Motie
Vreemd “ Van leren wordt iedereen beter”
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;
- In de vergadering van 29/09/21 raad en college hebben uitgesproken dat er fouten zijn
gemaakt in het proces om te komen tot deze woonvoorziening;
- Het onderzoeksrapport van Breuer&Intraval aangeeft dat dit een van de redenen is dat
draagvlak onder omwonenden, organisaties, de gemeente Midden Groningen en een deel
van de raad ontbreekt.
Overwegende dat:
- In het (recente) verleden de huisvesting van kwetsbare groepen verstoord wordt door
miscommunicatie: de Moesstraat, de HW Mesdagstraat, De Barkmolenstraat en nu dan de
Hoofdweg;
- De gemeente Groningen de Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 2.0”
van juni 2020 kent die blijkbaar nog onvoldoende bijdraagt aan een zorgvuldig
participatieproces. Het college heeft aangegeven lering te willen trekken uit de gang van
zaken;
- In het verleden een succesvol proces rond de vestiging van vijf voorzieningen is gerealiseerd
(Zorg in Beeld) waardoor een nachtopvang, gebruikers ruimte, medische
heroineverstrekking, leer/werkproject voor (ex-)verslaafden en een woontrainingscentrum in
een keer, zonder al te veel weerstand van een locatie zijn voorzien;
- Elders in het land vergelijkbare routes zijn bewandeld;
- Breuer&Intraval in eerdere onderzoeken en zeker rond de vestiging aan de Hoofdweg veel
informatie heeft vergaard rond het gevolgde proces en daardoor waardevolle adviezen kan
geven om die processen zodanig in te richten dat de kans op draagvlak wordt vergroot.
Verzoek het college:
- In het belang van toekomstige bewoners en huidige omwonenden van toekomstige locaties
de Leidraad verder te verbeteren;
- Deze verbetering o.a. te baseren op ervaringen elders in het land, adviezen van
Breuer&Intraval, zorginstellingen en bewonersorganisaties;
- De raad in staat te stellen tot het formuleren van wensen en bedenkingen;
- Een en andere te realiseren voor de zomer van 2022.
En gaat over tot de orde van de dag
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