
Vragen voor het vragenuur van 7 september 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de PvdA-fractie over normverhoging voor de Voedselbank (Irene Huitema) 

Begin 2022 halen ruim 500 huishoudens wekelijks hun boodschappen bij de voedselbank in Groningen.
Dit is 0.3% van het totaal aantal huishoudens in de gemeente Groningen. Armoede is een probleem in 
Groningen en met de huidige problematiek; inflatie, stijgende energielasten en restgevolgen van 
Corona leidt dit tot meer armoede onder een groter wordende groep. 

Deze week konden we in het DVHN lezen dat de voedselbanken in Drenthe en Groningen het 
normbedrag willen verhogen. Door het normbedrag te verhogen kunnen meer huishoudens in 
aanmerking komen voor de voedselbank. De huidige norm is als een huishouden, na het betalen van 
alle vaste lasten, €150,- overhoudt. Voor een persoon is dit €100,-. Het is goed dat de norm omhoog 
gaat, zodat meer gezinnen/personen geholpen worden met voedsel maar ook met producten zoals wc-
papier en maandverband. Wanneer de norm wordt verhoogd kan het zo zijn dat de voedselbank 
moeite met de toenemende vraag naar producten krijgt, die reële zorg uit zich soms nu al. Daarom de 
volgende vragen:  

 

1) Deelt het college de grote zorgen van de PvdA over de groeiende armoede en het aantal 
mensen dat de noodzakelijke rekeningen van boodschappen, energie tot huisvesting niet meer
kunnen opbrengen? 

 

2) Hoewel voedselbanken eigenlijk overbodig zouden moeten zijn vervullen deze vandaag de dag 
een pijnlijk noodzakelijke functie voor veel mensen in armoede; het voorzien in eten. Met de 
toenemende armoede is in de eerste plaats actie vereist van de overheid, maar ook het 
verhogen van de norm om in aanmerking te komen voor de voedselbank is een voorhanden 
liggende maatregel. Indien hierdoor de in de inleiding geschetste problemen ontstaan bij de 
voedselbank welke mogelijkheden ziet het college dan voor de gemeente om te hulp te 
schieten? 

 

3) Heeft het college dit eventuele probleem al scherp en is er contact met de voedselbank?



II Vragen van de SP-fractie over bereikbaarheid van de binnenstad (Hans de Waard) 

De binnenstad is een belangrijke plek in de gemeente. Het is de bedoeling dat mensen elkaar daar 
kunnen ontmoeten en er zich thuis voelen. Nu lijkt het er echter op dat de binnenstad een stuk 
moeilijker te bereiken is voor mensen die slecht ter been zijn. 

Sinds afgelopen juli rijden er geen bussen meer naar de Grote Markt. Vanaf de Diepenring moeten 
mensen lopen of fietsen. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Er is een mogelijkheid om vervoerd te 
worden op marktdagen, namelijk met een riksja. Deze riksja’s zijn voor velen ongetwijfeld een goede 
aanvulling op het openbaar vervoer. De SP fractie heeft echter klachten gekregen over de 
toegankelijkheid van de riksja’s. Zo blijk het niet altijd mogelijk om een rollator mee te nemen, in 
tegenstelling tot wat er op de gemeente site word vermeld over het project met de riksja’s. Verder is 
het feit dat de riksja’s alleen op marktdagen beschikbaar zijn te beperkt voor sommige gebruikers. 

De bovengenoemde klachten wekken de indruk dat de binnenstad minder toegankelijk is geworden. 
Daarom heeft de SP fractie de volgende vragen aan het college.

1. Wat is de ervaring met de bereikbaarheid van de binnenstad nu het project met de riksja’s 
loopt? 

2. Wat gaat het college doen met de informatie dat het niet altijd mogelijk is om met een 
rollator mee te kunnen met de riksja’s? Is dit op te lossen in het bestaan de project of 
moeten er ook andere maatregelen komen om de mensen die minder goed ter been zijn ook 
in het centrum te laten komen?

3. Is het mogelijk dat mensen die slechter ter been zijn ook naar het centrum kunnen op andere
dagen dan die van de markt? Bijvoorbeeld wanneer mensen op zondag naar de  Martinikerk 
willen. 

III Vragen van de fractie van de PvdD over optreden Rammstein irt ecologie en duurzaamheid 
(Janette Bosma)

Afgelopen week werd het optreden van Rammstein in het Stadspark bevestigd. Goed nieuws voor 
ieder die fan is, maar minder goed nieuws voor de bewoners en omwonenden van het Stadspark – 
zeker met het oog op het broedseizoen. Rammstein staat immers bekend als een artiest veel lawaai 
maakt en vuurwerk, vuur en zwarte rook gebruikt. Als Partij voor de Dieren vinden wij het belangrijk 
dat evenementen duurzaam zijn en tot minimale overlast leiden voor dier, natuur en mens. Onze 
zorgen hierover leiden tot de volgende vragen:

1. Het is nu onduidelijk in hoeverre dieren last hebben van de evenementen in het Stadspark. 
Ziet het college iets in een ecologisch onderzoek naar de gevoeligheid en mogelijke 
verstoring van flora en fauna tijdens evenementen? Op deze manier kan er beter rekening 
gehouden worden met de bewoners van het Stadspark. 
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