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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 2 juni 2021, 16.30 uur – 23.45 uur 
Afwezig: dhr. W. Koks (SP); aanwezig vanaf 17.55: dhr. D. Brandenbarg (SP) 

 
  

ONDERWERP + VOORSTEL 

 

OVER

H..NL 

 

 

BESLUIT 

 

MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

 

1 Opening en mededelingen 

 

   

a Afscheid van mevrouw M. 

Woldhuis, 100% Groningen 

 

   

b Installatie van de heer J. 

Huisman als raadslid voor de 

SP. 

 

 geïnstalleerd  

c Installatie van de heer D.J. van 

der Meide als (tijdelijk) raadslid 

voor de PvdA 

 

 geïnstalleerd  

d 

 

Vaststellen agenda 

 

 vastgesteld  Ordevoorstel om punt 6a niet te behandelen, wordt 

verworpen (18 voor, 25 tegen);  

Agendapunt 5a wordt 9a 

Agendapunt 6b wordt 7b 

 

e Vaststelling verslag 28 april 

2021 

 

 vastgesteld  

     

2 Benoemingen 

 

   

     

     

3 Initiatiefvoorstel 

 

   

a voorstel Duurzaam bouwen 

 

 aangenomen Met algemene stemmen 

Amendement 2 erfpacht onderdeel van 

toekomstig betaalbaar bouwen in Groningen van 

de SP, wordt verworpen (7 voor, 36 tegen)  

 

4 Ingekomen stukken 

 

   

a  Bekrachtiging geheimhouding 

ogv ex. art 25 Gemeentewet 

van raadsvoorstel (30 april 

2021) (198384-2021) 

 

 bekrachtigd  

b Ingekomen Collegebrieven 
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c Ingekomen overige stukken 

 

   

5 Conformstukken 

 

   

a. Wordt 9a 

 

     

b. Compensatie gestegen 

bouwkosten pluspakket 

scholen (raadsvoorstel 14-4-

2021) 

 

 aangenomen  

c. Kredietaanvraag 

Driebondschool Engelbert 

(raadsvoorstel 14-4-2021) 

 

 aangenomen  

d. Kredietaanvraag herbouw 

gymzaal Molukkenstraat 

(raadsvoorstel 14-4-2021) 

 

 aangenomen  

e Vaststelling bestemmingsplan 

Veegplan (raadsvoorstel 14-4-

2021) 

 

 aangenomen  

f Kredietaanvraag twee kiosken 

Wielewaalplein (raadsvoorstel 

21-4-2021) 

 

 aangenomen  

g Conceptlijst karakteristieke 

panden (raadvoorstel 21-4-

2021) 

 

publi

ceren 

aangenomen  

h Wijkvernieuwing Sunny 

Selwerd - herinrichting 

Selwerd-Zuid (raadsvoorstel 

21-4-2021) 

 

 aangenomen  

i Financiële jaarstukken 

Publieke Gezondheid en Zorg 

(PG&Z 2021) (raadsvoorstel 

18-5-2021) 

 

 aangenomen  

j     

6 Conformstukken + Moties 

 

   

a. Regionale Energie Strategie 

(RES) 1.0 (raadsvoorstel 28-4-

2021) 

 

 aangenomen 31 voor, 13 tegen 

 

Motie 2 Dak voor land van PvdA, VVD, 

ChristenUnie, GroenLinks, SP en Stadspartij 

wordt aangenomen (43 voor, 1 tegen)  

 

Motie 7 Uw poep doet er toe van PvdD wordt 
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verworpen (3 voor, 41 tegen) 

 

Motie 30 Het rijk maakt het verschil van 

Student&Stad en GroenLinks wordt aangenomen 

(29 voor, 15 tegen) 

 

Wethouder Broeksma: 

Zegt toe dat het college te zijner tijd bij het 

warmtetransitieplan in zal gaan op de 

verschillende soorten groen gas en hoe daar 

gebruik van te kunnen maken.   

 

     

b. Wordt 7b    

c Structuurvisie De Suikerzijde 

bestemmingsplan De 

Suikerzijde deelgebied Noord 

en het MER De Suikerzijde 

(raadsvoorstel 21-4-2021 

 

 aangenomen 40 voor, 4 tegen 

 

Motie 6 Slik het niet voor zoete koek van de PvdD 

wordt verworpen (3 voor, 41 tegen) 

 

Motie 16 Kist mie eem helpen van de PvdD en 

Stadspartij wordt verworpen (7 voor, 37 tegen) 

 

Motie 25 Bouw een verticaal dorp van de 

Stadspartij wordt aangenomen (44 voor, 0 tegen) 

 

Motie 32 Leg de daken op de Suiker vol met 

zonnepanelen van de VVD, GroenLinks en 

ChristenUnie wordt aangenomen (39 voor, 5 

tegen) 

 

Wethouder van der Schaaf 

Zegt toe dat hij nogmaals met de 

natuurorganisaties in gesprek gaat om te kijken of 

in het plan nog optimalisaties mogelijk zijn en dat 

sowieso gaat doen met oog op de plannen voor de 

hele westkant van de stad.  

 

     

7 Discussiestukken 

 

   

a Herijking visie Stadspark 

(raadsvoorstel 20-4-2021)  

 

Doorontwikkeling 

evenemententerrein Stadspark 

(raadsvoorstel 28-4-2021) 

 

 aangenomen 

 

 

aangenomen 

33 voor, 11 tegen 

 

 

26 voor, 18 tegen 

 

Motie 4 eerst denken dan doen van de PvdD en 

Stadspartij wordt verworpen (16 voor, 28 tegen) 

 

Motie 5 eigen heem is goud waard van de PvdD 

en Stadspartij wordt ingetrokken 
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Motie 13 alles voor een rijplaat van de VVD, 

CDA, 100%Groningen, Stadspartij en SP wordt 

verworpen (16 voor, 28 tegen) 

 

Motie 17 behoud het groene karakter van het 

Stadspark van de Stadspartij wordt verworpen 

(10 voor, 34 tegen) 

 

Motie 18 werk aan je profiel van de Stadspartij 

wordt verworpen (13 voor, 31 tegen) 

 

Motie 19 beperk overlast omwonenden van de 

Stadspartij en PvdD wordt verworpen (18 voor, 

26 tegen) 

 

Motie 20 twaalf is genoeg van de Stadspartij, 

CDA en SP wordt verworpen (18 voor, 26 tegen) 

 

Motie 21 ecologische draagkracht van de 

Stadspartij wordt verworpen (12 voor, 32 tegen) 

 

Motie 22 niet van het padje af – geen nieuwe 

entree en wandelpaden noordzijde Stadspark van 

de Stadspartij wordt verworpen (10 voor, 34 

tegen) 

 

Motie 23 let me tell you ‘bout the birds and the 

bees van de Stadspartij wordt verworpen (12 

voor, 32 tegen) 

 

Motie 24 vernoem Stadspark naar Jan Evert 

Scholten van de Stadspartij en 100%Groningen 

wordt ingetrokken  

 

Motie 26 tegengaan overlast drafbaan Stadspark  

van CDA, Stadspartij, VVD, 100%Groningen, 

ChristenUnie en SP wordt aangenomen (44 voor, 

0 tegen) 

 

Motie 27 evenementen zoveel mogelijk op de 

drafbaan van CDA, Stadspartij en VVD wordt 

verworpen (18 voor, 26 tegen) 

 

Motie 28 drafsport 2.0 van VVD, SP en 

Stadspartij wordt verworpen (16 voor, 28 tegen) 

 

Wethouder van der Schaaf  

Zegt toe dat: 

- Er geen doorgaande route vlak langs de 

Heemtuin zal worden aangelegd; 

- Gekeken wordt of eventueel een deel van 
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het Stadspark vernoemd kan worden naar 

Jan Evert Scholten en komt er bij de raad 

op terug.  

 

b.  Huisvestingsverordening 2021 

(raadsvoorstel 21-4-2021) 

 

publi

ceren 

aangenomen Unaniem 

 

Amendement 1 gelijke urgentie, gelijke 

behandeling van de VVD en PVV wordt 

verworpen (5 voor, 39 tegen) 

 

Motie 11 verkamering woningsplitsing van VVD, 

PVV en Student&Stad wordt verworpen (6 voor, 

38 tegen) 

 

 

8 MOTIE VREEMD AAN DE 

ORDE VAN DE DAG 

   

a. Motie 3 tempo, tempo, tempo    van de PVV wordt verworpen (10 voor, 34 tegen) 

 

b Motie 10 Tijdelijke woningen 

voor urgente gevallen 

  van VVD en PVV wordt verworpen (9 voor, 35 

tegen) 

c Motie 29 meer sociale 

nieuwbouwambitie 

  van de SP wordt verworpen (13 voor, 31 tegen) 

d Motie 8 een volgende stap in 

de afvalverzameling 

  van GroenLinks, D66, VVD en PvdD wordt 

aangenomen (25 voor, 19 tegen) 

e Motie 9 aanpassen klimaat en 

energiegerelateerd beleid  

  van de PVV wordt verworpen (1 voor, 44 tegen) 

f Motie 15 verlofregeling 

raadsleden voor de 21e eeuw  

  van de PvdA, GroenLinks en ChristenUnie wordt 

aangenomen (40 voor, 4 tegen) 

g Motie duurzame en 

zonvriendelijke daken op alle 

industriële gebouwen 

  van D66, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, 

GroenLinks, 100%Groningen, SP, PvdD en 

Student&Stad wordt aangenomen (43 voor, 1 

tegen) 

 

9 Besloten deel    

a Raadsvoorstel 20 april 2021 

(geheim tot en met 9 juni 2021) 

(198384-2021) 

 

 aangenomen Tegen: VVD, PVV 

 

Motie 10 (geheim) van de VVD wordt verworpen 

(5 voor, 39 tegen) 

 

     

 


