden  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2022/13-juli/16:30

