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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 20 september 2022 11:22
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: dinsdag 20 september 2022 11:13 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO166366342333  

Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Fractie(s): CDA 
Leden: Jalt de Haan, Etkin Armut 
Portefeuillehouder(s): Koen Schuiling, Manouska Molema 
Contactambtenaar: Kristel Schurink 
Onderwerp (max. 10 woorden) Uitkomsten rioolwateronderzoek naar drugsgebruik 
Doel van de agendering Meningsvorming 

Aanleiding (max. 100 woorden) 

Begin september zijn de resultaten van het rioolwateronderzoek gepubliceerd dat 
KWR in opdracht van de Gemeente Groningen en op voorstel het CDA heeft 
uitgevoerd. Met dit rioolwateronderzoek is het drugsgebruik in de gemeente 
Groningen in kaart gebracht. Dit onderzoek toont aan dat we kampen met een 
groot drugsprobleem in onze gemeente. Groningen is een enorme afzetmarkt voor 
(hard)drugs geworden en het drugsgebruik is buitensporig. Ook in de collegebrief 
van 7-9-2022 wordt bevestigd dat de normalisering van drugsgebruik een gevaar 
voor een veilige samenleving vormt. 

Bespreekpunten (alleen in geval 
van meningsvorming, max. 200 
woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) gewenst t.a.v. de 
volgende punten: 
 
- Zijn de fracties het met het CDA eens dat de resultaten van het onderzoek zeer 
zorgelijk zijn? 
- Wat zou er volgens de andere fracties moeten gebeuren om het drugsgebruik in 
Groningen terug te dringen? 
 
Vragen aan het college: 
- Welke acties is het college van plan te nemen op basis van de resultaten van het 
rioolwateronderzoek? 
- Wat is de visie van het college op het gebied van terugdringen van het 
drugsgebruik binnen de gemeente? 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 woorden) 

Graag horen wij de mening van de andere fracties en daarna het college. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 90 minuten 

Gewenst / voorzien vervolg Afhankelijk van de sessie te bepalen of het zal worden vervolgd in de raad. 
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Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Uiterste datum van agendering 26-10-2022 
Vanwege (...) Het feit dat het gaat om een actueel onderwerp 
 


