
Vragen voor het vragenuur van 30 november 2022 van 15.30 – 16.20 uur (nieuwe raadzaal)

I Vragen van de fractie van Student&Stad over de Loods in Vinkhuizen (Mirte Goodijk)

Gemeente Groningen heeft een schreeuwend tekort aan evenementenlocaties. De afgelopen jaren 
zijn we van 12 naar slechts 6 evenementenlocaties gegaan en in de nabije toekomst zullen er meer 
evenementenlocaties verdwijnen. Dit bemoeilijkt de planning en spreiding van evenementen sterk. 
Het college heeft aangegeven dit een probleem te vinden en op zoek te willen gaan naar nieuwe 
evenementenlocaties, het liefst in gebieden waar relatief weinig woningbouw is. 

Sinds een aantal jaar zit horeca- en evenementenlocatie De Loods op het industrieterrein Vinkhuizen 
Zuid, een locatie zonder woningbouw in de directe omgeving. De Loods heeft de afgelopen jaren van 
alles georganiseerd voor bijna alle doelgroepen van de gemeente – van diners voor de lage inkomens
tot spelletjesavonden en kunstexposities. Ook zijn er de afgelopen jaren regelmatig besloten feesten 
georganiseerd, wat tot nu toe altijd probleemloos is gegaan. Het is inmiddels een begrip in Stad aan 
het worden en de locatie voorziet in een grote behoefte.

Het bestemmingsplan van het betreffende bedrijventerrein laat de meeste horecaondernemingen 
toe, maar het houden van publieke evenementen niet. De gemeente heeft hier niet op gehandhaafd, 
tot vorige week. In plaats van op zoek te gaan naar een oplossing, werd er gedreigd met een 
dwangsom. De petitie die vervolgens door de eigenaar is opgezet, om de gemeente te bewegen naar 
het aanpassen van het bestemmingsplan, is inmiddels al door 1.800 mensen ondertekend. Onze 
fractie is van mening dat juist locaties zoals de Loods ontzettend belangrijk zijn voor het oplossen van
het grote tekort aan evenementenlocaties en het stimuleren van diversiteit in het 
evenementenaanbod. Daarom hebben wij de volgende vragen:

- Kan het college uitleggen wat er precies speelt en waarom er nu wél streng op het 
bestemmingsplan gehandhaafd wordt?

- Is het college bereid om het bestemmingsplan te wijzigen?  

II Vragen van de fractie van D66 over inwoners Vrydemalaan met aansluiting Warmtestad (Andrea 
Poelstra)

Bewoners van de Vrydemalaan die zijn aangesloten op Warmtestad, ontvangen in november en 
december geen 190 euro korting op hun energierekening, zoals andere Nederlanders. Dit terwijl er 
op de website van Warmtestad wel wordt gezegd dat iedereen in de maanden november en 
december 190 euro krijgt: Website Warmtestad. Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vraag:

1. Is het college, als eigenaar van Warmtestad, bereid om recht te doen aan de bewoners van 
de Vrydemalaan, die net als andere inwoners rekenen op deze 190 euro korting op hun 
energierekening?
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III Vragen van de CDA-fractie over noodpakket in relatie met maatregelen Rijk (Izaäk van Jaarsveld)

Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met een noodpakket om Groningse huishoudens te 
ondersteunen. In de weken daarna is steeds meer bekend geworden over de uitwerking van de 
maatregelen die het Rijk treft om de koopkrachtklappen te dempen. Vorige week werden de nieuwe 
berekeningen achter de verschillende toeslagen vanuit het Rijk openbaar. Duidelijk is geworden dat 
de kinderopvangtoeslag voor meer kinderen meer uren bereikbaar wordt omdat het urencriterium 
voor werkende ouder vervalt. Verder communiceert het Rijk dat de huurtoeslag, het kindgebonden 
budget en de zorgtoeslag worden verhoogd en verbreed qua inkomens. 

- Is het college bekend en of bereid te onderzoeken of de gemeentelijke noodpakketten 
Groningers kunnen benadelen door een hoger inkomen, bijvoorbeeld vanuit de vervroeging 
van de IIT, waardoor Groningers evenveel of meer toeslag bij het Rijk mislopen als vanuit de 
gemeentelijke noodpakketten ontvangen?

- Deelt het college onze angst dat veel Groningse minima en vergeten middeninkomens zich 
gedwongen zullen voelen om in aanloop naar 2023 hun vrijwillige eigen risico fors omhoog te
schroeven en eventuele aanvullende zorgverzekeringen te schrappen om zodanig hun 
maandelijkse zorgpremie en bijbehorende lastendruk zoveel mogelijk te drukken? 

IV Vragen van de fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen en ChristenUnie inzake forse 
toename aantal thuis- en daklozen (Yaneth Menger)

Maandag bereikte ons het alarmerende bericht dat er binnen een jaar een explosieve toename van 
thuis en daklozen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is er een groot en schrijnend tekort aan 
opvangplaatsen is ontstaan. In een jaar tijd is er landelijk onder jongeren een toename van het aantal
thuis- en daklozen van 50%. Bij volwassenen is dat 25%.

Het Leger des Heils * maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal thuis- en daklozen 
jongeren. Zij geven aan dat een mogelijke oorzaak ligt in het stoppen van de jeugdzorg zodra een 
kind 18 jaar wordt. Maar ook dat jongeren soms een huis uit moeten vanwege de kostendelersnorm 
zodra ze 21 jaar worden.

1 Is er in de gemeente Groningen genoeg (extra) opvangcapaciteit specifiek voor jongeren? Zo nee, 
kan dit indien nodig op korte termijn geregeld worden?

* https://nos.nl/artikel/2454239-meer-mensen-op-straat-door-overvolle-maatschappelijke-opvang

V Vragen van de fractie van de PvdA over openingstijden UB (Joren van Veen)

In de Universiteitskrant lazen we afgelopen week dat de UB, i.v.m. de hoge energieprijzen besloten 
heeft om  bij wijze van proef in december later open te gaan en eerder te sluiten. [1][1] Wij maken ons 
hier zorgen over, aangezien we ook veel signalen krijgen van studenten die zich zorgen maken over 
hun hoge energierekening en de UB juist als oplossing zien zodat thuis de kachel niet aan hoeft. Al 
helemaal nu de huisadvocaat van Groningen aangegeven heeft dat studenten niet in aanmerking 

[1][1] https://ukrant.nl/ub-kan-alleen-energie-besparen-door-openingstijden-in-te-korten/

2

https://nos.nl/artikel/2454239-meer-mensen-op-straat-door-overvolle-maatschappelijke-opvang


komen voor de energietoeslag én nu de leningscapaciteit bij DUO meegenomen moet worden in de 
aanvraag voor de bijzonder bijstand. Wij vinden de timing van deze proef dan ook heel ongelukkig.

Bovendien past het besluit van de UB in een bredere trend, die geredeneerd vanuit een individuele 
instelling logisch lijkt, maar die op collectief niveau ongelukkig is aangezien het netto tot hogere 
energielasten zal leiden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor andere plekken waar studenten komen, 
zoals studentenverenigingen of clubhuizen van studentensportverenigingen.

In het mondeling vragenuur zouden wij het college van B&W dan ook de volgende vragen willen 
stellen:

1) Heeft het college al het gesprek met de RUG gevoerd over dit besluit of is zij voornemens 
deze afspraak te maken? Wat zal de inzet van die gesprekken zijn?

2) In het vorige vragenuur gaf het college aan te werken aan een regeling, vanuit het 
noodpakket energiekosten en inflatie, die waarschijnlijk in december af zal zijn. Is het college 
voornemens om deze ook open te stellen voor studentenverenigingen, andere 
onderwijsinstellingen, studeerplekken, studentensportverenigingen & culturele 
studentenverenigingen?
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