
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 16.30 UUR

Voorzitter: A. Sijbolts (Stadspartij 100%)
Namens de raad: J. van Hoorn (GroenLinks), J. van Veen (PvdA), J. Lo-A-Njoe (D66), M. 
Martinez Doubiani (D66), M. den Os (Stadspartij 100%), E. Akkerman (VVD), M. Goodijk 
(S&S)
Namens het college: C. Bloemhoff (wethouder), M. Molema (wethouder)
Namens de griffie: P. Kommerij

Conformstukken
00:16:30

Voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze meningsvormende sessie over de 
conformstukken. We hebben zeventien conformstukken te behandelen. Vooraf was er een 
kleine stoomcursus, voor de mensen die het hebben gemist, over de politieke verzuiling. Ik 
kan me zo voorstellen dat we die op een ander moment voortzetten. Ik stel voor dat ik, want
we hebben wel wat tijd, wat ruimte laat voor eventueel debat. Ik ga gewoon het lijstje langs 
en als een andere fractie die niks heeft gemeld nog wel iets wil toevoegen aan een 
raadsvoorstel op de conformlijst, dan zal ik daar ruimte voor geven. Dan kom ik bij 
conformstuk a: Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen 2022. Daar had 
niemand zich voor gemeld en daar hoeft nu ook niemand het woord over te voeren. 
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021, conformstuk b. Daarvoor 
hebben zich gemeld mevrouw Martinez-Doubiani van D66, mevrouw Goodijk van Student en
Stad, de heer Van Veen van de Partij van de Arbeid en de heer Van Hoorn van GroenLinks. 
Dan wil ik graag beginnen met mevrouw Doubiani van D66. Excuus, Martinez-Doubiani.

00:17:48

mevrouw Martinez-Doubiani (D66): Dank je wel, voorzitter. Ja, het is Martinez-Doubiani. 
Voorzitter, wij zijn niet van plan om dit conformstuk te steunen, want wij vinden dat een 
algemeen verbod op openbaar gebruik van drugs, één: haaks staat op de gedachte van de 
Opiumwet en twee: wij vinden dit een te generieke maatregel voor deze vorm van overlast. 
Politie en de burgemeester hebben meerdere maatregelen voorhanden en wat voegt dit 
eigenlijk toe, is onze opmerking en vraag daarnaast. Wij vinden ook dat het met deze 
maatregel lijkt alsof het college doet alsof er in elke wijk sprake is van drugsoverlast, maar 
dat is niet zo. Waarom gaat het college voor deze wijziging en niet voor een iets specifiekere 
maatregel, waar bijvoorbeeld plekken waar die overlast wel terugkomt worden 
aangewezen? Daar hou ik het bij.

00:18:39

Voorzitter: Dank u wel. Dan stel ik voor dat we het rijtje afgaan. Dan kom ik bij mevrouw 
Goodijk van Student en Stad.

00:18:47

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Mijn vraag gaat over dezelfde wijziging: het verbieden 
van openlijk drugsgebruik. Zoals mijn collega al aangaf verbiedt de Opiumwet bewust niet 
het gebruik van drugs, omdat we juist de gebruikers niet willen criminaliseren. Gemeenten 
die een dergelijk gebruiksverbod instellen gaan er bewust tegenin. Dit is een besluit waar we
niet heel lichtzinnig over moeten doen, wat ons betreft, en wat ook niet zomaar conform 
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door de raad kan. In ieder geval niet in de vorm zoals het nu voorgesteld wordt door de 
raad. Daarnaast staat in het raadsvoorstel dat er op basis van recente rechtspraak is 
aangenomen dat het verbieden van drugsgebruik mogelijk is in overlast-gebieden. De 
voorgestelde wijziging beperkt zich echter niet tot overlast-gebieden, maar geldt voor de 
volledige gemeente. Wij zeggen: neem een voorbeeld aan Amsterdam en doe het alleen op 
plekken waar veel overlast is. Ook experts en hoogleraren zeggen dat een gebiedsverbod 
beter is. Mijn vraag aan het college is: waarom is hier niet voor gekozen?

00:19:56

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Daarnaast wordt er in het raadsvoorstel gezegd: 'op 
basis van recente rechtspraak blijkt dat het verbieden van drugsgebruik mogelijk is op grond 
van het beschermen van de openbare orde', maar op een gegeven moment wordt er ook 
gezegd: 'dit verbod is passend, want we zien meer drugsgebruik'. Dat is natuurlijk een gekke 
redenatie, want drugs gebruiken op zich is niet een gegronde juridische reden voor dit 
verbod, alleen de overlast daarvan. Daarom vragen wij aan het college: kunnen jullie 
aantonen dat er expliciet veel overlast wordt veroorzaakt door drugsgebruik? Dan moeten 
we het inderdaad hebben over verbod en kunnen we het daarna hebben over welke vorm 
van verbod. Nu is er voor onze te weinig duidelijkheid daarover, dus dat horen wij graag van 
het college. Dank je wel.

00:20:49

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Goodijk namens Student en Stad. Dan kom ik bij de heer 
Van Veen van de Partij van de Arbeid.

00:20:55

de heer Van Veen (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ongeveer twee, drie weken geleden 
hebben we in de raad gesproken over het experiment 'gesloten coffeeshopketen', wat voor 
ons een belangrijke stap is richting de legalisatie van softdrugs in Nederland. Nu lezen we in 
de voorgestelde wijziging van de APV dat juist het gebruik en bezit van alle soorten drugs in 
Groningen niet meer is toegestaan. Terwijl artikel 2:50 van de APV - we zijn er even goed 
ingedoken - gaat over het alcoholgebruik en daar wordt nog specifiek aangegeven dat het 
nuttigen van alcohol alleen verboden is als er bijvoorbeeld sprake is van overlast of als de 
burgemeester een specifiek gebied aanwijst. In dit artikel, wat over drugs gaat, staat dit niet 
vermeld. Nou is ons ambtelijk al wel duidelijk geworden dat de soep niet zo heet gegeten 
wordt en dat er alleen gehandhaafd gaat worden als er sprake is van overlast, maar dit 
zouden we graag toegelicht horen van het college. Dus daarom de vraag: hoe zit het nu 
precies? In het verlengde daarvan: waarom is er niet gekozen om dit artikel te spiegelen aan 
artikel 2:50, waarin ook staat dat het gebruik van drugs alleen verboden is als er sprake is 
van overlast? Is dat overwogen door het college? Dank u wel.

00:22:02

Voorzitter: Dank u wel, meneer Van Veen. Dan kom ik als laatste, denk ik, bij de heer Van 
Hoorn van GroenLinks.

00:22:06

de heer Van Hoorn (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Dat zag ik een soort van aankomen. 
Laat ik beginnen dat mijn bijdrage inderdaad ook over dit stuk gaat, maar eerst even iets 
positiefs. Mijn fractie is blij met de bepaling die is opgenomen met betrekking tot 
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vergunningsplicht bij evenementen met dieren. Dus dat het college uitspreekt dat het in 
feite niet gewenst is dat bij evenementen, zoals al eerder in onze eigen vragen stond, dieren 
worden ingezet. Dan inderdaad ook vanuit mijn fractie met betrekking tot de bepaling op 
openlijk drugsgebruik: hierover zijn wij, zwak uitgedrukt, iets minder enthousiast. Onze 
vragen komen op het volgende neer: wat behelst het feitelijk waar wij het hierover hebben? 
Wanneer zijn drugs nou verboden? Misschien beter gezegd: waarom is deze bepaling er? In 
het kort, voorzitter, waar ik allereerst benieuwd naar ben is de nut en noodzaak van deze 
bepaling. Dank u wel.

00:23:04

de heer Van Hoorn (GroenLinks): Dank u wel, meneer Van Hoorn. Dan kijk ik nog even naar 
de andere fracties of die misschien nog iets willen toevoegen of naar aanleiding van het 
betoog van de fracties een opmerking willen plaatsen? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij 
het college en ik heb begrepen dat wethouder Bloemhoff de beantwoording doet van de 
vragen die normaal in de portefeuille van de burgemeester vallen. Wethouder Bloemhoff.

00:23:24

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen van de raad bij 
een specifiek artikel in de APV en dat noopt mij om het artikel toe te lichten hoe dat gelezen 
moet worden, want daar gaat het grotendeels over en wat daar de bedoeling van is. Het 
gaat hier om het artikel in hoofdstuk twee van de APVG en dat is opgenomen in het 
hoofdstuk Openbare orde. Daar staat het artikel over drugs in. Artikelen in dat hoofdstuk 
moeten dus in dat kader worden gelezen. Het gaat om een handeling die de openbare orde 
verstoort en waar sprake moet zijn van overlast om dat te kunnen verbieden. Daarnaast is er
nog een verhouding tussen de APV en de Opiumwet. Student en Stad suggereerde net dat 
het niet verboden is, maar het is wel degelijk zo dat de Opiumwet het voorhanden hebben 
van drugs verbiedt. Dan geldt dat de gemeente niet hetzelfde in een APV mag opnemen als 
in de Opiumwet. Nogmaals, in de Opiumwet is het verboden om drugs voorhanden te 
hebben. Als gemeente mogen we dat niet hetzelfde regelen, maar in de APV geldt een ander
motief voor de regeling, namelijk het motief openbare orde en veiligheid.

00:24:41

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Openbare orde is ons motief en als er sprake is van een 
verstoring van de openbare orde, dus dat er overlast is, dan kan het artikel in de APV 
worden aangehaald om daarop te handhaven. Dat geldt overigens evenzeer voor alcohol. Ik 
ga zo nog even in op de vraag van de Partij van de Arbeid over dat verschil in redactie. 
Student en Stad had nog de vraag: moet je dat dan niet van geval tot geval met overlast 
regelen? Nee, doordat het is opgenomen in het hoofdstuk Openbare orde en veiligheid is de 
interpretatie dat het moet gaan om een zaak waarbij de openbare orde in het geding is. Dan 
kun je daar, op welke plek dan ook binnen de gemeente, op handhaven. Het gaat natuurlijk 
niet alleen om de binnenstad. Het kan net zo goed in een wijk als Paddepoel spelen waar 
overlast is. Dat stel je in een algemene regel vast en vervolgens handhaaf je daarop. Dan was
de verlengde vraag - er werd daar in meerdere vragen aan gerefereerd - de relatie met 
alcohol. Daar geldt hetzelfde voor. Het is anders geredigeerd en dat heeft te maken met de 
Modelverordening van de VNG die op dat punt anders was dan hier.
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00:26:03

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Wetstechnisch kun je het zo lezen, doordat het 
opgenomen wordt in dat hoofdstuk, dat hetzelfde verhaal geldt als waar alcohol expliciet in 
dat artikel is opgenomen. Dat geldt hiervoor hetzelfde door opname in dit hoofdstuk. Het 
moet elke keer gaan om overlast gevend drugs- of alcoholgebruik, voordat op grond van de 
APV kan worden gehandhaafd en deze regel kan worden ingeroepen. Dan is nog de vraag: je 
zou ervoor kunnen kiezen om in het artikel bijvoorbeeld hinderlijk of iets dergelijks toe te 
voegen, alleen dat zou niets toevoegen, volgens onze juristen, aan de betekenis van het 
artikel. Die moet al gelezen worden als betrekking hebbende op een verstoring van de 
openbare orde in het achterhoofd. Als je daar nog allerlei begrippen aan gaat toevoegen 
moet het elke keer afzonderlijk gemotiveerd worden, waardoor je een dubbele motivering 
kan krijgen. Of je moet openbare orde en het andere begrip motiveren, of je bent in feite 
tweemaal openbare orde aan het motiveren. Per saldo levert een extra toevoeging geen 
extra duidelijkheid op, maar vooral veel extra werk bij de uitvoering. Voorzitter, daarmee 
hoop ik de vragen te hebben beantwoord.

00:27:16

Voorzitter: Dank u wel, wethouder Bloemhoff voor de uitgebreide beantwoording. Ik zie dat 
nog niet iedereen tevreden is. Dan kom ik eerst bij mevrouw Goodijk van Student en Stad.

00:27:27

mevrouw Goodijk (Student en Stad): Dank je wel voor de beantwoording. Ik heb nog twee 
aanvullende vragen voor de wethouder. Ten eerste: als het inderdaad, omdat het in 
hoofdstuk twee is opgenomen, puur gaat om verstoringen van de openbare orde en 
overlast, waarom staat dan in het raadsvoorstel dat dit verbod passend is vanwege de 
toename in gebruik? Want dat schept een beetje scheef en raar beeld, naar onze mening. 
Kunt u daarnaast schetsen wat de exacte noodzaak is? Is er aantoonbaar veel overlast in 
drugsgebruik wat het noodzakelijk maakt dat we zo'n heftig artikel gaan toevoegen aan de 
APVG?

00:28:10

Voorzitter: Dank u wel. Meneer Van Hoorn.

00:28:13

de heer Van Hoorn (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter, en ook dank u wel, wethouder, voor 
de beantwoording. Ik kan het in grote lijnen wel volgen, ook de redactie of de wijze van 
redigeren. Wat ik me wel afvraag is: zou het dan eigenlijk niet juist moeten zijn dat we 
bepaalde woorden als 'overlast' bij andere dingen weghalen? Dat er dan om diezelfde 
redenatie - bijvoorbeeld bij skateboarden, wat volgens mij ook in hoofdstuk twee valt, of het
woord 'overlast' bij drank - juist het voorstel zou moeten komen om het daar weg te halen? 
Een vraag van andere aard is, omdat het gaat om het handhaven van de openbare orde: wat 
zouden wij straks wel kunnen om de openbare orde te handhaven, wat wij nu dus blijkbaar 
niet kunnen? Dat is in het verlengde van de vraag van mevrouw Goodijk en meer gericht op 
wederom de nut en noodzaak van deze bepaling. Dank u wel, voorzitter.

00:29:01

Voorzitter: Dank u wel, meneer Van Hoorn. Dan kom ik bij mevrouw Martinez-Doubiani.
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00:29:08

mevrouw Martinez-Doubiani (D66): Allereerst, dank je wel voor de beantwoording aan de 
wethouder. Ik stel ook de vraag die GroenLinks net benoemde: er zijn gemeenten die 
bijvoorbeeld omtrent overlast wat specifiek is gericht op drugsoverlast, specifieke verboden 
voor bepaalde gebieden instellen. Waarom is er dan gekozen voor een algemeen verbod of 
groter generiek verbod? Daarnaast is mijn vraag: zijn de middelen die de politie en 
burgemeester voor handen hebben niet voldoende en is het daarom nodig dat dit wordt 
ingezet?

00:29:54

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Voorzitter, mag ik een algemene opmerking maken? Ik 
merk dat de vragen een heel technisch karakter hebben. Ik zou u willen vragen om vragen 
over de redactie van APV-artikelen volgende keer eerst ambtelijk na te zoeken. Elke vraag 
die gaat over het woord 'overlast' weghalen bij artikel huppeldepup wil ik graag eerst 
ambtelijk laten uitzoeken, want het zijn echt technische vragen. In algemene zin is het zo dat
onze handhaving een wetsartikel in de APV nodig heeft om te kunnen handhaven. Daarom 
moet het in de APV. Zijn de middelen afdoende en dat soort vragen: we hebben een artikel 
nodig om op te kunnen handhaven, dus dat kan ik in algemene zin zeggen. Het is zo dat we 
voor het overlast geven van alcohol een artikel hebben. Voor het overlast geven van drugs 
nu ook en daar maakt de raad kennelijk bezwaar tegen, terwijl ik denk dat binnen de 
gemeente Groningen wel degelijk overlast door drugs voorkomt. Ook door alcohol en 
volgens mij is de raad dat eens§. Ik zou de vraag terug willen leggen: waarom zou je het voor
alcohol wel opnemen en voor drugs niet? Daar wil ik het even bij laten. Ik vind verder veel 
vragen technisch en daar willen we schriftelijk best op terugkomen of via ambtelijke 
ondersteuning over artikelen en waarom dingen wel en niet in artikelen staan, want dat vind
ik niet een vraag aan het college.

00:31:24

Voorzitter: Dank aan de wethouder voor de beantwoording. U heeft inderdaad gelijk dat er 
een aantal vragen nogal technisch van aard waren. Ik zie nog wat vingers. De wethouder 
deed een uitnodiging om nog een discussie te starten. Ik stel voor dat we die voor nu even 
overslaan, want we lopen een beetje uit de tijd. Zijn er nog dringende vragen die nu 
beantwoord willen worden? U heeft de toezegging van de wethouder dat de technische 
vragen schriftelijk worden beantwoord. Ik hoorde Student en Stad zeggen dat in deze vorm 
het voorstel eigenlijk niet naar de raad kan gaan. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat u 
een amendement indient en dat we dan de discussie voortzetten, mocht u er behoefte aan 
hebben. Heeft de heer Van Hoorn nu nog een prangende vraag?

00:32:08

de heer Van Hoorn (GroenLinks): Eerder een korte toelichting, vanuit mij geredeneerd in 
ieder geval, voorzitter. Ik snap de opmerking over de technische vragen, alleen denk ik dat 
het er ook mee te maken heeft dat sommige vragen een reactie waren op het antwoord, 
waar de redactie en wijze van redigeren werd aangehaald. Het is moeilijk om te reageren op 
een technisch antwoord zonder zelf technisch te worden. Dat als aanvulling.

00:32:35

Voorzitter: Ik denk dat het klopt. Ik denk ook dat dit misschien niet als conform besproken 
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had moeten worden, maar dat dit voor een discussie geagendeerd had kunnen worden. Dat 
had de Agendacommissie kunnen doen, maar dat kunt u als raad natuurlijk zelf ook doen. 
Dan heeft u iets meer tijd om hier wat uitgebreider op te reflecteren. Ik stel toch voor dat 
we dit punt gaan afronden. Daar bent u het mee eens en constateer ik dat het als discussie 
naar de raad gaat en er mogelijk een amendement volgt. Daar gaat u mee akkoord? Goed, 
dan kom ik bij agendapunt c: Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie, vve, 2023-2026 
en evaluatie vve 2018-2021. Daarvoor hebben zich drie sprekers gemeld. Ik begin bij de heer
Den Os namens de Stadspartij.

00:33:25

de heer Den Os (Stadspartij 100% Groningen): Dank je wel, voorzitter. Wij als fractie hebben 
hier wat vragen over ingediend en dat ambtelijk laten beantwoorden, maar met name de 
vraag waarom de leeftijd van tweeënhalf naar twee gaat voor het monitoren van peuters, 
daar willen we graag een duidelijker beeld. Waarom wordt die leeftijd verlaagd? Wij maken 
ons zorgen dat we te vroeg met te veel onderwijs beginnen, waardoor de sociaal-emotionele
ontwikkeling eventueel onder druk kan komen te staan. De vraag aan het college is: kunt u 
die zorg bij ons weg te nemen?

00:34:02

Voorzitter: Dank u wel, meneer Os. Dan kom ik bij de heer Lo-A-Njoe van D66.

00:34:07

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dank u wel, voorzitter. Als eerste zijn we trots op het Groningse 
vve-beleid en blij dat het onverminderd wordt doorgezet. Er gaat veel goed, maar toch 
maken we ons zorgen over twee punten en dat is het laatste stukje. Die laatste groep vve-
geïndiceerden die, ondanks dat ze geïndiceerd zijn, nog geen gebruik maken van de vve. Ook
al is dat een kleine groep, we vinden het belangrijk dat die actief geholpen wordt om naar de
vve toe te gaan. Wat ons echter verbaasde is dat we lazen dat aan deze groep brieven 
worden gestuurd als uitnodiging, terwijl het gaat om gezinnen waar sprake is van 
taalachterstanden en anderstaligheid. Dat kan natuurlijk en vandaar de vraag: in welke 
andere talen dan het Nederlands worden deze brieven verstuurd? Is het niet beter en is het 
college bereid om alle geld en energie te zetten op het persoonlijke contact middels mensen 
in de wijk, zoals lotgenoten, ervaringsdeskundigen of mensen van het WIJ-team?

00:35:00

de heer Lo-A-Njoe (D66): De tweede vraag gaat over de onevenwichtige spreiding die het 
college rapporteert. Dat maakt dat er sprake is van een concentratie van vve-peuters van 
meer dan 50 procent en dat is inderdaad ongewenst. Die mening delen wij. We willen graag 
dat het diverse groepen zijn, maar waarom lezen we dan niets over actie en beleid op dit 
punt om te komen tot een betere spreiding en heterogene groep? We realiseren ons dat het
ook te maken heeft met falend woonbeleid, want mensen wonen niet gemengd. Toch 
vinden wij het evengoed belangrijk om te horen hoe we ervoor gaan zorgen dat we wel 
degelijk heterogene vve-groepen gaan krijgen?

00:35:43

Voorzitter: Dank u wel, meneer Lo-A-Njoe. De vraag over de hoeveelheid talen is wat 
technisch, maar ik denk dat de politieke boodschap is dat u een brede doelgroep wilt 
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bereiken en dat de wethouder daar in die zin wel op kan antwoorden. Dan kom ik bij 
mevrouw Akkerman van de VVD-fractie.

00:36:00

mevrouw Akkerman (VVD): Dank u wel, voorzitter. Nou moet ik goed oppassen dat ik de 
vraag niet te technisch stel. Wij hadden het beleidsstuk zien staan bij de conformstukken en 
in het stuk staat dat er voldoende geld is gereserveerd om de ambities uit te voeren. Wij 
hebben, nadat we het hebben zien staan, weer nieuwe berichten gelezen dat de 
kinderopvang nog duurder wordt dan verwacht. Daarnaast lezen we natuurlijk veel 
berichten over weinig capaciteit. Dus wij hadden toch zorg of het college, of wij met zijn 
allen, er voldoende van bewust zijn dat de scenario's nog slechter kunnen worden en of we 
dan een plan b hebben wat voor keuzes we zouden kunnen maken om zoveel mogelijk van 
de doelstellingen wel te halen? Of daarover nagedacht is?

00:36:38

Voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik wederom naar wethouder Bloemhoff voor de 
beantwoording, tenzij er andere fracties nog iets willen toevoegen?

00:36:47

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Op de vraag van de Stadspartij 
100% Groningen over de zorg rondom twee jaar en overvoer je ze niet met onderwijs: ik 
denk dat we heel reëel moeten zijn. Het gaat over samen spelen in een voorschoolse setting.
Dus het samen leren spelen, het je gedragen in de groep en hoe dat gaat, gecombineerd met
een rijk taalaanbod wat voor een groep kinderen heel belangrijk is. Wie vandaag de krant 
heeft gelezen, ziet maar weer dat het met de leesvaardigheid van kinderen en jongeren niet 
goed is gesteld. Het heeft allemaal met het aanbieden van taal te maken. Er wordt veel 
voorgelezen en er wordt veel op hele spelende wijze aangeboden. Ik denk dat die zorg niet 
terecht is en dat veel kinderen er juist veel van meekrijgen, maar alles gaat op een spelende 
manier. De VVD had een vraag over de capaciteit. Ik denk dat we allemaal zien dat er in de 
kinderopvang op dit moment tekorten dreigen. Het is een voortdurend onderwerp van 
gesprek met de aanbieders. Wij zien dat en wij zien dat met name voor geschoold vve-
personeel.

00:37:59

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Vanuit arbeidsmarktbeleid zijn we bezig met trajecten 
richting het opschonen van mensen in de kinderopvang plus de vve-kwaliteit. Dat soort 
trajecten. Dat is een onderwerp van gesprek wat we periodiek met de aanbieders in het 
kader van dit beleid hebben. Ik herken de zorg, maar het is iets waar we continu mee bezig 
zijn. Dan de vragen van D66 over het versturen van brieven en het persoonlijk contact. Wij 
versturen aan elke ouder met een kind van twee jaar een brief van: let op, u kunt gebruik 
maken van dit aanbod. Dat is maar een klein onderdeel van de totale aanpak. Wat we 
bijvoorbeeld zien is dat doorgaans alle ouders naar het consultatiebureau gaan. De 
vaccinatiegraad is in Nederland gelukkig nog steeds heel hoog voor vaccinaties. Alle ouders 
komen in principe op het consultatiebureau, dus daar bespreken we het en ook via WIJ. Dus 
het is maar één onderdeel. Je ziet dat het bereik, in verhouding met andere gemeenten, in 
Groningen heel groot is.
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00:39:08

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Volgens mij heeft u ook aangegeven: zouden we nog wat 
met ervaringsdeskundigen kunnen doen? Ik vind dat een hele goede suggestie, dus die 
willen we meenemen in het verdere bereik hiervan. Dat kan ik u toezeggen. Als het gaat over
de spreiding van vve-kinderen, dan is het wel degelijk onderdeel van het beleid. We hebben 
in de subsidievoorwaarden opgenomen dat alle groepen 50-50 gemengd moeten zijn, dus 
doelgroep-kinderen en niet-doelgroep-kinderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Op een 
aantal locaties lukt dat niet. U heeft er terecht aandacht voor gevraagd dat het ook met de 
wijksamenstelling te maken heeft. Ja, daar is dat zo. We proberen dat natuurlijk steeds meer
te mengen. Om daar nog verder in te gaan, dan zou het betekenen dat we zouden moeten 
vragen om kinderen van noord naar zuid naar de opvang te brengen en ik denk dat dat wat 
veel gevraagd is. Dus dat we proberen daarop te blijven sturen via de subsidievoorwaarden. 
Tot zover, voorzitter.

00:40:02

Voorzitter: Dank u wel, wethouder Bloemhoff. Dan zie ik dat alle vragen naar tevredenheid 
beantwoord zijn. Althans daar ga ik vanuit en dan kom ik tot de conclusie dat dit conform 
naar de raad kan. Dan doen we dat zo. Dan zijn we bij conformstuk d: Aanvullend krediet 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV-maatregelenpakket. Is er iemand die daar het woord 
over wil voeren? Dat is niet het geval. Dan hebben we agendapunt e: Kredietaanvraag 
skatepark beweegterrein Mikkelhorst Haren? Niemand. Herinrichting Peizerweg Oost en 
Admiraal de Ruyterlaan? Verordening op het Audit-comité 2022? Verordening op de 
fractievergoeding en fractieassistentie 2022? Beheersverordening gemeentelijke 
begraafplaatsen 2023? Begrotingswijzigingen derde kwartaal 2022? 
Planvoorbereidingskrediet Paddepoelsterbrug? Dan had de heer Lo-A-Njoe van D66 zich 
gemeld voor l: Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023. Gaat uw gang.

00:41:15

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dank u wel, voorzitter. Het gaat over twee aparte zaken in dit stuk. 
Het duurde even voordat we het door hadden. Uiteindelijk moest ik toch tot mijn verbazing 
en ontsteltenis vaststellen dat, wat hier eigenlijk aan de hand is, de ene school bij een 
andere school ingedrukt wordt tegen de zin van de scholen in. Wat in eerste instantie niet 
heel helder werd is - omdat er alleen een adres staat, maar niet het feit dat er al een school 
op het betreffende adres zit - dat De Pit bezwaar heeft gemaakt om gehuisvest te worden bij
de andere school, De Pol in dit geval. Dat bezwaar wordt afgewezen. Het kan zo zijn dat dat 
het advies is, maar het is toch een bijzondere situatie dat tegen de wens van ouders en de 
school in, scholen worden samengevoegd. Zeker als je weet dat De Pit een sterk groeiende 
school is met meer dan 100 leerlingen. Ik ben daar deze week geweest. Ik vraag me af of de 
wethouder daar wel eens is geweest om zelf te kijken naar wat voor school dat nou precies 
is. We vragen ons in wat bredere zin af, want we vinden deze gang van zaken toch bijzonder:
hoe kijkt het college naar vernieuwingsscholen en hoe waardeert zij vernieuwingsscholen? 
Dat even over De Pit en De Pol. Zal ik de andere vragen ook direct doen, voorzitter?

00:42:35

Voorzitter: Gezien de tijd lijkt me dat misschien wel goed.
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00:42:38

de heer Lo-A-Njoe (D66): Dat betreft een afwijzing van een aanvraag voor een aanpassing in 
verband met de akoestiek van een oude gymzaal. We hebben er eerder over gesproken dat 
het van direct gevolg is op het gehoor van docenten die daar lesgeven. Er ligt hier een 
aanvraag die wordt afgewezen en daarbij wordt verwezen naar twee redenen. Eén: dat 
hadden ze dan vooraf - ik doe het even in mijn eigen woorden - maar moeten aangeven als 
bouwheer. Terwijl ik denk: we zijn toch allemaal verantwoordelijk voor arbo-technisch 
goede zalen. Ten tweede omdat er een onderzoek loopt, maar dat onderzoek is omdat we 
het er hierover gehad hebben. Nu wordt het feit dat we het erover gehad hebben gebruikt 
om er niets aan te doen. Dat verbaast ons wel en we hopen eigenlijk dat het college alsnog 
wil kijken wat ze kunnen doen aan die zaal.

00:43:26

Voorzitter: Andere fracties nog aanvullend op dit punt? Dat is niet het geval. Dan ga ik 
wederom naar wethouder Bloemhoff voor de beantwoording.

00:43:34

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Voorzitter, eerst wil ik even reageren op De Pol en De Pit. 
Ik zal daar in algemene zin zo wat over zeggen, maar er is één iets: ik heb het zelf ook wel 
eens gehad dat ik de beide scholen door elkaar heb gehaald, maar De Pit heeft geen bezwaar
gemaakt. Het is De Pol die bezwaar heeft gemaakt en niet De Pit, waar dus nu in Beijum 
leerlingen zitten. Ik moet even terug in de historie, want dit is geen nieuw voorstel. Dit heeft 
vorig jaar ook op het Programma onderwijshuisvesting gestaan en daar bent u mee akkoord 
gegaan. De gemeente heeft voor elke school die vanuit het Rijk het recht heeft gekregen op 
bekostiging een wettelijke zorgplicht en aan die zorgplicht geeft de gemeente invulling. De 
inhoud en vorm van het onderwijsconcept is aan het schoolbestuur en het is aan de ouders 
en leerlingen om voor dit of voor een ander onderwijsconcept te kiezen. De Pol doet voor 
het Programma onderwijshuisvesting voor de tweede keer een aanvraag voor een 
voorziening huisvesting onderwijs. Feitelijk vragen ze dus een gebouw voor een school en 
dat deden ze vorig jaar ook al.

00:44:32

mevrouw Bloemhoff (wethouder): De gemeente heeft hierin een zorgplicht die we invullen 
door dit gebouw aan te bieden. Op het moment dat we de eerste keer dit gebouw aanboden
was het helemaal leeg en ging het om zowel De Pit als De Pol ruimte te bieden en nu dus 
opnieuw. Uiteraard wil elke nieuwe school liever een gebouw voor zichzelf, maar met de 
grote krapte in het aanbod dat we hebben van maatschappelijk vastgoed en de hoge kosten 
voor renovatie, nieuwbouw en bouw mag het duidelijk zijn dat er voor beginnende scholen 
niet direct een eigen gebouw beschikbaar is dat ook nog eens aan alle wensen en eisen van 
het schoolbestuur voldoet. Het is landelijk zeer gebruikelijk dat een beginnende school moet
starten op meerdere locaties waar ruimte in bestaande scholen beschikbaar is. De 
voormalige Expeditie, het schoolgebouw waar het hier om gaat, is zeer geschikt voor 
onderwijs en is, gezien het aantal leerlingen dat op dit moment op beide scholen staan 
ingeschreven - op De Pit meer, maar op De Pol slechts 13 leerlingen is - daar zeker voor het 
komend schooljaar ruimte. Afhankelijk van het groeitempo is de verwachting dat die ruimte 
daar geschikt voor blijft.
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00:45:40

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Zoals gezegd heeft De Pol al eerder de aanvraag 
ingediend. Toen heeft het college de Expeditie aangeboden. De Pol heeft daar bezwaar 
tegen gemaakt en na de gebruikelijke procedure heeft de Bezwarencommissie het college 
volledig in het gelijkgesteld, waarna het bezwaar ongegrond is verklaard. Dat is de reden dat 
wij, met die uitspraak in de hand, het gebouw opnieuw aanbieden. Zij krijgen dus in de 
voormalige Expeditie ruimte om te groeien. Wat ik nog van belang vind voor de raad om 
mee te geven: deze scholen moeten zich nog bewijzen en moeten binnen de wettelijke 
termijn aan de stichtingsnorm voldoen, namelijk minimaal 120 leerlingen in vier jaar tijd en 
240 binnen acht jaar tijd. Als dat het geval is, dan kunnen we nadenken over een nieuwe 
school of een andere passende invulling. Dit is bij de school bekend geweest. Daar is altijd 
over gecommuniceerd en het hoort bij het risico van een startende school. Kortom, de 
gemeente handelt daarmee zoals landelijk gebruikelijk is.

00:46:36

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Als de school overigens niet binnen de gestelde termijn 
voldoet aan de stichtingsnorm van 240 of 120 na vier jaar, dan verliest zij ook het recht op 
bekostiging vanuit het ministerie en vervalt de zorgplicht van de gemeente. Dat is het 
antwoord wat ik u hierop kan geven. Dan de gymzaal van het Parcival College waar u naar 
vraagt. We erkennen het probleem van de gymzaal, maar we zien ook dat dit op andere 
locaties speelt. Dat is expliciet besproken, natuurlijk bij de raad, bij de bespreking van het 
IAWB. We hebben gezegd dat de akoestiek in meerdere gymzalen een probleem is. Daar 
heeft het college extra budget voor vrijgemaakt. Omdat het niet alleen hier speelt, maar ook
op andere scholen willen we nu kijken waar we het eerst gaan aanpakken en alle gymzalen 
daarin gelijk behandelen. We brengen eerst de omvang van het probleem in beeld en dan 
kijken we welke maatregelen we kunnen nemen, zodat we dat voor alle gymzalen kunnen 
doen. Met het IAWB komen we bij uw raad terug. Ik denk dat het voor nu wel even 
voldoende is. Dus we willen alle gymzalen daarin gelijk meenemen.

00:47:51

Voorzitter: De heer Lo-A-Njoe is nog niet helemaal tevreden. Zou u dan kort een aanvullende
vraag willen stellen?

00:47:56

de heer Lo-A-Njoe (D66): Ik had nog gevraagd of de wethouder zelf wel eens op de locatie 
van De Pit - moet ik zeggen, want daar ben ik goed in gecorrigeerd en dat klopt - aan de 
Wibenaheerd is geweest? Bij het bezoek kreeg ik namelijk te horen dat er meerdere keren 
gevraagd is om het gesprek te voeren, maar dat het nog niet het geval is. Ik weet niet of dat 
klopt, dus vandaar de vraag. Dan ook de vraag: deze school zit in de korte tijd dat ze bestaan 
al op meer dan 100 leerlingen. Het moeten inderdaad binnen vier jaar 120 leerlingen zijn. Is 
de wethouder het met mij eens dat dit een school is die op de goede weg is als het gaat om 
aantallen? Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de kwaliteit. Ik hoor wat zorgen over de 
stichtingsnorm en aantallen, maar deze school groeit als kool. Het is toch helemaal geen 
reëel scenario om te denken dat het niet goed zal komen?

00:48:42

Voorzitter: Dan is het woord nog even aan de wethouder om hierop te reageren.
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00:48:46

mevrouw Bloemhoff (wethouder): Voorzitter, deze wethouder staat erom bekend dat ze 
geregeld schoolbezoeken aflegt. Ik ben vorige week bij De Pol geweest. Het verzoek van De 
Pit heeft mij in elk geval niet bereikt. Ik heb het bestuur van Primenius afgelopen maandag 
nog gesproken in het bestuurlijk overleg en daar is dat verzoek ook niet gedaan. Natuurlijk 
ga ik graag naar De Pit toe om met eigen ogen te zien wat er gebeurt. Het kan best zijn dat 
het ergens in de burelen is blijven hangen, maar het heeft mij persoonlijk niet bereikt. Als 
het mij bereikt dan ga ik daar zeker op in, want dat doe ik over het algemeen, dus ook bij De 
Pol.

00:49:18

Voorzitter: Dank aan de wethouder. De heer Lo-A-Njoe is tevreden en daarmee kan dit 
agendapunt conform naar de raad van volgende week. Dat is het geval. Dan kom ik bij m: 
Verruiming kwijtscheldingsregels afvalstoffenheffing? N: Doorontwikkeling 
evenemententerrein Stadspark - ophoging krediet drafbaan? Legesverordening 2023 en 
wijziging begroting 2023? Onder p: Financiële Verordening gemeente Groningen 2022? 
Onder q: Instellen begeleidingscommissie aardbevingsdossier? Dan hebben we alle 
zeventien conformstukken, in elk geval in deze sessie, gehad. We hebben afgesproken dat 
we de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2021 als discussie naar de raad sturen. 
Daarbij druk ik u nogmaals op het hart om van uw mogelijkheden gebruik te maken, als raad,
om dit soort agendapunten of raadsvoorstellen te agenderen voor een meningsvormende 
sessie, want we zijn er net een kwartier mee bezig geweest. Nu was de ruimte er, maar ik 
kan me voorstellen dat bij conformstukken-sessies die ruimte er niet is. Dus maak daar 
vooral gebruik van. Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid, in het bijzonder mevrouw 
wethouder Molema, die voor de gezelligheid bij ons kwam zitten.
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