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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN 

Openbare raadsvergadering op woensdag 28 april 2021, 16.30-23.30 uur 
Afwezig: mevr. L. Wobma (SP) en mevr. E. vd Weele (PvdA).  

Afwezig vanaf 19.45 uur: weth. Chakor en weth. Diks.   

Dhr. J. Visser (GL) aanwezig vanaf 19.45 uur.  

Dhr. W. Pechler(PvdD) afwezig vanaf 20.20 uur.  
  

ONDERWERP + VOORSTEL 

 

Overheid.nl 

 

 

BESLUIT 

 

MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING 

 

 

1 Opening en mededelingen 

 

   

a Afscheid van mevr. W. 

Paulusma als raadslid van de 

fractie D66 

   

b Installatie van dhr. S. Claassen 

als raadslid van de fractie D66 

 geïnstalleerd  

c 

 

Vaststelling agenda  vastgesteld Ordevoorstel om punt 6a niet te behandelen, 

wordt verworpen (15 voor, 27 tegen) Hiermee 

vervalt motie 5.  

d Vaststelling verslag 30 maart 

2021 

 vastgesteld  

     

2 Benoemingen 

 

   

 n.v.t.    

3 Ingekomen stukken 

 

   

a Bekrachtiging geheimhouding 

ogv ex. art 25 Gemeentewet 

van bijlage bij raadsvoorstel 

Kredietaanvraag 

Driebondschool Engelbert bij 

raadsvoorstel Kredietaanvraag 

herbouw gymzaal Molukken-

straat bij raadsvoorstel 

Wijkvernieuwing Sunny 

Selwerd en collegebrief nr. 23 

 bekrachtigd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Ingekomen Collegebrieven   Geen opmerkingen 

c Ingekomen overige stukken   Geen opmerkingen 

4 Conformstukken 

 

   

a. Onderzoek Rekenkamer 

Beschermingsbewind 

(raadsvoorstel 12-3-2021) 

 aangenomen  

b. Actualisatie wegsleep- 

verordening gemeente 

Groningen 2021 (raadsvoorstel 

10-3-2021) 

Publiceren aangenomen  

c. Verordening voorzieningen Publiceren aangenomen  
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huisvesting onderwijs 2021 

(raadsvoorstel 12-3-2021) 

d. Visie MartiniPlaza 

(raadsvoorstel 31-3-2021) 

 aangenomen  

e Vaststelling 

beeldkwaliteitsplan 

uitwerkingsplan De Zeilen fase 

2 (raadsvoorstel 17-3-2021) 

 aangenomen  

f Plan van aanpak Onderzoek 

Joodse eigendommen tijdens 

en na WO-II (raadsvoorstel 17-

3-2021) 

 aangenomen  

g Nieuw kunstgrasveld sportpark 

Esserberg (raadsvoorstel 24-3-

2021) 

 aangenomen  

h Vaststelling beeld-

kwaliteitsplan uitwerkingsplan 

Meeroevers IIb Vlek 13 

(raadsvoorstel 24-3-2021) 

 aangenomen 

 

 

 

 

i Navolgingsonderzoek 

Rekenkamer naar de WMO 

(raadsvoorstel 22-4-2021) 

 aangenomen  

j Ondersteuning Rekenkamer 

gemeente Groningen en raad 

(inrichting Griffie) 

(raadsvoorstel 22-4-2021) 

 aangenomen  

5 Conformstukken + moties 

 

   

a Wijziging verordening 

cameratoezicht gemeente 

Groningen (raadsvoorstel 9-3-

2021) 

Publiceren aangenomen met algemene stemmen 

 

Motie 6 Een echte oplossing voor de 

Folkingestraat van GroenLinks, D66, SP en 

PvdD wordt aangenomen (31 voor, 11 tegen)  

 

6 Discussiestukken 

 

   

a Terugdringen Parkeeroverlast 

in een groter gebied 

(raadsvoorstel 24-3-2021) 

 

 aangenomen 28 voor, 15 tegen 

 

Amendement 1 Geen beslissing betaald 

parkeren Corpus den Hoorn, van CDA, 

Stadspartij, VVD en SP, wordt verworpen (15 

voor, 27 tegen)  

 

Motie 5 Terugdringen Parkeeroverlast in de 

herkansing van SP, Stadspartij, CDA, VVD, 

PVV en 100%Groningen vervalt  (zie 

ordevoorstel bij 1c)  

 

Motie 16 Laat de inwoner niet het kind van de 

parkeerrekening worden van de PVV, wordt 

verworpen (3 voor, 40 tegen)  
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Motie 21 Onderzoek eerlijke tarieven betaald 

parkeren van CDA, Stadspartij, SP en VVD, 

wordt aangenomen (met algemene stemmen)  

 

Motie 22  Participeren kun je leren van 

Stadspartij, SP, CDA, 100%Groningen, VVD 

en PVV, wordt verworpen (20 voor, 23 tegen)  

 

b Gebiedsvisie Meerstad Noord 

(raadsvoorstel 18-3-2021) 

 

 aangenomen 25 voor, 17 tegen 

 

Motie 8 Meer inspraak en profijt voor de 

Lagelandpolder van D66, CU en PvdA, wordt 

aangenomen (met algemene stemmen) 

 

Motie 10 Van faseren kun je leren, van de SP, 

CDA, VVD, PvdD en Stadspartij, wordt 

verworpen (16 voor, 26 tegen)  

 

Motie 20 Draagvlak Lagelandpolder van 

VVD, CDA, SP, Stadspartij en 

100%Groningen, wordt verworpen (18 voor, 

24 tegen)  

 

c Uitkomsten Windverkenning 

(raadsvoorstel 19-3-2021) 

 

 aangenomen 31 voor, 11 tegen  

 

Amendement 2 Stormrondje van de PvdD,  

wordt verworpen (2 voor, 40 tegen) 

 

Amendement 3 Terug naar de tekentafel van 

100%Groningen, PvdD, Stadspartij en PVV, 

wordt verworpen (11voor, 31 tegen) 

 

Motie 11 Windverkenning: Kader voor 

Participatie van GL, CDA, VVD, D66, CU en 

PvdA, wordt aangenomen (33 voor, 9 tegen) 

 

7 Moties vreemd aan de orde 

van de dag   

   

a Motie 1 Kom weer in 

beweging met hulp van 

ondernemende sport-

aanbieders! 

  van 100%Groningen, D66, VVD, CDA, 

GroenLinks, PVV, S&S en CU, wordt 

aangenomen (met algemene stemmen) 

 

b Motie 2 Eerst zien dan geloven   

 

  van SP, Stadspartij, 100%Groningen, PvdA, 

PVV en CU, wordt verworpen (16 voor, 25 

tegen) 

 

Weth. Broeksma: dringt aan bij het CHP om 

dit jaar te rapporteren, zodra deze rapportage 

binnen is wordt deze gedeeld met de raad.  
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c Motie 3 Vinger aan de Pols     van alle 12 fracties, wordt aangenomen (met 

algemene stemmen)  

 

d Motie 4 Rust voor de 

Buitenhof 

  van alle 12 fracties, wordt aangenomen (met 

algemene stemmen)  

 

e Motie 7 Naast de lasten, ook 

de lusten voor omwonenden  

  van D66, VVD, CU, CDA, PvdA en S&S, 

wordt aangenomen (40 voor, 2 tegen)  

  

f Motie 9 Forum Groningen is 

van Groningers  

  van de SP, Stadspartij, PvdD en VVD, wordt 

ingetrokken  

 

Weth. De Rook:  

Zegt toe in gesprek te gaan met het Forum om 

een aantal keren per jaar het Forum ter 

beschikking te stellen voor Groningers met 

ideeën over maatschappelijk relevante 

onderwerpen.  

 

g Motie 12 Gevolg is harder dan 

ik hebben kan  

  Van S&S en PVV, wordt verworpen (6 voor, 

36 tegen)  

h Motie 13 Er komt een 

communicatieplan, die je 

normaal alleen in films ziet  

  van S&S, PvdA, VVD en PVV, wordt 

aangenomen (met algemene stemmen)  

i Motie 14 Pak nou de hand, stel 

niet te veel vragen, je kunt niet 

als enige de huisjesmelkers 

zich laten gedragen  

  van S&S, PvdA, 100%Groningen en PVV, 

wordt aangenomen (met algemene stemmen)  

j Motie 15 Informeren kun je 

leren, o het is een wonder! 

  van S&S, Stadspartij en PVV, wordt 

ingetrokken  

 

Weth. V.d. Schaaf: de motie is technisch 

onmogelijk maar biedt aan met de indieners in 

gesprek te gaan wat wel mogelijk is.   

 

k Motie 17 Aanpassen klimaat 

en energie gerelateerd beleid 

  van de PVV, wordt verworpen (1 voor, 41 

tegen) 

l Motie 18 Groningen op weg 

naar de vrijheid!   

  van PVV en Stadspartij, wordt aangenomen 

(27 voor, 15 tegen)  

 

m Motie 19 Meer balans 

burgerparticipatie bij 

versterken en vernieuwen  

  van de PVV, wordt verworpen (9 voor, 33 

tegen)  

8 Afsluiting  

 

   

 


