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Loopstra (PvdA), H.E.H. van Niejenhuis (PvdA), E.M. van der Weele (PvdA), M. van der Laan 
(PvdA), B.N. Benjamins (D66), K.W. van Doesen-Dijkstra (D66), J.S.R. Lo-A-Njoe (D66), T. 
Rustebiel (D66), J.P. Dijk (SP), L.L.B. Wobma (SP), B. de Greef (SP), W.H. Koks (SP), D. 
Brandenbarg (SP), I. Jacobs-Setz (VVD), J. Boter (VVD), E. Akkerman (VVD), G. de Vries (VVD), 
G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), T. Moorlag (ChristenUnie), P. Rebergen (ChristenUnie), K. 
de Wrede (Partij voor de Dieren), W.I. Pechler (Partij voor de Dieren), T. van Zoelen (Partij 
voor de Dieren), M. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), H. Moerkerk (100% Groningen), Y.P. 
Menger (100% Groningen), A. Sijbolts (Stadspartij), R.F. Staijen (Stadspartij), S. Bosch 
(Student &Stad), A.J.M. van Kesteren (PVV) 
Namens het College van B&W: wethouders I. Jongman, R. van der Schaaf, P.S. de Rook, I. 
Diks, Ph. Broeksma en G. Chakor 
Namens de griffie: J.S. Spier 

1. Opening en mededelingen 
00:05:55 
Voorzitter: Dames en heren, het is negen uur, iets later zelfs, op deze prachtige, ik zou bijna 

zeggen, zwoele avond. Desalniettemin gaan we vergaderen, maar gelukkig is het grootste 

werk vanmiddag al gedaan, dus we kunnen ons nu beperken tot de besluitvorming. Nog niet 

iedereen is binnen, zagen we zonet maar dat zal vast en zeker in de loop van de avond gaan 

gebeuren. Wij weten dat Wieke Paulusma ziek is. Vanaf deze plaats van harte beterschap, 

als je meekijkt, Wieke en wij gaan beginnen met het afroepen van de namen. Het verzoek is 

om de microfoons uit te zetten, tenzij u wordt gevraagd om even uw naam met beeld te 

melden. Daar beginnen we weer traditioneel mee en hopelijk, maar dat zeggen we volgens 

mij tegen elkaar, is dit de laatste vergadering die in deze vorm plaatsvindt. Dan zitten we 

hopelijk over een paar weken weer live bij elkaar in de Oosterpoort. Maar, zeg ik er gelijk bij, 

we gaan nog een heel spannende maand tegemoet, de vooruitzichten zijn nog niet 

optimistisch. Hopelijk lukt het wel om in april bij elkaar te zitten. Spannend wordt het wel. Ik 

ga de namen afroepen en verzoek u uw beeld in te schakelen en dan ook de microfoon. 

Mirjam Wijnja. 

00:07:34 
Mevrouw Wijnja: Aanwezig. 

00:07:34 
Voorzitter: Jasper Been. 

00:07:34 
De heer Been: Aanwezig. 

00:07:39 
Voorzitter: Benni Leemhuis. 

00:07:45 
De heer Leemhuis: Aanwezig, voorzitter. 
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00:07:49 

Voorzitter: Ceciel Nieuwenhout. 

00:07:52 
Mevrouw Nieuwenhout: Aanwezig. 

00:07:52 
Voorzitter: Nick Nieuwenhuijsen. 

00:07:58 
De heer Leemhuis: Virtueel aanwezig, voorzitter. 

00:07:59 
Voorzitter: Ook in de geest, hoop ik. Lieke Schoutens, nog even. 

00:08:07 

Mevrouw Schoutens: Ja, voor het laatst aanwezig. 

00:08:09 
Voorzitter: Snik, snik, en Petra Brouwer, die is hier aanwezig, dus die gaan we zo installeren. 

Jan Visser. 

00:08:21 
De heer Visser: Aanwezig, voorzitter. 

00:08:21 
Voorzitter: Ik hoor het. Hans Sietsma. 

00:08:27 
De heer Sietsma: Ik ben er, voorzitter. 

00:08:30 
Voorzitter: Ik zie het. Femke Folkerts. 

00:08:33 
Mevrouw Folkerts: Aanwezig. 

00:08:37 
Voorzitter: Martijn van der Glas... Martijn? 

00:08:47 
De heer Van der Glas: Aanwezig, voorzitter. 

00:08:49 
Voorzitter: Ik hoor het. Jeffry van Hoorn. 

00:08:52 
De heer Van Hoorn: Aanwezig, voorzitter. 

00:08:57 
Voorzitter: Julian Bushoff. 

00:09:00 
De heer Bushoff: Aanwezig. 

00:09:05 
Voorzitter: Krista Boogaard. 
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00:09:07 

Mevrouw Boogaard: Ook aanwezig. 

00:09:08 
Voorzitter: Allemaal fietsen. Jan Pieter Loopstra. 

00:09:17 
Mevrouw Boogaard: Aanwezig, voorzitter. 

00:09:23 
Voorzitter: Rik van Niejenhuis. 

00:09:25 
De heer Van Niejenhuis: Met genoegen, voorzitter. 

00:09:28 

Voorzitter: Wederzijds, Els van der Weele. 

00:09:35 
Mevrouw Van der Weele: Aanwezig, voorzitter. 

00:09:35 

Voorzitter: Ja, Maarten van der Laan. 

00:09:40 

De heer Van der Laan: Aanwezig, voorzitter. 

00:09:40 

Voorzitter: Berndt Benjamins. 

00:09:46 
De heer Benjamins: Fijn om er weer te zijn, voorzitter. 

00:09:49 

Voorzitter: Wieke Paulusma is ziek, Koosje van Doesen zag ik al. 

00:10:00 
Mevrouw Van Doesen: Ik ben erbij, voorzitter. 

00:10:04 
Voorzitter: Jim Lo-A-Njoe. 

00:10:05 
De heer Lo-A-Njoe: Aanwezig, voorzitter. 

00:10:08 

Voorzitter: Tom Rustebiel. Tom... noem ik straks even. 

00:10:22 

De heer Rustebiel: Aanwezig. 

00:10:26 

Voorzitter: Ik zie het, Jimmy Dijk zag ik al. 

00:10:30 
De heer Dijk: Aanwezig. 
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00:10:31 

Voorzitter: Doorzonwoning. Lucy Wobma. 

00:10:40 
Mevrouw Wobma: Goedenavond, voorzitter. Mijn microfoon deed het niet. Aanwezig dus. 

00:10:47 
Voorzitter: Bob de Greef. 

00:10:50 
De heer De Greef: Ja, aanwezig. 

00:10:50 
Voorzitter: Wim Koks. Wim, even de microfoon aan. Kom ik zo nog even op. Daan 

Brandenbarg. 

00:11:24 
De heer Brandenbarg: Aanwezig, voorzitter. 

00:11:24 
Voorzitter: Ietje Jacobs. 

00:11:31 
Mevrouw Jacobs: Gelukkig bracht de scooter mij op tijd naar Haren, dus ik ben er. 

00:11:32 
Voorzitter: Ja, Jasper Boter. 

00:11:38 
De heer Boter: Op de fiets ook weer thuis. Dus ik ben ook weer klaar. Wat is er, ben ik in 

beeld? 

00:11:49 
Voorzitter: Je loopt nog in de tuin, zien we. 

00:11:58 
De heer Boter: Nee hoor, ik zit niet in de tuin, ik ben gewoon binnen. Wel met een groene 

achtergrond. 

00:12:01 
Voorzitter: Elisabeth Akkerman. 

00:12:06 
Mevrouw Akkerman: Aanwezig. 

00:12:10 
Voorzitter: Geeske de Vries. 

00:12:11 
Mevrouw De Vries: Ik ben er ook. 

00:12:15 
Voorzitter: Gerben Brandsema. 

00:12:18 
De heer Brandsema: Aanwezig. 
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00:12:19 

Voorzitter: En Tessa Moorlag. 

00:12:25 
Mevrouw Moorlag: Aanwezig. 

00:12:28 
Voorzitter: Peter Rebergen. 

00:12:28 
De heer Rebergen: Hoewel ik mijn camera niet kan ontgrendelen, ben ik er wel, voorzitter. 

00:12:32 
Voorzitter: Ik hoor het. Kirsten de Wrede. 

00:12:37 

Mevrouw De Wrede: Voorzitter, ik ben er ook. 

00:12:52 
Voorzitter: Wesley Pechler. 

00:12:54 

De heer Pechler: Aanwezig. 

00:12:55 

Voorzitter: En Terence van Zoelen. 

00:13:01 

De heer Van Zoelen: Ja, aanwezig. 

00:13:05 
Voorzitter: Rene Bolle. 

00:13:05 

De heer Bolle: Moi. 

00:13:05 
Voorzitter: Moi, Herman Pieter Ubbens zagen we net al in beeld. 

00:13:13 
De heer Ubbens: Ja, met frisse tegenzin aanwezig. 

00:13:16 
Voorzitter: En Hans Moerkerk. 

00:13:25 

De heer Moerkerk: Aanwezig, voorzitter. 

00:13:25 

Voorzitter: Yaneth Menger. 

00:13:29 

Mevrouw Menger: Aanwezig, voorzitter. 

00:13:29 
Voorzitter: Ja, Amrut Sijbolts. 
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00:13:36 

De heer Sijbolts: Een hele goedenavond, meneer de voorzitter. 

00:13:38 
Voorzitter: Goedenavond, we horen het. Rene Staijen. 

00:13:41 
De heer Staijen: Aanwezig, voorzitter. 

00:13:44 
Voorzitter: En dan hebben we nog Steven Bosch. 

00:13:50 
De heer Bosch: Goedenavond, voorzitter. 

00:13:51 

Voorzitter: En Ton van Kesteren gelukkig er nu ook bij. 

00:13:56 
De heer Van Kesteren: Ja, Amrut, ik ben er ook. 

00:13:58 

Voorzitter: Ik heet geen Amrut, hoor. 

00:14:01 

De heer Van Kesteren: Dat was even een onderonsje met Amrut. 

00:14:07 

Voorzitter: Zit je in Den Haag? 

00:14:09 
De heer Van Kesteren: Nee, ik ben waarschijnlijk met een bekeuring hier op tijd gearriveerd. 

00:14:13 

Voorzitter: O jee, en dan moet ik even kijken of Wim Koks ook in ons midden is. Hij is wel 

ingelogd. 

00:14:29 
De heer Dijk: Zijn microfoon doet het niet, voorzitter. 

00:14:30 
Voorzitter: Wat zeg je? 

00:14:33 
De heer Dijk: Zijn microfoon doet het niet. 

00:14:35 
Voorzitter: Maar hij is er wel? 

00:14:38 
De heer Dijk: Ja. 

00:14:38 
Voorzitter: Dan noteer ik hem. De gebruikelijke procedure is dan dat we straks bij de diverse 

stemmingen... 
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00:14:53 

De heer Koks: Ja, hij doet het weer, voorzitter, ik ben er. 

00:14:56 
Voorzitter: Ja, nou voor het echie. Ik zal straks het nog even toelichten maar ik ga ervan uit 

dat bij de diverse stemmingen dat de fractievoorzitter het standpunt van de gehele fractie 

verwoordt en als dat niet zo is, dat hij dat aangeeft. Mocht u daar nog een probleem zien, 

dan hoor ik dat graag. 

1a. (digitale) presentatie van de Raad van Kinderen 
00:15:23 

Voorzitter: Echter, wij beginnen met een digitale bijdrage van de Kinderraad, dan moet ik 

weer daar kijken. Vanwege de corona-omstandigheden heeft de presentatie die de 

Kinderraad voor deze raad zou houden nog niet kunnen doorgaan en daar zitten we 

natuurlijk al sinds december mee. Maar we hebben een fantastische filmploeg in dienst die 

op een heel mooie manier toch aan de Kinderraad recht kan doen. We hebben een heel 

gezellige bijeenkomst gehad aan de Radesingel en vervolgens is er een heel mooie film 

gemaakt en de vraag is natuurlijk wat de raad en de wethouders met hun inbreng gaan 

doen. Er staat hier dat het een filmpje is, maar hij duurt ongeveer acht minuten, dus we 

gaan heel aandachtig kijken naar het prachtige product van onze Kinderraad. 

00:16:35 
Kind 1 (Flint): Hallo, ik ben Flint en wij zijn van de Raad van Kinderen. De afgelopen tijd zijn 

we bezig geweest met de vraag die we hebben gekregen van de gemeente Groningen: wat is 

jouw een ideale binnenstad, hoe ziet die eruit? Toen hebben we heel erg gebrainstormd 

over wat wij nou willen in de stad. Dat hebben we hier opgezet. We hebben drie rondes 

gelopen door de stad en we hebben dus ook een enquête uitgezet voor alle bewoners in de 

gemeente Groningen. Van de drie routes en die enquête is een digitale speelkaart gemaakt. 

En we hebben nog mee mogen denken over het A-Kerkhof, wat daar voor speelplaats mocht 

staan en over de Westerhaven. Maar ik geef nu het woord aan mijn collega's. 

00:17:11 
Kind 2: Hoi. Met de Raad van Kinderen hebben we drie routes gelopen om te kijken naar wat 

goede speelplekken en wat minder goede speelplekken zijn voor in de binnenstad. 

00:17:21 
Kind 3: Wij hebben we de route Damsterdiep naar A-Kerkhof gelopen met de 

hoofdgedachte: wat is de ideale binnenstad? En we hebben gekeken naar plekken waar we 

een speelplek kunnen bouwen en wat echt niet goed was als speelplek. 

00:17:37 
Kind 2: We gingen foto's maken met een rood of groen kader. Groen zou een geschikte 

speelplek zijn en rood zou een wat minder geschikte speelplek zijn. 

00:17:48 
Kind 3: Dan was het bijvoorbeeld rood omdat de straat onder de rommel lag, dus 

zakdoekjes, dat soort dingen en groen was bijvoorbeeld wat echt mooi was of waar we een 

speelplek konden bouwen of een mooie ruimte. 
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00:18:02 

Kind 2: Ik ben het met mijn groepje van het Noorderplantsoen naar het A-Kerkhof gelopen. 

Het positieve aan het Noorderplantsoen was dat er heel veel ruimte en groen was. Een 

voorbeeld van een rode foto was dat er een knikkerpuntje was en daar kon je eigenlijk niet 

zoveel mee, omdat er fietsen opstonden en er steeds water liep en het stond schuin. Dus ja, 

je kon daar eigenlijk helemaal geen knikker meer inrollen door de omgeving. 

00:18:30 

Kind 3: Als ik nu langs een vies straatje loop, denk ik: ja, hier kunnen kinderen ook niet 

spelen, dat is niet leuk en bij groen: dit is leuk om een speelplek te bouwen. 

00:18:45 
Kind 4: Hoi. Wij zijn door de gemeente gevraagd om leuke dingen te verzinnen voor in de 

binnenstad. Daarom hebben wij een enquête uitgeschreven over iedereen in Groningen. De 

meeste mensen vonden het een beetje saai, ze missen wat. Ook hier bijvoorbeeld heb je 

niks leuks te doen, bij de Grote Markt heb je niks leuks te doen en daar kan je heel veel 

leuke, andere dingen neerzetten. Nou, op sommige plekken willen ze juist meer groen. Hier 

is dat niet zo het geval, maar bij de Grote Markt is geen groen en zou je dingen kunnen 

veranderen. Wij hopen natuurlijk als Raad van Kinderen dat de gemeente hiernaar kan 

kijken, wat een goed plan is, wat minder goede plannen zijn en dat ze die op een goede en 

leuke manier kunnen uitvoeren. 

00:19:25 
Kind 5: Hoi. Wij hebben een presentatie over het A-Kerkhof. En het eerste onderdeel waar ik 

over ga vertellen zijn de zitplaatsen. Wij zouden het leuk vinden als de zitplaatsen een beetje 

aantrekkelijker zijn of schoner of vrolijker of leuker. Zo hadden we bedacht dat het ook leuk 

is als er een bankje in een heel rare vorm is, of een soort van hangstoel, waar je heel erg in 

kan leunen, of bijvoorbeeld een soort van schommel. 

00:19:56 
Kind 6: Wij vinden het ook heel belangrijk dat kinderen gewoon lekker vrij kunnen spelen. 

Dus wij hebben allemaal speelplekken bedacht en bijvoorbeeld en soort van renbank waar je 

overheen kan rennen. 

00:20:08 
Kind 5: We hebben ook een deel en dat is vermaak. Zo hadden wij bedacht dat we het leuk 

vinden als er een soort van plaat is met allemaal [onhoorbaar] erin, en als je dan 

bijvoorbeeld je hand erin doet, steekt die er aan de andere kant uit, of een raampje, waar je 

doorheen kan kijken of leuke zitplaatsjes. 

00:20:31 
Kind 6: Wij vinden het ook belangrijk dat als je met kleinere kinderen naar de speeltuin gaat, 

dat die ook lekker kunnen spelen, dus bijvoorbeeld op een hobbelpaard of zo. Heel veel 

kinderen vinden het een beetje spannend om naar de speeltuin te gaan, omdat er meestal 

ook wel wat oudere mensen zijn en dan zitten die bijvoorbeeld bij de speelplekken en dan 

durf jij er niet naartoe. Dus wij hadden bedacht dat bijvoorbeeld een keer per dag, 

bijvoorbeeld een uurtje, de oudere mensen niet bij de speelplekken mogen komen, en dat 

de kinderen daar dan gewoon lekker vrij kunnen spelen. 
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00:21:00 

Kind 5: Wij vinden het heel belangrijk dat je je kan vermaken in de stad, omdat je soms 

bijvoorbeeld rondloopt en dan denk je: ik verveel me eigenlijk een beetje, of als je met je 

ouders mee moet naar de stad, maar je eigenlijk helemaal geen zin hebt. Dus willen wij dat 

er ook iets leuks te doen is voor iedereen. Daarom hebben wij dingen gevonden die wij 

graag zouden willen hebben in de stad. 

00:21:24 

Kind 6: Dus we hadden bedacht dat we misschien leuke lichtjes over de bomen kunnen 

hangen. En we vinden het ook leuk als er bijvoorbeeld een keer op een vrijdag een paar 

uurtjes een chocoladekraampje open is, dat je daar dan heel goedkoop chocolademelk kan 

halen. En we hadden ook bedacht dat het misschien leuk is om een boekenkast neer te 

zetten en daar kunnen dan ook spelletjes in, zodat je dan boeken kan pakken. En dan kan je 

gewoon lekker lezen en als je ze uit hebt, kan je ze terugbrengen. 

00:22:01 
Kind 5: Dit was het einde van ons presentatie. Wij hopen dat jullie er wat mee doen en 

kunnen. 

00:22:12 

Kind 7: Hoi. Wij gaan onze plannen over de mogelijkhe speelplekken in de Westerhaven aan 

jullie vertellen. Wat wij eigenlijk willen bereiken, is dat elke speelplek in de Westerhaven in 

elk seizoen bespeeld kan worden en daarom is de naam van ons mood board ook: het 

seizoensplein. 

00:22:27 
Kind 8: Bij de Westerhaven is ook een parkje en daar komen weinig mensen, omdat er een 

heel hoog hek is. Het hek zou eigenlijk weg kunnen, zodat er veel meer mensen komen, 

maar als het niet weg mag, zou je het ook kunnen verlichten met felle lichtjes, omdat lichtjes 

het park veel gezelliger maken en dat zorgt er ook voor dat er veel meer mensen komen. 

00:22:45 
Kind 7: Wat bijvoorbeeld leuk is, is om een trampolinepark te maken. Want zeg nou zelf, 

iedereen vindt trampolineparken echt superleuk en nou snap ik als jullie denken: maar 

trampolineparken, daar kan toch geen water doorheen? Maar als je goed kijkt op ons mood 

board, zie je dat er gaten in de trampoline zitten, waardoor als het regent het water er 

doorheen gaat. Ook zie je op ons mood board een parcours en op dit parcours kun je 

eigenlijk vooral leuk spelen in de zomer en in de lente. Maar dan heb je nog steeds twee 

seizoenen. Als je nou niet zoveel tijd hebt en je hebt wel zin om naar heel veel verschillende 

speelplekken te gaan en je wilt niet de hele stad afzoeken is het natuurlijk handig als er 

meerdere speeltoestellen in een speeltoestel verwerkt zitten. Zo kan je bijvoorbeeld een 

trap bouwen naast een klimmuur, waar je omhoog kan klimmen en een glijbaan, waar je dan 

vervolgens af kan glijden. 

00:23:36 

Kind 8: Als laatste onderwerp hebben we kunst in de stad. Het zou fijn zijn voor de kinderen 

om een groot kunstwerk te maken waar kinderen kunnen spelen. Voor de oude naam is het 

ook leuk om ernaar te kijken, want het is een speciaal en uniek kunstbeeld. Als het 
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bijvoorbeeld een keertje regent, zouden de kinderen ook mee kunnen kijken, want het is 

natuurlijk erg interessant. 

00:23:56 
Kind 7: We hopen dat jullie hier iets aan hebben en zo ja, dan zouden we dat graag willen 

weten. Als je jullie nog vragen hebben, zouden we dat ook graag willen horen. 

00:24:03 
Kind 1 (Flint): Allemaal leuk natuurlijk, wat we hebben verteld, maar gaan jullie er ook wat 

mee doen, raad, want dat willen wij wel. Daarom hebben we dit filmpje gemaakt. Maar 

goed, wel bedankt voor het kijken. 

00:24:37 
Voorzitter: Wij bedanken Flint en Jayden en Belle en Sjoerd en Floor, die u herkende als de 

kinderburgemeester, en Milou, de loco-kinderburgemeester, en Marua en Amy voor een 

prachtige bijdrage. U zag dat de kinderen het politieke spel al tot in de toppen beheersen, 

want u zag ook ergens een heel bekend gezicht. Als u een van de wethouders een klein 

beetje jonger maakt, dan denkt u opeens: hé, dat is net een van de kinderen in de 

Kinderraad. Het kind dat waarschijnlijk een briljante toekomst tegemoet gaat als wethouder, 

want zijn vader is dat ook. Nou, we wachten de reacties natuurlijk af, van de gemeenteraad 

en ook van het college. Het filmpje blijft te bekijken via de site van onze raad, dus iedereen 

kan er nog eens even goed op kauwen, maar het is een mooi product geworden. 

1b. Afscheid van mevrouw L. Schoutens als raadslid van fractie 

GroenLinks 
00:25:48 

Voorzitter: Wat minder mooi is natuurlijk het afscheid van Lieke Schoutens. Dat is voor de 

gemeenteraad een groot verlies, maar voor de voorzitter van de Veiligheidsregio 

daarentegen wel weer heel erg leuk. Maar we nemen wel afscheid van jou, Lieke, en we 

wijden er een paar woorden aan, want we nemen niet alleen afscheid van jou vandaag, 

maar ook van Wieke Paulusma. Wieken komt dan de volgende keer in de raadsvergadering, 

maar vandaag ben jij aan de beurt, en dat komt omdat er een nieuwe baan op je pad is 

gekomen. Dat ligt aan mij. Je gaat je op een andere manier voor de inwoners van Groningen 

inzetten en dat ga je doen bij de Veiligheidsregio als strategisch adviseur gaswinning en 

aardbevingen, in goed Gronings: aardbevings. Deze nieuwe functie is lastig te combineren 

met het raadslidmaatschap, zoals die in jouw ogen ingevuld moet worden, zo schreef je dat 

in je ontslagbrief. Binnen jouw raadswerk en binnen andere functies is de 

gaswinningsproblematiek als rode draad te ontdekken. Je zegt: ik heb me sinds het begin 

van mijn werkende leven gemotiveerd gevoeld om me in te zetten voor onze inwoners, die 

de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning ondervinden. En jouw nieuwe baan biedt 

je de kans om je hier volledig op te richten. Je kwam in 2019 in de nieuwe gemeenteraad van 

Groningen, daarin werd je met voorkeurstemmen gekozen, dus dat is een groot compliment. 

En je hebt het vertrouwen van al die mensen die op jou stemden niet beschaamd, want je 

was een actief raadslid, je hebt ook heel veel dingen voor elkaar gekregen. Met succes heb 

je de instrumenten van de raad gebruikt om het college tot actie te bewegen en aandacht te 

vragen voor onderwerpen die jij belangrijk vindt. En dan hebben we het bijvoorbeeld over 
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de verbetering van de positie van jonge huurders, het tegengaan van eenzaamheid van 

vooral internationale studenten, ondersteuning van coöperatieve woonvormen, de 

problematiek van economisch daklozen en de funderingsproblemen bij woningen door 

verdroging. En het laatste succesje ging over het tegengaan van sloop van historische 

interieurs in niet-monumentale panden. Dat is een grote schande, die helaas nog niet tot 

een einde is gebracht. Maar gelukkig heb jij dat historisch besef wel en oog voor cultuur, en 

gelukkig gaan we daar als gemeente nu ook werk van maken. En zo heb je in korte tijd heel 

veel voor elkaar gekregen. Maar we hebben je vooral bezig gezien met het onderwerp dat je 

zo aan het hart gaat: de gevolgen van de gaswinning voor de inwoners van Groningen. En 

het was logisch dat je lid werd van de begeleidingscommissie van de raad rond de 

aardbevingen. En in die commissie heb jij een heel actieve rol gespeeld. Je hebt als lid van de 

commissie een grote inbreng gehad in de gesprekken die de raad heeft gevoerd met 

inwoners die zijn getroffen door de aardbevingsellende en met die gesprekken heeft de 

gemeenteraad laten zien ook in corona-tijd in gesprek te willen blijven met inwoners, zo 

goed en zo kwaad als dat, ondanks die beperkingen, ging. Dat ging online en telefonisch, 

maar toen het weer fysiek kon in een kerk te Ten Boer, in het dorpshuis van Ten Post en het 

dorpshuis van Woltersum heb je die kans gelijk gepakt. De raad heeft op drie avonden in 

totaal zes dorpsgesprekken met inwoners gevoerd en je hebt toen aangetoond niet al te snel 

benauwd te zijn, want jij was de gespreksleider namens de raad in het allereerste 

dorpsgesprek in de kerk Levensbron in Ten Boer, en dat was niet een makkelijk gesprek, 

maar je stond daar en je hebt je er doorheen geslagen en bood een luisterend oor voor al 

die inwoners die het slachtoffer zijn van de aardbevingsellende. En je hebt daar ook 

uitgelegd dat de mogelijkheden van onze raad op het aardbevingsdossier beperkt zijn, maar 

dat jullie als volksvertegenwoordigers willen blijven opkomen voor de belangen van de 

inwoners en dat hebben we als college geweten. Jij en je collega's kwamen terug met veel 

mondelinge en schriftelijke vragen. De sessie met de raad Vernieuwen en versterken van 

morgen is daar ook een vervolg op. Lieke, ergens schrijf je dat je leeft naar het motto: 

practice what you preach en dat betekent voor jou dat je veganistisch eet, niet vliegt en 

alleen duurzame kleding koopt. Zo kan je anderen inspireren, zeg je en ik zou zeggen: ga 

daarmee door. Als raadslid heb je je met hart en ziel ingezet voor de inwoners van 

Groningen en daar ga je mee door, alleen in een andere hoedanigheid. Daar zijn we blij mee 

en daar wensen we je ook heel veel succes mee, Lieke, heel veel dank voor je inzet voor de 

gemeente Groningen. We komen elkaar gelukkig bij de Veiligheidsregio wel weer tegen en je 

krijgt - of je hebt al gekregen - het gebruikelijke afscheidscadeau, het beeld van een 

springend jong paard, van kunstenaar Harro Nikkels. Heel erg bedankt, Lieke, en heel veel 

succes in je toekomstige werk. Dan geef ik ook graag het woord aan de fractievoorzitter van 

GroenLinks, Mirjam Wijnja. 

00:32:08 
Mevrouw Wijnja: Dank u wel, voorzitter. Lieve Lieke, samen in een fractie in de 

gemeenteraad zitten betekent niet alleen samenwerken, maar dat we samen gebouwd 

hebben vanaf het begin. We hebben samen allerlei campagnes gevoerd en we hebben 

vooral ook lief en leed gedeeld. Jij bent de eerste van ons elftal die vertrekt en dat vinden 

we allemaal heel erg veel dubbel, want we gaan je enorm missen, maar we gunnen je je 

avontuur allemaal heel erg. Jij was een heerlijke aanvulling op onze fractie, want je bent 
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scherp, je bent principieel, je bent optimistisch - vind ik heel belangrijk - grondig en vooral 

ook een heel harde werker. In je gesprekken met inwoners en organisaties zagen we altijd 

dat jouw vuurtje echt ging branden en het is geweldig wat je de afgelopen jaren voor onze 

inwoners bereikt hebt. De burgemeester zei daar al iets over. Het werken met en voor de 

Groningers die het slachtoffer werden van de gasbevingen en alle ellende die daarbij kwam 

en komt kijken, is iets dat je belangrijk vindt en waar een belangrijk deel van je drive 

vandaan komt. En toen je me belde om te vertellen dat je deze nieuwe baan had, viel het me 

weer op: de discrepantie tussen wat je zelf denkt te kunnen versus hoe andere mensen je 

zien. Gelukkig werken er een paar heel slimme mensen bij de Veiligheidsregio en zagen zij 

wat wij allang weten: dat je een dijk van een vrouw bent met hart voor mensen. En daar 

gaan ze nog heel, heel veel plezier aan beleven bij de Veiligheidsregio. We gaan je 

ontzettend missen, we wensen je heel veel geluk, heel veel succes en vooral tot binnenkort. 

00:33:45 
Voorzitter: Dank je wel, Mirjam en dan geef ik graag het woord aan onze nestor Amrut 

Sijbolts. 

00:33:56 

De heer Sijbolts: Dank u wel, voorzitter, en ik ben niet meer zo flexibel als dat mooie jonge 

paard, maar volgens mij kan ik Lieke met veel mooie woorden namens de raad toespreken. 

In de vorige raad namen we afscheid van een raadslid van een eenmansfractie en nu van een 

raadslid van de grootste partij van de gemeenteraad van Groningen. Lieke Schoutens, in 

Almelo geboren, groeit op in Franeker en is verzot op Groningen. Herman Finkers zou 

zeggen: Almelo, het licht staat op rood, het licht staat op groen, Lieke Schoutens gaat bij de 

Veiligheidsregio iets tegen de bevings doen. Dankzij jouw grote kennis over de effecten van 

gaswinning en de bevingen op mensen, door verscheidene onderwijsprojecten aan de 

universiteit, is jou dat toevertrouwd. Deze grijze, wijze, oude man houdt eigenlijk niet zo van 

raadsleden die tussentijds vertrekken, zeker niet wanneer ze zo veel voorkeurstemmen 

hebben gehaald. Maar Lieke, jouw besluit siert je. Je hebt het treffend verwoord in een 

interview met het dagblad op vijf maart en ik citeer: 'Het raadswerk moet je serieus nemen, 

dat heb ik altijd gevonden. Je moet er veel tijd voor uittrekken, dat lukt me niet naast zo'n 

zware functie' verklaart Lieke, 'en ik zou de aardbevingen niet als raadslid in mijn 

portefeuille kunnen houden, dat vind ik niet integer.' Lieke, je stond op de lijst van 

GroenLinks op plaats acht. Je wit 580 stemmen te behalen, meer stemmen dan de 

kandidaten op de plaatsen drie, vijf, zes en zeven. Zou GroenLinks bijvoorbeeld vrij vier 

zetels hebben behaald, dan zou Lieke Schoutens de vierde zetel hebben gekregen omdat ze 

meer stemmen heeft behaald, dan de kandidaten drie, vijf, zes en zeven en minimaal de 

voorkeurs drempel heeft gehaald. Uiteindelijk maakte je dus deel uit van de grootste fractie 

en bij zo'n grote fractie dreigt altijd het gevaar van anonimiteit. Maar Lieke, jij hebt met je 

gedreven inzet laten zien dat je zeker een zichtbaar raadslid kunt zijn en dat je succesjes 

kunt behalen. Dat deze nestor als het aan jou ligt, geen straatnaam naar zich vernoemd 

krijgt, simpel om het feit dat hij een man is, nemen we maar even voor lief. Het zou bijna 

een reden zijn om... Lieke, met een relatief korte periode heb je toch een van de 

enerverendste periodes van de Groningse gemeenteraad meegemaakt, met alle mogelijke 

coronavergadervormen, invoering van de nieuwe werkwijze, voor jou mogelijk om daarop 

terug te kijken en om vooruit te kijken. Helaas heb ik als nestor en wij als raad jou en elkaar 
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niet heel erg kunnen leren kennen door de coronamaatregelen. Ondanks dat kunnen we 

trots blijven op de omgangsvormen van deze raad, hard op de inhoud en zacht op de 

omgang, want toch had ik vanavond na afloop met jou graag het glas willen heffen. En 

omdat jij veganist bent, had ik dat best met een vegetarische worst willen doen. Zonder dat 

je het doorhad - want nu komen we natuurlijk bij de standaard anekdotes die elk raadslid 

voor de kiezen krijgt, wanneer ze afscheid nemen - zonder dat je het doorhad zat je in een 

kleine zaal van de Oosterpoort voor het oog van jouw eigen fractie en die van de Stadspartij 

trouwjurken uit te zoeken voor het huwelijk met jouw geliefde. Helaas heeft niet iedereen 

kunnen zien welke jurken zijn afgevallen, maar als we daar een keuring, een stemming, over 

hadden kunnen houden, dan denk ik dat uiteindelijk de jurk die jij hebt gekozen, de jurk was 

geworden. Maar Lieke, na heel vaak zeuren bij de bodes had jij het dan eindelijk voor elkaar 

dat de door jou omschreven kleffe plakken begrafeniscake werden vervangen of aangevuld 

met Oreo-koekjes, en die zijn ook gewoon vegan. Helaas waren die niet alleen bij de 

GroenLinksfractie erg in trek voorafgaand aan de raadsvergaderingen, dus als de 

veganistische koekjes op waren en het voor Lieke eindelijk het moment was dat ze thee kon 

halen, lagen alleen nog plakken cake. Dus uiteindelijk moest je toch aan die kleffe 

begrafeniscake. Bij de begrafenisborrels heb ik begrepen dat jij op de maandagavond in Der 

Witz, dat is alweer lang geleden, alleen maar thee bestelde en dan van Benni het koekje 

kreeg. Vorige week werd er een filmpje gemaakt over de aanstaande motie over 

straatnamen. Dat was heel vroeg, omdat je niet in de regen wilde staan. De straten waren 

uitgestorven en Lieke teerde op een uur slaap en koffie. Dat slaapgebrek was het resultaat 

van jouw nieuwe baan en keihard werken als raadslid om de laatste dingen voor elkaar te 

krijgen en de overdracht strak te regelen. En ook dat siert je, Lieke. Ondanks je slaaptekort 

stond je toch te dansen en te springen voor de camera om lekker actief over te komen. En zo 

kennen we Lieke: hard werken, een inzet van 125 procent en altijd knallen als het ertoe 

doet. Een van de raadsleden, en ik zal haar naam niet noemen, vond het toch wel bijzonder 

dat al die stickers op je laptop stonden, allemaal linkse clubjes. Overigens weet datzelfde 

raadslid niet eens meer welke dat precies waren. En er was een moment dat jullie bij de 

Vietnamees zaten en de eigenaar vroeg aan ons wie nog iets mee naar huis wilde nemen en 

het raadslid, Ietje Jacobs, waarvan ik de naam niet zou noemen, die vroeg om een bak sushi 

voor haar zoon, want die is daar gek op. En volgens haar, Lieke, kregen jij en Femke een bak 

witte rijst mee. Smaken verschillen. Lieke, ondanks de korte periode van deze raad en de 

ellende door de beperkingen in verband met corona mag je trots terugkijken op jouw 

raadsperiode. Namens de raad veel succes met jouw nieuwe job en vergeet daarbij je 

opgedane ervaring als raadslid niet. Lieke, toi toi toi en moi! 

00:40:49 
Voorzitter: Ik kan me voorstellen, Lieke, dat na al die woorden de emoties hoog zitten. Maar 

als het lukt, dan wil ik je graag de gelegenheid gegeven om zeker de nestor nog even wat 

terug te zeggen. Intussen zit de bode aan een stuk begrafeniscake, maar dus die zal er wel in 

blijven, vrees ik. Lieke, wil je nog een woord richten tot onze raad? 

00:41:15 
Mevrouw Schoutens: Jazeker voorzitter, heel erg bedankt voor de ontzettend lieve woorden, 

en ook voor de fijne, gênante verhalen, inderdaad. Ik heb het ontzettend leuk gevonden om 

als raadslid in de gemeente Groningen aan het werk te gaan en vooral ook omdat het zo'n 
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fantastische raad is. Ik vind de sfeer altijd goed, iedereen is vriendelijk tegen elkaar en dat 

vind ik echt heel bijzonder. Ik vind het hartstikke leuk om op verschillende onderwerpen met 

iedereen samen te werken, over wooncoöperaties bijvoorbeeld, met Tom en met Tessa heb 

ik heel veel plezier gehad. Ik voelde me ook echt bevoorrecht dat ik mij met de thema's 

wonen en de aardbevingsproblematiek bezig mocht houden. We zijn natuurlijk een 

gigantische fractie, dus ik voel dat ik echt geluk heb gehad, heel mooie onderwerpen. Ja, er 

is al heel veel gezegd, ik heb inderdaad een nieuwe baan, jullie hebben het allemaal gelezen 

in gênante mijn afscheidsbrief ook. Ik ben inmiddels al drie weken bezig en ik heb het er 

ontzettend leuk, mijn collega's zijn aardig en Koen, ik vind het heel fijn dat wij elkaar ook nog 

gaan zien. Ik blijf me gewoon inzetten voor de inwoners van Groningen, van de provincie en 

van het aardbevingsgebied, dus ik vertrek niet naar Shell, geen gênante gekke bedrijven, ik 

blijf me gewoon inzetten voor de goede zaak. Ik wil de griffie bedanken. Ik wil de raad 

bedanken, en natuurlijk mijn fantastische fractie, het college, de ambtenarij en ik wens 

Petra, mijn opvolger, heel veel succes en ik heb er alle vertrouwen in dat zij het ontzettend 

goed gaat doen. Heel erg bedankt allemaal. 

00:43:17 
Voorzitter: Dank je wel Lieke en heel veel succes, zoals gezegd. 

1c. Mevrouw P. Brouwer installeren als raadslid van fractie 

GroenLinks 
00:43:21 

Voorzitter: Wij gaan over tot de installatie van jouw opvolger. Dat is eigenlijk een beetje een 

oude bekende. Ik heb net begrepen dat zij altijd een grote entree maakt, dat als ze wordt 

geïnstalleerd, onmiddellijk het brandalarm ongeveer afgaat, dus ik zou zeggen: fasten your 

seatbelts, maar we moeten eerst eventjes kijken of ze wel wordt toegelaten. Daartoe geef ik 

het woord aan de voorzitter van de commissie Geloofsbrieven, Jan-Pieter Loopstra, om ons 

te vertellen of het door kan gaan of niet. Meneer Loopstra. 

00:43:58 
De heer Loopstra: Dank u, voorzitter, we hebben de relevante stukken bestudeerd en wij zijn 

akkoord. Wij adviseren dan ook om Petra Brouwer tot lid van de gemeenteraad toe te laten. 

00:44:13 
Voorzitter: Dan dank ik de commissie en dan zou ik mevrouw Brouwer naar voren willen 

roepen en gaan wij over tot de installatie. En we gaan het proberen zo te doen dat ze goed 

in beeld is. 

00:44:43 
Voorzitter: Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, noch 

middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 

beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, 

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof 

dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 

als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Verzoek ik u mij na te zeggen: dat 

verklaar en beloof ik. 
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00:45:28 

Mevrouw Schoutens: Dat verklaar en beloof ik. 

00:45:28 
Voorzitter: Dan mag ik u van harte geluk wensen met uw hernieuwde benoeming tot lid van 

onze raad. Vooral volhouden, want u krijgt er een grote bos bloemen bij. En u krijgt ook nog 

iets anders en dat zal ik ook even laten zien. Dat is het, zo is het te zien. Aan het eind van 

deze vergadering zal onze stadsdichter memoreren dat wij hopelijk voor de laatste keer in 

deze samenstelling zo moeten vergaderen. Dat heeft alles te maken met corona, dat is voor 

ons niet leuk, maar het is voor heel veel mensen in deze stad, uit deze regio, heel erg zwaar 

en dat zal straks gememoreerd worden. En daar hoort dit gedicht van onze stadsdichter bij. 

We gaan het straks horen en u krijgt het allemaal thuis. Onze stadsdichter volgt deze 

vergadering al. Ik geef mevrouw Brouwer even de gelegenheid om rustig in dit pand een 

plek te zoeken, zodat ze deze vergadering kan bijwonen. Dan zijn we in totaal weer met 44 

raadsleden. 

1d. Vaststellen agenda & 1e. Vaststellen verslag 3 maart 2021 
00:47:40 

Voorzitter: In de tussentijd, en dat hebben we in het presidium al besproken, kan ik 

overgaan tot vaststelling van de agenda en het verslag van de raadsvergadering van drie 

maart 2021. Ik neem aan dat u daar allemaal mee instemt? Dat is het geval. 

2a. De heer J. Visser van fractie GroenLinks benoemen als lid in 

de begeleidingscommissie aardbevingsdossier 
00:48:05 

Voorzitter: Dan is zojuist besproken het voorstel om ons raadslid, de heer Jan Visser, te 

benoemen als lid van de begeleidingscommissie aardbevingsdossier. In het presidium is 

aangegeven dat dat bij acclamatie zou kunnen. Ik neem aan dat dat bevestigd wordt. Dat is 

het geval. 

2b. De heer A. Sijbolts van fractie Stadspartij benoemen als lid 

van het audit committee 
00:48:32 

Voorzitter: En besproken is om de heer Amrut Sijbolts te benoemen als lid van het audit 

committee en ook daarvan werd in het presidium aangegeven dat het bij acclamatie zou 

kunnen. Ik neem aan dat dat ook bevestigd wordt door u. Ook dat is het geval. 

3a. Bekrachtiging geheimhouding ogv artikel 25 Gemeentewet 

van collegebrieven nummer 9 en nummer 18 op de lijst 
00:48:54 

Voorzitter: Dan zijn we bij de ingekomen stukken. U wordt gevraagd de geheimhouding op 

grond van artikel 25 van de gemeentewet voor de collegebrieven nummer 9 en 18 te 

bevestigen. Ik denk dat dat conform de bespreking in het presidium kan. 
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4. Conformstukken 
00:49:20 

Voorzitter: Dan is ook dat bevestigd en dan komen wij bij de conformstukken. Volgens de 

toelichting die ik zojuist heb gekregen uit de eerdere vergaderingen, zal ik de 

stemverhouding aangeven. Als dat niet juist is, dan hoop ik dat u nog even aan de bel trekt. 

De conformstukken: het bestemmingsplan Haren Raadhuisplein is aangenomen met een 

tegenstem van de VVD. Uitvoeringsprogramma Brandveilig gebruik van gemeentelijke 

gebouwen is door u aanvaard. Dat geldt ook voor Vier C, de nota Bodembeheer. U heeft 

ingestemd met de realisatie van een nieuw fietspad parallel aan het Platvoetspad, voor 

degenen die je niet weten waar dit is, het is langs het van Starkenborghkanaal. De 

Nacalculatie Revitalisering Simon van Hasseltschool, daarmee heeft u ingestemd. De 

maatregelen wachtlijsten jeugd heeft u gezien en mee ingestemd. De Kredietaanvraag voor 

de Groenewei heeft u mee ingestemd. Ten aanzien van de Logiesbelasting naar 

overnachtingsprijsklasse wensen de fracties van de Stadspartij CDA en VVD geacht worden 

daartegen te hebben gestemd. Het is wel aangenomen. En Subsidie Platform voor Groningen 

Architectuur en Stedenbouw, daar heeft u mee ingestemd en dat geldt ook voor de nieuwe 

Programmastructuur Begroting. Dat waren de punten onder Vier en ik hoop dat ik iedereen 

recht heb gedaan met de gemaakte kanttekeningen van de fracties. Wenst iemand daar nog 

een opmerking over te maken? Dat is niet het geval. 

5. Conformstukken + moties 
00:51:56 

Voorzitter: Dan zijn we bij de conformstukken, waar ook nog een motie over wordt 

ingediend of is besproken. De stemverklaringen die zijn vanmiddag al aan de orde geweest 

bij de voorbereidende vergadering en ik stel u dus voor om de moties in stemming te 

brengen en dan het raadsvoorstel verder als hamerstuk te beschouwen. Ten aanzien van de 

Visie Stadslogistiek is een motie besproken die weer is ingetrokken. Kan ik dan aannemen 

dat de Visie Stadslogistiek door u is aanvaard? 

00:52:43 
De heer Van Kesteren: Voorzitter. 

00:52:43 
Voorzitter: Ja, de heer Van Kesteren. 

00:52:45 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, de PVV-fractie wordt geacht tegen te hebben gestemd, 

tegen dit raadsvoorstel. 

00:52:53 

Voorzitter: Noteren we dat. 

00:52:57 
De heer Van Kesteren: Voorzitter? 

00:52:57 

Voorzitter: Nog andere fracties? Ja? Mevrouw Jacobs. 
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00:53:03 

Mevrouw Jacobs: Voorzitter, wij hebben vanmiddag ook gezegd dat wij tegen dit voorstel 

zijn. 

00:53:09 

Voorzitter: Dat noteren we. 

00:53:12 

Mevrouw Jacobs: Voorzitter. 

00:53:12 

Voorzitter: Ja, meneer Sijbolts. 

00:53:16 
De heer Sijbolts: Datzelfde geldt voor de fractie van de Stadspartij. 

00:53:20 
Voorzitter: Nog andere fracties tegen dit voorstel? 

00:53:23 
De heer Bolle: Het CDA stemt ook tegen, omdat er geen ontheffingenbeleid bij zit. 

00:53:29 
Voorzitter: Het CDA noteren we ook. 

00:53:33 
De heer Bosch: Voorzitter, hebben we het over Stadslogistiek? 

00:53:35 
Voorzitter: Ja. 

00:53:38 
De heer Bosch: Daar stemt mijn fractie ook tegen vanwege de ANPR-camera's. 

00:53:41 
Voorzitter: Noteren we dat ook. Anderen nog? Dan is het voorstel aanvaard en de exacte 

stemverhouding komt dan in het verslag terug. Wij gaan even kijken hoe het met de 

aanmelding van mevrouw Brouwer zit. Ze is boven water. Dan zijn we bij de beleidskader 

Inburgering. Daar hebben we niet alleen prachtige mollebonen aan te danken maar ook een 

motie van VVD, Partij van de Arbeid, Student en Stad, ChristenUnie en Stadspartij. Ik neem 

aan dat de motie wordt ingediend en dan gaan we de fracties bij langs. Aan de orde is dus de 

motie van de VVD en andere partijen over inburgeren in Groningen. De fractie van 

GroenLinks. 

00:55:48 
Mevrouw Wijnja: Voor. 

00:55:48 
Voorzitter: De Partij van de Arbeid is indiener. 

00:55:51 
De heer Bushoff: Ook voor. 

00:55:52 
Voorzitter: D66. 
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00:56:01 

De heer Rustebiel: Tegen. 

00:56:04 
Voorzitter: SP. 

00:56:04 
De heer Dijk: Tegen. 

00:56:09 
Voorzitter: VVD. 

00:56:09 
Mevrouw Jacobs: Voor. 

00:56:13 

Voorzitter: ChristenUnie. 

00:56:13 
De heer Brandsema: Voor. 

00:56:13 

Voorzitter: De Partij voor de Dieren. 

00:56:19 

De heer Pechler: Voor. 

00:56:21 

Voorzitter: Het CDA. 

00:56:23 
De heer Bolle: Tegen. 

00:56:25 

Voorzitter: 100% Groningen. 

00:56:27 
Mevrouw Menger: Voor. 

00:56:29 
Voorzitter: Stadspartij, 

00:56:30 
De heer Sijbolts: Voor. 

00:56:34 

Voorzitter: Student en Stad. 

00:56:35 

De heer Bosch: Voor. 

00:56:36 

Voorzitter: De PVV. 

00:56:39 
De heer Van Kesteren: Voor. 
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00:56:40 

Voorzitter: Motie is aangenomen, dan het voorstel zelf, GroenLinks. 

00:56:49 
Mevrouw Wijnja: Voor. 

00:56:49 
Voorzitter: De Partij van de Arbeid. 

00:56:51 
De heer Bushoff: Ook voor. 

00:56:54 
Voorzitter: D66. 

00:56:57 

De heer Rustebiel: Voor. 

00:56:58 
Voorzitter: De SP. 

00:56:58 

De heer Dijk: Voor. 

00:57:01 

Voorzitter: VVD. 

00:57:04 

Mevrouw Jacobs: Voor. 

00:57:05 
Voorzitter: ChristenUnie. 

00:57:07 

De heer Brandsema: Voor. 

00:57:07 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

00:57:08 
De heer Pechler: Voor. 

00:57:13 
Voorzitter: CDA. 

00:57:13 

De heer Bolle: Voor. 

00:57:16 

Voorzitter: 100% Groningen. 

00:57:18 

Mevrouw Menger: Voor. 

00:57:19 
Voorzitter: Stadspartij. 
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00:57:19 

De heer Sijbolts: Voor. 

00:57:21 
Voorzitter: Student en Stad. 

00:57:23 
De heer Bosch: Voor. 

00:57:25 
Voorzitter: PVV. 

00:57:25 
De heer Van Kesteren: Tegen. 

00:57:27 

Voorzitter: Met één stem tegen van de PVV is het aangenomen. Dan komen we bij het 

Gronings Model voor Wijk- en Dorpsdemocratie en de instelling van de 

Begeleidingscommissie Democratische vernieuwing en Participatie. Bij die instelling 

Begeleidingscommissie heb ik een tegenstem van de SP en ook nog een aantal moties. In de 

eerste plaats een motie van de SP: Doen wat nu al kan. Ik neem aan dat die wordt ingediend. 

00:58:13 
De heer Dijk: Voorzitter, ik heb begrepen dat die wordt ingetrokken. 

00:58:17 
Voorzitter: Die wordt ingetrokken? 

00:58:20 
De heer Dijk: Ja. 

00:58:21 
Voorzitter: Oké, en geldt dat ook voor de motie: Een goed communicatief begin is het halve 

werk? 

00:58:29 

De heer Dijk: Nee, die niet. 

00:58:30 
Voorzitter: Die niet. Dan brengen we die in stemming. Dus het gaat nu om motie: Een goed 

communicatief begin is het halve werk. GroenLinks. 

00:58:44 
Mevrouw Wijnja: Tegen. 

00:58:46 

Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

00:58:46 
De heer Bushoff: Tegen. 

00:58:49 

Voorzitter: D66. 

00:58:50 
De heer Rustebiel: Tegen. 
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00:58:53 

Voorzitter: SP. 

00:58:55 
De heer Dijk: Voor. 

00:58:57 
Voorzitter: VVD. 

00:58:57 
Mevrouw Jacobs: Tegen. 

00:58:59 
Voorzitter: ChristenUnie. 

00:58:59 

De heer Brandsema: Tegen. 

00:59:02 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

00:59:03 

De heer Pechler: Voor. 

00:59:06 

Voorzitter: CDA. 

00:59:06 

De heer Bolle: Voor. 

00:59:06 
Voorzitter: 100% Groningen. 

00:59:10 

Mevrouw Menger: Tegen. 

00:59:13 
Voorzitter: Stadspartij. 

00:59:14 
De heer Sijbolts: Voor. 

00:59:16 
Voorzitter: Student en Stad. 

00:59:19 

De heer Bosch: Tegen. 

00:59:20 

Voorzitter: PVV. 

00:59:21 

De heer Van Kesteren: Voor. 

00:59:21 
Voorzitter: De motie is verworpen. Dan motie onder nummer Acht van Student en Stad, 
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VVD, Partij voor de Dieren onder de titel: Ik neem je mee in het Gronings model. Ik ga ervan 

uit dat de motie wordt ingediend. 

00:59:42 
De heer Bosch: Nee, voorzitter, wij zijn erg blij met de toezegging van de wethouder en nou, 

daar laten wij het bij. 

00:59:47 
Voorzitter: Dan schrappen we hem. En dan ben ik bij het voorstel zelf. Het Gronings model 

voor Wijk- en Dorpsdemocratie en de instelling van de Begeleidingscommissie 

Democratische Vernieuwing. Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen? 

Of anders Ja gezegd, ik heb hier een tegenstem van de SP. Laat ik er toch maar even gewoon 

bij langsgaan. GroenLinks. 

01:00:18 
Mevrouw Wijnja: Voor. 

01:00:18 

Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:00:23 
De heer Bushoff: Voor. 

01:00:25 
Voorzitter: D66. 

01:00:25 
De heer Rustebiel: Voor. 

01:00:25 
Voorzitter: SP. 

01:00:33 
De heer Dijk: Voor de helderheid: voor het voorstel, maar tegen de instelling van een 

Begeleidingscommissie. 

01:00:37 
Voorzitter: Akkoord. VVD. 

01:00:42 

Mevrouw Jacobs: Voor, voorzitter. 

01:00:43 

Voorzitter: ChristenUnie. 

01:00:45 
De heer Brandsema: Voor. 

01:00:45 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:00:46 
De heer Pechler: Voor. 

01:00:52 
Voorzitter: CDA. 
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01:00:52 

De heer Bolle: Voor. 

01:00:52 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:00:55 
Mevrouw Menger: Voor. 

01:00:55 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:00:59 
De heer Sijbolts: Voor. 

01:01:01 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:01:04 
De heer Bosch: Voor. 

01:01:04 

Voorzitter: PVV. 

01:01:07 

De heer Van Kesteren: Het is een voorstel voor de bühne, wij zijn tegen. 

01:01:10 

Voorzitter: Dan is het voorstel aangenomen. Dan ben ik bij Krediet, opwaardering en 

herinrichting Entreehal Oosterpoort, Daar hebben wij een motie van de SP en 100% 

Groningen. Ik neem aan dat die motie wordt ingediend? Ja, zie ik. GroenLinks. 

01:01:41 
Mevrouw Wijnja: Tegen. 

01:01:42 
Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:01:44 
De heer Bushoff: Tegen. 

01:01:46 
Voorzitter: D66. 

01:01:49 

De heer Rustebiel: Tegen. 

01:01:51 
Voorzitter: SP. 

01:01:53 
De heer Dijk: Voor. 

01:01:54 
Voorzitter: VVD. 
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01:01:54 

Mevrouw Jacobs: Tegen. 

01:01:58 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:02:00 
De heer Brandsema: Tegen. 

01:02:00 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:02:03 
De heer Pechler: Is dit motie tien? Dan zijn we tegen. 

01:02:07 

Voorzitter: Ja, dat is motie tien. Tegen. CDA. 

01:02:11 
De heer Bolle: Tegen. 

01:02:14 

Voorzitter: 100% Groningen. 

01:02:15 

Mevrouw Menger: Voor. 

01:02:18 

Voorzitter: Stadspartij. 

01:02:20 
De heer Sijbolts: Tegen. 

01:02:21 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:02:23 
De heer Bosch: Tegen. 

01:02:26 
Voorzitter: PVV. 

01:02:26 
De heer Van Kesteren: Tegen. 

01:02:27 

Voorzitter: Motie is verworpen. Dan het hoofdvoorstel: Krediet, opwaardering en 

herinrichting Entreehal Oosterpoort GroenLinks. 

01:02:37 
Mevrouw Wijnja: Voor. 

01:02:39 
Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:02:42 
De heer Bushoff: Voor. 
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01:02:43 

Voorzitter: D66. 

01:02:43 
De heer Rustebiel: Voor. 

01:02:43 
Voorzitter: SP. 

01:02:49 
De heer Dijk: Tegen. 

01:02:50 
Voorzitter: VVD. 

01:02:50 

Mevrouw Jacobs: Voor. 

01:02:53 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:02:53 

De heer Brandsema: Voor. 

01:02:55 

Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:02:56 

De heer Pechler: Voor. 

01:02:58 
Voorzitter: CDA. 

01:02:58 

De heer Bolle: Voor. 

01:03:03 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:03:04 
Mevrouw Menger: Tegen. 

01:03:06 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:03:08 

De heer Sijbolts: Voor. 

01:03:09 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:03:11 

De heer Bosch: Voor. 

01:03:13 
Voorzitter: PVV. 
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01:03:16 

De heer Van Kesteren: Tegen. 

01:03:17 
Voorzitter: Dan is het voorstel aangenomen. Dan het Sociaal steunpakket Cultuur. Daar is 

een motie onder nummer zeven van 100% Groningen en de SP. Sociaal steunpakket Cultuur. 

Wordt de motie ingediend? Ja, dat is het geval. Dan gaan we de motie in stemming brengen. 

GroenLinks. 

01:03:53 
Mevrouw Wijnja: Tegen. 

01:03:54 
Voorzitter: PvdA. 

01:03:58 
De heer Bushoff: Tegen. 

01:03:58 
Voorzitter: D66. 

01:03:58 
De heer Rustebiel: Tegen. 

01:03:59 
Voorzitter: SP. 

01:03:59 
De heer Dijk: Voor. 

01:04:03 

Voorzitter: VVD. 

01:04:04 
Mevrouw Jacobs: Tegen. 

01:04:05 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:04:06 
De heer Brandsema: Tegen. 

01:04:06 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:04:11 
De heer Pechler: Tegen. 

01:04:13 
Voorzitter: CDA. 

01:04:13 
De heer Bolle: Tegen. 

01:04:17 
Voorzitter: 100% Groningen. 
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01:04:18 

Mevrouw Menger: Voor. 

01:04:18 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:04:22 
De heer Sijbolts: Voor. 

01:04:24 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:04:27 
De heer Bosch: Tegen. 

01:04:29 

Voorzitter: PVV. 

01:04:31 
De heer Van Kesteren: Voor. 

01:04:31 

Voorzitter: De motie is verworpen. Dan het hoofdvoorstel Sociaal steunpakket Cultuur. 

GroenLinks. 

01:04:43 
Mevrouw Wijnja: Voor. 

01:04:43 
Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:04:45 
De heer Bushoff: Voor. 

01:04:48 
Voorzitter: D66. 

01:04:48 
De heer Rustebiel: Voor. 

01:04:52 
Voorzitter: SP. 

01:04:52 
De heer Dijk: Tegen. 

01:04:55 
Voorzitter: VVD. 

01:04:55 
Mevrouw Jacobs: Voor. 

01:04:57 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:04:58 
De heer Brandsema: Voor. 
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01:04:59 

Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:05:01 
De heer Pechler: Voor. 

01:05:06 
Voorzitter: CDA. 

01:05:06 
De heer Bolle: Voor. 

01:05:08 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:05:10 

Mevrouw Menger: Tegen. 

01:05:11 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:05:14 

De heer Sijbolts: Voor. 

01:05:17 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:05:20 

De heer Bosch: Excuus. Bij welke motie zijn we nu? 

01:05:23 
Voorzitter: Nee. Het hoofdvoorstel, Sociaal steunpakket Cultuur. 

01:05:25 

De heer Bosch: Excuus, voor. 

01:05:30 
Voorzitter: PVV. 

01:05:31 
De heer Van Kesteren: Tegen. 

01:05:32 
Voorzitter: Het voorstel is aangenomen. En dan hadden we nog een discussiestuk, voordat 

we naar het hoogtepunt van deze vergadering gaan, de voordracht van de stadsdichter. 

Eerst nog vijf amendementen en het hoofdvoorstel. Eerst het amendement van de 

Stadspartij, CDA, VVD, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 100% en Student en Stad onder de titel 

Harmonisatie Sporttarieven. Dit amendement wordt, neem ik aan, ingediend? 

01:06:08 
De heer Sijbolts: Dat klopt, voorzitter. 

01:06:15 
Voorzitter: Dan gaan we dat eerste amendement in stemming brengen. GroenLinks. 

01:06:21 
Mevrouw Wijnja: Tegen. 
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01:06:22 

Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:06:23 
De heer Bushoff: Tegen. 

01:06:26 
Voorzitter: D66. 

01:06:29 
De heer Rustebiel: Tegen. 

01:06:30 
Voorzitter: SP. 

01:06:32 

De heer Dijk: Voor. 

01:06:33 
Voorzitter: VVD. 

01:06:33 

Mevrouw Jacobs: Voor. 

01:06:33 

Voorzitter: ChristenUnie. 

01:06:37 

De heer Brandsema: Tegen. 

01:06:37 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:06:43 

De heer Pechler: Voor. 

01:06:44 
Voorzitter: CDA. 

01:06:44 
De heer Bolle: Voor. 

01:06:44 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:06:49 

Mevrouw Menger: Voor. 

01:06:51 

Voorzitter: Stadspartij. 

01:06:52 

De heer Sijbolts: Voor. 

01:06:52 
Voorzitter: Student en Stad. 



GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 30 MAART 2021 21.00 UUR 
 

31 
 

01:06:56 

De heer Bosch: Voor. 

01:06:56 
Voorzitter: PVV. 

01:07:01 
De heer Van Kesteren: Voor. 

01:07:01 
Voorzitter: Amendement verworpen. Dan amendement twee van CDA, Stadspartij, VVD: 

Ingroeien naar Harense sporttarieven. Ik neem aan, ik heb meneer Bolle in beeld, dat het 

amendement wordt ingediend? 

01:07:19 

De heer Bolle: Klopt. 

01:07:25 
Voorzitter: GroenLinks. 

01:07:25 

Mevrouw Wijnja: Tegen. 

01:07:28 
Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:07:29 

De heer Bushoff: Tegen. 

01:07:31 

Voorzitter: D66. 

01:07:34 
De heer Rustebiel: Tegen. 

01:07:36 
Voorzitter: SP. 

01:07:38 
De heer Dijk: Genieten, voor. 

01:07:41 
Voorzitter: VVD. 

01:07:41 

Mevrouw Jacobs: Voor. 

01:07:45 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:07:46 
De heer Brandsema: Tegen. 

01:07:46 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 
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01:07:49 

De heer Pechler: Ook bij dit spelletje oppositiecoalitie stemmen wij voor. 

01:07:55 
Voorzitter: CDA. 

01:07:56 
De heer Bolle: Voor. 

01:07:58 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:07:59 
Mevrouw Menger: Voor. 

01:08:01 

Voorzitter: Stadspartij. 

01:08:01 
De heer Sijbolts: Voor Haren en ten Boer. 

01:08:04 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:08:06 

De heer Bosch: Tegen. 

01:08:08 

Voorzitter: PVV. 

01:08:10 
De heer Van Kesteren: Wij zijn voor. 

01:08:12 

Voorzitter: Maar het is wel een verworpen amendement. 

01:08:16 
De heer Van Kesteren: Dat is doodzonde. 

01:08:18 
Voorzitter: Dat is dit soort commentaar ook, natuurlijk. Dan het amendement onder drie van 

CDA, Stadspartij en VVD. Scenario B. Ik neem aan dat dat amendement wordt ingediend? 

Dat is het geval. Dan gaan we stemmen. GroenLinks. 

01:08:49 

Mevrouw Wijnja: Tegen. 

01:08:51 
Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:08:51 
De heer Bushoff: Tegen. 

01:09:03 
Voorzitter: D66. D66? Dan ga ik eerst even verder met de SP. 
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01:09:20 

De heer Dijk: Nou wordt het spannend. Voor. 

01:09:23 
Voorzitter: Ik ga nu heel langzaam praten. Dan komt het goed. VVD. 

01:09:33 
Mevrouw Jacobs: Voor. Maar, voorzitter, ik hoor altijd wel veel meer voor dan tegen, valt u 

dat ook op? 

01:09:37 

Voorzitter: Alles valt me op. ChristenUnie. 

01:09:43 
De heer Brandsema: Tegen. 

01:09:43 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:09:44 
De heer Pechler: Voor. 

01:09:48 
Voorzitter: CDA. 

01:09:48 
De heer Bolle: Voor. 

01:09:48 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:09:53 
Mevrouw Menger: Voor. 

01:09:54 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:09:55 
De heer Sijbolts: Voor. 

01:09:57 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:10:01 
De heer Bosch: Tegen. 

01:10:02 
Voorzitter: PVV. 

01:10:06 
De heer Van Kesteren: Voor. 

01:10:06 
Voorzitter: D66. 

01:10:09 
De heer Rustebiel: Tegen. 
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01:10:10 

Voorzitter: De lichte hoop die meneer Dijk had is daarmee toch vervlogen op rechtmatige 

wijze. Amendement is verworpen. Dan het amendement onder vier: CDA, Stadspartij, VVD, 

Partij voor de Dieren en 100%. Dat gaat over scenario C. Ik neem aan dat het amendement 

wordt ingediend? Ik heb meneer Bolle in beeld. Dat klopt. Ja, hij knikt. Ja. GroenLinks. 

01:10:48 
Mevrouw Wijnja: Tegen. 

01:10:48 
De heer Van Hoorn: Partij van de Arbeid. 

01:10:51 
De heer Bushoff: Tegen. 

01:10:52 
Voorzitter: D66. 

01:10:53 
De heer Rustebiel: Tegen. 

01:10:58 
Voorzitter: De SP. 

01:10:58 
De heer Dijk: Voor. 

01:11:01 
Voorzitter: VVD. 

01:11:02 

Mevrouw Jacobs: Voor. 

01:11:04 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:11:05 
De heer Brandsema: Tegen. 

01:11:05 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:11:07 
De heer Pechler: Voor. 

01:11:07 
Voorzitter: CDA. 

01:11:07 
De heer Bolle: Voor. 

01:11:14 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:11:16 
Mevrouw Menger: Voor. 
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01:11:17 

Voorzitter: Stadspartij. 

01:11:18 
De heer Sijbolts: Voor dit ABC-tje. 

01:11:21 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:11:22 
De heer Bosch: Tegen. 

01:11:23 
Voorzitter: PVV. 

01:11:27 

De heer Van Kesteren: Voor. 

01:11:27 
Voorzitter: Amendement verworpen. Dan het laatste amendement van CDA, Stadspartij 

VVD, Partij voor de Dieren, 100% met als titel: De waarheid ligt in het midden. Ik heb 

meneer Bolle nog steeds in beeld en mevrouw Jacobs ook. Het amendement wordt 

ingediend? Ja, knikken allebei. GroenLinks. 

01:11:57 
Mevrouw Wijnja: Tegen. 

01:11:57 
Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:11:57 

De heer Bushoff: Tegen. 

01:12:04 
Voorzitter: D66. 

01:12:08 
De heer Rustebiel: Tegen. 

01:12:10 
Voorzitter: SP. 

01:12:12 
De heer Dijk: Voor. 

01:12:14 
Voorzitter: VVD. 

01:12:15 
Mevrouw Jacobs: Alweer voor. 

01:12:18 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:12:22 
De heer Brandsema: Tegen. 
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01:12:22 

Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:12:23 
De heer Pechler: Voor. 

01:12:27 
Voorzitter: CDA. 

01:12:28 
De heer Bolle: Voor. 

01:12:30 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:12:32 

Mevrouw Menger: Voor. 

01:12:32 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:12:34 

De heer Sijbolts: Voor de waarheid. 

01:12:36 

Voorzitter: Student en Stad. 

01:12:39 

De heer Bosch: Tegen. 

01:12:41 
Voorzitter: PVV. 

01:12:44 

De heer Van Kesteren: Voor. 

01:12:44 
Voorzitter: Amendement verworpen. Dan het voorstel zelf: Harmonisatie sporttarieven. 

GroenLinks. 

01:12:54 
Mevrouw Wijnja: Voor. 

01:12:54 
Voorzitter: Partij van de Arbeid. 

01:12:56 
De heer Bushoff: Voor. 

01:12:58 
Voorzitter: D66. 

01:12:59 
De heer Rustebiel: Voor. 

01:13:03 
Voorzitter: SP. 
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01:13:03 

De heer Dijk: Tegen. 

01:13:05 
Voorzitter: VVD. 

01:13:07 
Mevrouw Jacobs: Ik voer alweer meneer Dijk, tegen. 

01:13:14 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:13:15 
De heer Brandsema: Voor. 

01:13:16 

Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:13:18 
De heer Pechler: Tegen. 

01:13:21 

Voorzitter: CDA. 

01:13:23 

De heer Bolle: Tegen. 

01:13:25 

Voorzitter: 100% Groningen. 

01:13:26 
Mevrouw Menger: Tegen. 

01:13:27 

Voorzitter: Stadspartij. 

01:13:30 
De heer Sijbolts: Tegen. 

01:13:32 
Voorzitter: Student en stad. 

01:13:33 
De heer Bosch: Voor. 

01:13:35 

Voorzitter: PVV. 

01:13:37 

De heer Van Kesteren: Met volle overtuiging tegen. 

01:13:39 

Voorzitter: Dan is het voorstel aangenomen. 



GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 30 MAART 2021 21.00 UUR 
 

38 
 

7. Moties vreemd aan de orde van de dag 
01:13:46 

Voorzitter: Dan krijgen we een aantal moties Vreemd aan de orde van de dag. Dat is vooral 

om de spanning erin te houden, maar ik denk eigenlijk meer bij de stadsdichter dan bij u. 

7a. M 3 Vroege vogels, PvdD 
01:14:01 

Voorzitter: Wij hebben een motie van de Partij voor de Dieren over Vroege vogels. Dat is ook 

een prachtig radioprogramma op de zondagochtend met klassieke muziek en mooie 

interviews. Maar dit is een motie om wat voorzichtiger om te gaan met kappen als er nesten 

zijn. Wordt deze motie ook ingediend, vraag ik aan de Partij voor de Dieren? 

01:14:31 

Mevrouw De Wrede: Jazeker. 

01:14:31 
Voorzitter: Die wordt ingediend, dan gaan we erover stemmen. 

01:14:36 
Voorzitter: Voorzitter, ik zou graag nog een stemverklaring willen geven. 

01:14:42 
Voorzitter: Dat kan. 

01:14:44 
De heer Been: Voorzitter, deze motie van de Partij van de Dieren staat wat GroenLinks 

betreft de plank volledig mis. Het kappen van bomen met een nest is bij wet verboden, is 

geborgd in de gedragscode en ik heb geen reden om aan te nemen dat de gemeente die niet 

volgt. De motie van de Partij van de Dieren kan zelfs contraproductief werken, want ook in 

december overwinteren vleermuizen en kunnen tortelduiven hun nest eerste bouwen. Niet 

de periode moet centraal staan, maar de aanwezigheid van nestgelegenheid en daar houdt 

de gemeente zich aan. Daarom stemt mijn fractie tegen deze motie. 

01:15:15 
Voorzitter: Dank u zeer, dan ga ik over tot de stemming waarvan GroenLinks heeft gezegd 

dat ze tegenstemt. 

01:15:22 
De heer Rebergen: Voorzitter, ook vanuit de ChristenUnie nog een stemverklaring. 

01:15:26 

Voorzitter: Ja, nog een stemverklaring, het was een beetje de bedoeling dat dat vanmiddag 

gebeurd was. 

01:15:31 
De heer Rebergen: Bij de moties Vreemd is dat niet tortelduiven hun gebeurd, voorzitter. 

01:15:34 
Voorzitter: Dan gaan we even de stemverklaring opnemen. De heer Rebergen. 

01:15:42 
De heer Rebergen: Voorzitter, ook in het staande beleid wordt rekening gehouden met het 
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broedseizoen en ook het beschermen van de verschillende diersoorten. Dus wat ons betreft 

is deze motie overbodig. We zullen dus tegenstemmen. 

01:15:53 
Voorzitter: Prima. Dan kijk ik even of er nog behoefte is aan andere stemverklaringen. Dat 

lijkt niet het geval. Dan komt het verder tot uiting in de stemmingen zelf en GroenLinks heeft 

de opvatting gegeven. Dus ik noteer: tegen. Partij van de Arbeid. 

01:16:20 
De heer Bushoff: Tegen. 

01:16:21 
Voorzitter: D66. 

01:16:23 

De heer Rustebiel: Tegen. 

01:16:27 

Voorzitter: SP. 

01:16:29 
De heer Dijk: Tegen 

01:16:31 
Voorzitter: VVD. 

01:16:31 
Mevrouw Jacobs: Tegen. 

01:16:34 

Voorzitter: ChristenUnie. 

01:16:34 

De heer Rebergen: Tegen. 

01:16:36 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:16:39 
De heer Pechler: Dat kunt u vast raden, wij zijn voor. 

01:16:46 
Voorzitter: Daar hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. CDA. 

01:16:49 

De heer Bolle: Tegen. 

01:16:49 
Voorzitter: 100%. 

01:16:53 

Mevrouw Menger: Voor. 

01:16:54 

Voorzitter: Stadspartij. 
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01:16:54 

De heer Sijbolts: Voor. 

01:16:59 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:16:59 
De heer Bosch: Tegen. 

01:17:02 
Voorzitter: PVV. 

01:17:04 
De heer Van Kesteren: Voor. 

01:17:05 

Voorzitter: Motie is verworpen. 

7b. M 4 Meer ruimte voor bewonersvariant , SP,PVV, 

STADSPARTIJ, VVD 
01:17:09 

Voorzitter: Dan hebben wij de motie onder nummer vier van de SP, PVV, VVD en Stadspartij: 

Meer ruimte voor bewonersvariant. Ik heb meneer Dijk in beeld. Wordt deze motie 

ingediend? Ja, hij wordt ingediend. Dan gaan we stemmen, is er nog behoefte aan 

stemverklaringen? 

01:17:32 

De heer Been: Voorzitter? 

01:17:32 
Voorzitter: Ja. 

01:17:32 
De heer Been: Ik wil een stemverklaring doen. Mijn fractie stemt tegen deze motie omdat we 

erop vertrouwen dat het college de inbreng van deze actieve heer koestert en hun wensen 

en bedenkingen serieus neemt in het vervolgproces terwijl ze zich anderzijds hard maakt 

voor meer sociale huur, iets wat indiener SP normaal ook kan waarderen. Dit maakt de 

motie wat ons betreft niet nodig. Dank u zeer. 

01:17:59 

Voorzitter: Zijn er nog andere stemverklaringen? Nee, dan komt het verder tot uitdrukking. 

In de stemming zelf. Ik noteer dus een tegenstem voor de fractie van GroenLinks. Partij van 

de Arbeid. 

01:18:16 

De heer Bushoff: Tegen. 

01:18:17 

Voorzitter: D66. 

01:18:18 
De heer Rustebiel: Tegen. 
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01:18:23 

Voorzitter: SP. 

01:18:24 
De heer Dijk: Voor. 

01:18:27 
Voorzitter: VVD. 

01:18:29 
Mevrouw Jacobs: Voor. 

01:18:30 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:18:32 

De heer Brandsema: Tegen. 

01:18:33 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:18:34 

De heer Pechler: Voor. 

01:18:41 

Voorzitter: CDA. 

01:18:42 

De heer Bolle: Voor. 

01:18:44 
Voorzitter: 100% Groningen. 

01:18:46 

Mevrouw Menger: Voor. 

01:18:47 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:18:48 
De heer Sijbolts: Voor. 

01:18:53 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:18:54 

De heer Bosch: Tegen. 

01:18:57 

Voorzitter: PVV. 

01:18:57 

De heer Van Kesteren: Voor. 
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7c. M 5 Divers straatbeeld: Dat is een stad waar mensen willen 

wonen, Groenlinks, D66, PvdA, Christenunie 
01:18:57 
Voorzitter: Motie is verworpen en dan ben ik bij de laatste motie van GroenLinks, D66, Partij 

van de Arbeid, ChristenUnie. Dat gaat over: Een divers straatbeeld, dat is een stad waar de 

mensen willen wonen. Ik kijk even of deze motie wordt ingediend. Ja, dat is het geval. Ja, ik 

zie meneer Bushoff ja knikken, dat betekent dat die de motie indient. Dan gaan we erover 

stemmen. 

01:19:37 

Mevrouw Jacobs: Voorzitter, ik wil graag een stemverklaring afleggen. 

01:19:41 
Voorzitter: Maar niet dan nadat we daar stemverklaringen over opnemen. Mevrouw Jacobs. 

01:19:46 
Mevrouw Jacobs: Wij zijn voor diversiteit en voor rolmodellen, maar volgens mij is daar geen 

straatnaam voor nodig. Dus wij zullen tegenstemmen. 

01:19:53 

Voorzitter: Dank u zeer, anderen nog? 

01:19:55 
De heer Sijbolts: Voorzitter, ik zou ook graag een stemverklaring willen afleggen. 

01:19:59 
Voorzitter: Ja, meneer Sijbolts. 

01:20:01 

De heer Sijbolts: De Stadspartij is voor emancipatie, voor diversiteit, voor inclusiviteit, maar 

tegen deze motie. 

01:20:08 
Voorzitter: Anderen nog? Nee, dan blijkt het straks uit de stemming. De fractie van 

GroenLinks is indiener, dus ik neem aan dat ik de hele fractie als voor mag noteren. 

01:20:29 
Mevrouw Wijnja: Dat mag zeker. 

01:20:32 
Voorzitter: Dan de Partij van de Arbeid. 

01:20:35 
De heer Bushoff: Ook voor, uiteraard, voorzitter. 

01:20:41 
Voorzitter: D66. 

01:20:44 
De heer Rustebiel: Voor. 

01:20:46 
Voorzitter: SP. 
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01:20:48 

De heer Dijk: Tegen. 

01:20:48 
Voorzitter: VVD. 

01:20:49 
Mevrouw Jacobs: Tegen, dat had ik al gezegd. 

01:20:53 
Voorzitter: ChristenUnie. 

01:20:57 
De heer Brandsema: Voor. 

01:20:57 

Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

01:21:03 
De heer Pechler: Het afbreken van de patriarchie moet ergens beginnen, dus wij zijn 

volmondig voor. 

01:21:07 
Voorzitter: Voor. Het haperde net toen u voor of tegen dreigde te gaan zeggen. Maar we 

noteren voor. CDA. 

01:21:20 

De heer Bolle: Tegen. 

01:21:22 

Voorzitter: 100% Groningen. 

01:21:22 
Mevrouw Menger: Voor. 

01:21:22 
Voorzitter: Stadspartij. 

01:21:27 
De heer Sijbolts: Tegen deze motie. 

01:21:28 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:21:37 

De heer Bosch: Wij zijn voor, voorzitter. 

01:21:37 
Voorzitter: Even de microfoons weer uit, want anders horen we allemaal privé-opmerkingen 

die hier binnenkomen. En de PVV. 

01:21:51 
De heer Van Kesteren: De PVV is voor gezond verstand, maar tegen deze motie. 

01:21:54 
Voorzitter: De motie is aangenomen en de exacte stemverhouding komt dan in het verslag 

weer terug. 
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8. Afsluiting met stadsdichter Myron Hamming 
01:22:05 

Voorzitter: Maar nu gaan we kijken of we verbinding hebben met onze stadsdichter, Myron 

Hamming. 

01:22:18 
De heer Hamming: Ben ik zo te verstaan voor iedereen? 

01:22:21 

Voorzitter: Je bent niet alleen te verstaan, maar je bent zelfs in beeld. Beeldvullend. 

01:22:28 

De heer Hamming: Ik vind het een beetje spannend. Ik bedoel, het is al zo lang geleden dat ik 

heb kunnen optreden. Dus bedankt dat jullie even mijn publiek willen zijn. Hoelang heb ik, 

voorzitter? Ik dacht zelf aan een half uurtje. 

01:22:39 

De heer Hamming: Nou, de avondklok is al ingegaan en ook voor jou, Myron, maar ik zou 

zeggen: hou ons niet langer in spanning, want we hebben al laten zien hoe mooi je gedicht is 

en dat krijgt iedereen ook thuisbezorgd in een kader. Daar mag je zelf een lijst om zoeken. 

En ja, het is eigenlijk een vervolg op jouw ode aan de stad, die je in december uitbracht, als 

ik het zo mag formuleren, maar nu een stad die er heel anders bij ligt en hopelijk in de 

laatste weken van deze lockdown. Ga maar voordragen, Myron. 

01:23:31 
De heer Hamming: Heel graag, Voordat ik begin, even kort, want jullie hebben al een lange 

avond gehad met veel voors en tegens en voorzitter dit, voorzitter dat, dus ik ga jullie niet 

heel lang lastigvallen, maar ik wil gewoon een klein beetje met jullie delen. Als eerste: heel 

erg bedankt dat ik hier vanavond bij mag zijn. Ik hoop dat ik u zal verblijden met een paar 

mooie woorden waar jullie ook misschien jullie passie voor Groningen in kunnen getriggerd 

kunnen laten worden. Als stadsdichter en ook daarvoor al was ik bezig met de vraag: wat 

houdt de Groninger bezig en wat speelt er in Groningen? En op basis daarvan kom ik tot mijn 

verhaal en kom ik tot mijn gedicht en de boodschappen die daarin zitten, bijvoorbeeld in het 

gedicht van zometeen. Maar ook in de ode, waarvan ik denk dat enkelen van jullie hem wel 

voorbij zien komen. Nogmaals, op basis van wat ik hoor, in de kringen waar ik me in begeef, 

passeer ik mijn verhalen en eigenlijk wil ik dit moment ook gebruiken als een oproep aan 

jullie:, vindt mij, vindt mij als in kom, ik kom heel graag met jullie in contact om de verhalen 

te horen vanuit de perspectieven die jullie bereiken, vanuit de omgeving waarin jullie je in 

bevinden. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar, heel simpel gezegd. Ik ben alweer veel te 

veel aan het doorratelen, gewoon lekker kletsen vind ik mooi, dat hebben jullie allang door. 

Dus dat schetst een mooie brug, dat bouwt een mooie brug naar mijn gedicht. Ik hoop dat 

jullie het mooi vinden. 

01:25:13 
De heer Hamming: Ik hoor haar fluisteren, ik hoor haar vragen, roepen, schreeuwen, krijsen 

van de daken: vergeet me niet. In een uitgemolken tijd, evenals de woorden die wij spreken 

voor enig uitzicht, voor iets om weer naar te uit te kijken, niet alleen met de wind uit ons 

verste noorden, die nog altijd bleef, als ze zich naakt voelt, onbeschut bloot in onze 

leeggelaten straten als de avond opkomt, haar gele stenen weer voor ons klaar legt, in bleke 



GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 30 MAART 2021 21.00 UUR 
 

45 
 

stegen als kwijtgeraakte gezichten, als verbinding die door haar naden glipt, sijpelt tot langs 

singels het ijzig krijst: vergeet me niet. Ik hoor haar fluisteren, vragen om onze armen te 

spreiden als de vleugels die ze zijn, om hier eeuwig te moge, thuiskomen in straten zonder 

richting, omdat niemand ze even bewandelt. Ze struikelt over haar eigen stenen, voetsporen 

die voor haar thuis te vroeg vonden. Ze blijven onwennig liggen. Als we van binnen naar 

kijken, hoor ik het haar vragen: raak me niet kwijt, vergeet men niet. Zolang je nog niet bij 

me kan zijn, herinner me dan in de tussentijd. 

01:26:29 
De heer Hamming: Dat was mijn eerste officiële stadsgedicht. 

01:26:41 
De heer Hamming: Als ik zo vrij mag zijn, en nou ben ik meer brutaal dan vrij... Nee hoor, ik 

zie op dit moment, even zien zeven andere mensen in beeld, als die nou eventjes een duim 

omhoog of omlaag doen, als ik nog even jullie kennis kan laten maken met spoken word, 

mag dat? Want dat was traditioneel. Ja, kijk, Steven Bosch, Jan Pieter Loopstra, jongens, 

jullie zijn top. Moet ik hem even erbij pakken, want ik ken hem niet uit mijn hoofd. Excuses 

daarvoor. 

01:27:14 
Voorzitter: Myron, heel hartelijk bedankt, wij publiceren uiteraard je prachtige gedicht, want 

ik had er al iets eerder kennis van mogen nemen op de site van onze gemeenteraad. Het is 

een hart onder de riem voor al die Groningers die met hart en ziel verbonden zijn met onze 

stad, zoals zeker geldt voor onze gemeenteraadsleden en voor het college. We gaan het 

allemaal nog even rustig nalezen. Heel erg bedankt voor het prachtige gedicht en voor 

iedereen die al thuis is, geniet nog eventjes van het thuis zijn en wij proberen nu ook 

heelhuids onze weg te vinden door een stad die we niet vergeten. Ik sluit de vergadering. 

 


