
 

Motie vreemd “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”
De raad van  de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 13 oktober 2021 
besprekende de collegebrief “Woonvorm Hoofdweg Harkstede”

Constaterende dat het college:
- Voornemens is aan de Hoofdweg een tijdelijke woonvoorziening te vestigen bestemd voor 
negen langdurig daklozen en een beheerder;
- De raad om wensen en bedenkingen vraagt.

Overwegende dat: 
- Het mogelijk maken van een stabiele woonsituatie voor al onze inwoners en met name 

sociale kwetsbare personen, waaronder daklozen, een kerntaak van de gemeente is;
- De gehele raad zich positief uit heeft gelaten over de komst van de Skaeve Huse en belang 

hecht aan een zorgvuldig proces rondom het vinden van een geschikte locatie waarbij 
belangen van omwonenden worden mee genomen;

- Start van realisatieproces is een transparante locatiekeuze gebaseerd op heldere criteria. In 
deze situatie is daar niet aan voldaan;

- Het college belangen van omwonenden tegemoet getreden heeft van uit de “systeem” 
wereld;

- Gezien de reacties van omwonenden, ook van de gemeente Midden Groningen en bevestigd 
in het Breurer&Intraval rapport draagvlak onder omwonenden en de buurgemeente 
ontbreekt;

- Alle raadsfracties in de commissie bespreking van 29/09/21 aangeven dat het doorlopen 
proces niet foutloos is en het college meldt dat het vertrouwen niet hersteld kan worden;

- Breuer&Intraval constateert dat de nabijheid van woningen (<100m.) en een drukke 
verkeersweg  waardoor de verkeersonveiligheid groot is en het overlast risico hoog is;

- Het rapport  maatregelen voorstelt (aanpassing ingang, medicinale drugsversterking, etc.) 
waar het college in de collegebrief geen enkele toezegging op doet;

- Gezien het bovenstaande de kans van slagen voor bewoners en omwonenden nihil is.

Verzoek het college:
- In het belang van toekomstige bewoners en huidige omwonenden alsnog te kiezen voor 

scenario 3: stoppen met de locatie Hoofdweg 143A te Harstede;
- Middels een, op heldere criteria gebaseerde en transparante wijze tot stand gekomen 

locatieonderzoek op het grondgebied van de nieuwe gemeente, tot een nieuw, door 
betreffende omwonenden en raad beïnvloedbare keuze te komen;

- De huisvesting van beoogde doelgroep tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken 
van de gemeenten in het regionale samenwerkingsverband;

- De raad om de zes maanden te informeren over de stand van zaken.

En gaat over tot de orde van de dag
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