
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 december 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O Burgers

Titel en datum van het stuk (+ link):
Burgeragendering woonstrijd: het Woonbeleid van de gemeente Groningen 

Bijlage: woonmanifest (www.woonstrijdgroningen.nl/manifest)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl

Korte samenvatting:
De woonbeweging heeft de afgelopen maanden groots en door het hele land geprotesteerd voor een 
radicaal ander woonbeleid om uit de wooncrisis te komen. Ook in Groningen is er een protest 
genaamd Woonstrijd. In samenwerking met vele organisaties in de regio Noord/Groningen hebben 
wij ons manifest opgesteld met lokale eisen in aanvulling op het nationale Woonmanifest. Wij willen 
graag dat de gemeenteraad van Groningen hierover debatteert of het gesprek voert over de 
fundamentele keuzes achter het woonbeleid van de gemeente.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O  ja

Graag agenderen vóór of parallel aan de behandeling van het meerjarenprogramma wonen vanwege 
de grote urgentie van het aanpakken van de wooncrisis. Zo kan het direct meegenomen worden om 
hier eventueel moties over in te dienen tijdens de raad in januari over dit onderwerp. Wij vragen dit 
van de raad omdat het een dusdanig belangrijk thema is dat het verdient om meegenomen te 
worden in de keuze van kiezers voor de verkiezingen in maart.

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

http://www.woonstrijdgroningen.nl/manifest


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Vanuit het agenderingsverzoek zijn de volgende bespreekpunten aangegeven:

 Hoe kijken de gemeenteraadspartijen aan tegen de geformuleerde
eisen in het Groninger woonmanifest en het nationale woonmanifest?

 Welke dingen willen de gemeenteraadspartijen (anders) aanpakken
om de wooncrisis te bestrijden?

 Wil de gemeenteraad net als ons dat het streefpercentage sociale
huur bij nieuwbouw 40% moet zijn?

 Is de gemeenteraad bereid Groningen tot kraakvriendelijk gebied te
bestempelen om de leegstand van de 1600 leegstaande woningen in
de gemeente Groningen tegen te gaan?

Nadere informatie
www.woonstrijdgroningen.nl
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