
Vragen voor het vragenuur 9 december 2020 van 16.00 – 16.30 uur

I Vragen van de PvdD over Rangeerterrein Onnen (Kirsten de Wrede).

Rangeerterrein Onnen

Wij werden onlangs benaderd door mensen die in Onnen naast een rangeerterrein wonen.  Het 

betreft de Vlasoorsteeg in Onnen. Hun woonplezier wordt al 18 jaar vergald doordat de motoren van 

de treinen bijna nooit uitgaan. Ook niet als ze – tijden – stilstaan. Ze schijnen dag en nacht aan te 

staan. Dit betekent niet alleen veel energieverbruik, maar ook een vreselijke overlast voor de 

omwonenden. Deze mensen zijn ten einde raad. 

Ze hebben zelf al heel vaak gebeld en van alles geprobeerd.  Ze worden door Nedtrain, Prorail en de 

gemeente voortdurend van het kastje naar de muur gestuurd. Op dit moment staan er ook treinen 

van de NS, die erg veel lawaai geven. Er zijn wel eens metingen gedaan, net op de momenten dat er 

weinig treinen stonden. Ook schijnt het zo te zijn dat het terrein vrij groot is, maar dat de treinen 

toch vaak achter de huizen geparkeerd staan. 

Wij stellen u hier graag de volgende vragen over. 

1. Bent u bekend met dit probleem? 

2. Hoe oordeelt u over het feit dat de treinen hier dag en nacht staan te” loeien”?  Kan dit 

volgens u anders en zo ja, hoe gaat u dat regelen? 

3. Kunt u vragen of de treinen iets verder rijden, zodat ze niet pal achter de huizen staan? 

4. Heeft u een verklaring voor het feit dat de treinen van NS extra veel lawaai geven en is hier 

ook iets aan te doen? 

II Vragen van de PvdA over de lockdown (Els van der Weele) 

Het coronavirus beheerst ook in Groningen een groot deel van ons leven. Wederom gaat Nederland 

op slot. Ouderen en mensen met een broze gezondheid zitten thuis met weinig sociale contacten. 

Kinderen kunnen voorlopig niet naar school en ouders/volwassenen werken wederom veelal thuis. 

Helaas is huiselijk geweld van alle tijden, maar juist in deze tijd wanneer het land op slot gaat maken 

wij ons als PvdA extra zorgen. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen niet langer even ontsnappen 

aan de mishandeling, het misbruik of de verwaarlozing door naar school of werk te gaan, we zitten 

immers wederom in een ‘lockdown’. Dit kan de spanningen thuis doen oplopen en stress vergroten, 

en juist daar waar stress hoog is, neemt de kans op onveiligheid thuis toe. Bovendien kan stress in 

deze tijd ook toenemen door de onzekere financiële- en werksituatie rondom de Corona-situatie. 

Daarnaast laten voorgaande jaren vaak rondom kerst- en de vakantieperiode een stijging in de cijfers 

van kindermishandeling en vooral ook partnergeweld zien. 

Bovengenoemde combinatie van factoren doet de kans op een onveilige thuissituatie stijgen en door 

de lockdown is er minder steun en opvang voorhanden vanuit de directe omgeving, maar mogelijk 
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ook omdat hulpverlening in deze tijd van kerst en corona een aangepast schema draaien, bijv. 

zondagsdiensten. 

In dit licht vraagt de PvdA aandacht voor kwetsbare inwoners en in het bijzonder kwetsbare kinderen 

en onveilige thuissituaties, daarover de volgende vragen:

 Kwetsbare gezinnen waar vermoedens zijn of zorgen. Hoe is de signalering rondom 
onveiligheid in onze gemeente georganiseerd? Zo is bijvoorbeeld voor kwetsbare kinderen 
opvang nog steeds mogelijk. Maar wie bepaalt welke kinderen kwetsbaar zijn. Kunnen 
ouders, hulpverleners dit aangeven of bepaalt de school dit? En hoe wordt daar juist in tijden 
van een lockdown (bijv. niet naar school gaan) een mouw aangepast? 

 Aanvullend op de bovenstaande vraag; heeft de gemeente haar eigen- en aanbestedende 
diensten waarbij medewerkers in direct contact komen met inwoners geattendeerd, 
gefaciliteerd en geïnstrueerd om extra alert te zijn op onveilige thuissituaties? Juist nu er 
minder (andere) signaleringsmogelijkheden zijn. 

 Kwetsbare gezinnen die al in beeld zijn. Lopen hulpcontacten door en is er voldoende 
crisisopvang- en crisishulp beschikbaar? Juist nu mogelijk een toename van de casuïstiek 
verwacht wordt en omdat de vrouwenopvang nu al vaak vol zit. 

 Is het nummer van de WIJ-organisaties en/of 0800-2000 (Veilig Thuis) ook tijdens de 
feestdagen voldoende bemand? (Door ziekte, vakantie en thuiswerken is er mogelijk minder 
bemensing, maar gegeven de situatie wel meer drukte. In de zomerperiode is daardoor bijv. 
het nummer van Veilig Thuis Groningen veel minder bereikbaar geweest). 

 In buurt- en clubhuizen is ook in deze nieuwe lockdown extra opvang en ondersteuning voor 
kwetsbare mensen nog steeds mogelijk. Gaat Groningen van deze mogelijkheid gebruik 
maken/hoe ziet in onze gemeente deze opvang eruit in de dorpen en wijken?

 WIJ organisatie Groningen heeft aangegeven juist de komende tijd voor kinderen en 
jeugdigen vele activiteiten te willen organiseren, gaat dat (evt. in aangepaste vorm) nog door 
in deze nieuwe situatie? 

III vragen van de SP over de lockdown (Jimmy Dijk)

Met de ingevoerde harde lockdown heeft de SP vragen over het volgende:

Onderwijs: 

– De scholen gaan weer dicht en er wordt weer overgegaan op digitaal onderwijs: hoe is het met de 

digitale thuisvoorzieningen van scholieren? Hebben alle scholieren in basis- en voortgezet onderwijs 

de middelen om dit digitale onderwijs goed te kunnen volgen? Daarbij denken wij in de eerste plaats 

aan goed werkende laptops en internet bij de leerlingen thuis. Eerder dit jaar heeft de gemeente 

bijgesprongen door onder  andere in laptops te voorzien. Hoe staat het er nu voor? Heeft de 
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gemeente dit in beeld? En als dit niet op orde is bij leerlingen, kan de gemeente dan toezeggen nog 

deze week actie te ondernemen om daarin te voorzien?

Huiselijk geweld:

– De SP-fractie heeft zorgen over een toename van huiselijk geweld met deze nog strengere 

lockdown. Deelt het college deze zorgen en wat zijn de stappen die het college hierin neemt?

Inkomen:

De SP-fractie ziet met name dat winkeliers, horeca-ondernemers, kappers en andere kleine 

ondernemers het financieel steeds moeilijker krijgen. Voor vele is de maand december normaal 

gesproken de maand met de hoogste omzet. Door de harde lockdown krijgen vele kleine 

ondernemers wederom een zware (financiële) klap te verwerpen. Zij geven aan dat de 

steunmaatregelen de kosten en het verkies aan omzet en inkomen onvoldoende dekken.

1. Is het college van B&W op de hoogte van de problemen waarin met name kleine ondernemers 
zich bevinden?

2. Wat doet het college van B&W om bij het rijk duidelijk te maken dat de steunmaatregelen 
onvoldoende zijn? Wat doet het college van B&W eraan om ervoor te zorgen dat niemand met 
onzekerheid over zijn inkomen de kerst en het nieuwe jaar ingaat? 
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