BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD GRONINGEN
Openbare raadsvergadering op woensdag 30 juni 2021, 15.00-23.10 uur
Afwezig: dhr. Claassen (D66) en wethouder Chakor.
Aanwezig vanaf 19.30 uur: dhr. Been (GL) en dhr. Sijbolts (Stadspartij).
Aanwezig vanaf 20.10 uur: mevr. Wijnja (GL).
ONDERWERP + VOORSTEL

Overheid.
nl

BESLUIT

MOTIES/AMENDEMENTEN/STEMMING

1

Opening en mededelingen

2

Installatie van de heer H.
Moerkerk als raadslid voor
100% Groningen
Vaststellen agenda

geïnstalleerd

vastgesteld

Agendapunt 9b wordt 8m.

Behandeling Gemeenterekening
2020 (raadsvoorstel 26-5-2021)

aangenomen

Tegen: SP en PVV.

3
4

Wethouder Diks:
Zal bekijken hoe het subsidieplafond voor
groene daken verhoogd kan worden en zal de
raad daarover in het najaar informeren. Het ‘slot’
op de subsidieregeling wordt verwijderd, zodat
mensen dit jaar weer aanvragen kunnen doen.
Burgemeester Schuiling:
- Komt met een voorstel voor een bijeenkomst in
het najaar over mensenhandel. Hier wordt de
raad bij betrokken.
- Er wordt dit jaar nog een inzamelactie
georganiseerd voor jongeren om steekwapens
straffeloos in te zamelen.
Amendement 1. Groen kan het dak op van
PvdD en 100%Groningen, wordt ingetrokken
(n.a.v. toezegging wethouder Diks).
Amendement 2. Alweer de meerkostenregeling
van de SP, wordt verworpen (voor: 11, tegen:
31)
Motie 6. Dicht de kloof, te beginnen in
Groningen van de SP, wordt verworpen (voor:
6, tegen: 36)
Motie 8. Plancapaciteit naar 130% van VVD,
Stadspartij en CDA, wordt aangenomen (voor:
39, tegen: 3)
Motie 14. Afschaffen hondenbelasting van SP en
1

Stadspartij, wordt verworpen (voor: 9, tegen:
33)
Motie 15. Geef geld uit waar het nodig is van de
SP, wordt aangenomen (met algemene
stemmen)
5

Vaststellen verslag 2-6-2021

6

Initiatiefvoorstel

a

Initiatiefvoorstel Van
verdeelring tot verblijfsruimte.
Een nieuwe visie voor de
diepenring van GL, PvdA, D66,
VVD, CU, 100% en S&S,
3-6-2021
Ingekomen stukken

aangenomen

a

Bekrachtiging geheimhouding
ogv ex. art 25 Gemeentewet

bekrachtigd

b

Ingekomen Collegebrieven

Geen opmerkingen

c

Ingekomen overige stukken

Geen opmerkingen

8

Conformstukken

a

Onderzoek Rekenkamer naar
subsidieverwerving
(raadsvoorstel 4 juni 2021)
Frisse en Duurzame Scholen
2021 (raadsvoorstel 19-5-2021)
Plan van Scholen 2022-2025
(raadsvoorstel 26-5-2021)
Aanvraag Vangnetuitkering
Participatiewet (BUIG) 2020
(raadsvoorstel 19-5-2021)
Krediet openbare ruimte
Treslinghuislocatie
(raadsvoorstel 19-5-2021)
Uitvoeringskrediet
investeringen en vervangingen
Gebiedszaken, Bomen en
Havenwezen (raadsvoorstel
19-5-2021)
Voorlopig Ontwerp en Bomen
Effect Analyse
Suikerzijderoute (raadsvoorstel
19-5-2021)
Corona ondersteuning
zwembad Scharlakenhof

7

b
c
d

e

f

g

h

2

vastgesteld

aangenomen

aangenomen
aangenomen
aangenomen

aangenomen

aangenomen

aangenomen

aangenomen

Tegen: SP, PVV, CDA en Stadspartij

i
j

k

l

m

9
a

(raadsvoorstel 26-5-2021)
Snorfietsen weren van het
fietspad en uit binnenstad
(raadsvoorstel 19-5-2021)
Kredietaanvraag uitvoering
vier projecten verbetering
fietsnetwerk (raadsvoorstel 195-2021)
Dekking Route en kosten
migratie e-Suite en
BurgerZaken Modules
(Dimpact) (raadsvoorstel
2-6-2021
Subsidieverordening
funderingen Woltersum
(raadsvoorstel 26-5-2021)
Meerjaren versterkingsplan en
voortgang Lokaal Plan van
Aanpak versterkingsopgave
(raadsvoorstel en collegebrief
2-6-2021)
Conformstukken + Moties
Herstelagenda Groningen
vooruit (raadsvoorstel 19-52021)

aangenomen

Tegen: SP, PVV, VVD, 100%Groningen en
Stadspartij.

aangenomen

aangenomen

Publiceren

aangenomen

aangenomen

aangenomen

Tegen: PvdD
Wethouder De Rook:
Wil met plan van aanpak komen, o.a. om meer
grip te krijgen op de vastgoedontwikkelingen.
Daarom is de € 300.000,- voor onderzoek nodig.
Burgemeester Schuiling:
Stuurt binnenkort een brief aan de raad over de
bestrijding van het corona-virus met een
terugblik op de afgelopen maanden en een
vooruitblik wat er de komende maanden nodig is
aan maatregelen.
Amendement 3. Goed herstel met een goede
onderbouwing van de VVD, wordt ingetrokken
(n.a.v. toezegging weth. De Rook).
Motie 5. Herstelagenda Groningen vooruit van
GroenLinks, PvdA, D66, S&S, wordt
aangenomen (met algemene stemmen)
Motie 9. Voorkomen is beter dan genezen van de
VVD, wordt ingetrokken (n.a.v. toezegging
bgm. Schuiling)

b

Wordt 8m.

3

10
a

DISCUSSIESTUKKEN
Maatregelen evenwicht tussen
recreatie en leefbaarheid in en
rondom de binnenstad inclusief
wijziging APVG 2021 - lid
barbecueën
(raadsvoorstel 16-6-2021)

Publiceren

aangenomen

Met algemene stemmen.
Burgemeester Schuiling:
- Komt dit jaar met een evaluatie van de
genomen maatregelen op een relevant moment.
- Zal de vegan-barbecueplek gezamenlijk met de
PvdD openen.
Motie 2. Afvalbakken van S&S, 100%Groningen
en VVD, wordt verworpen (voor: 7, tegen: 37)
Motie 3. Misschien niet de eeuwigheid van S&S,
100%Groningen, D66 en VVD, wordt
ingetrokken (n.a.v. toezegging bgm. Schuiling)
Motie 10. In de hoek van m’n kamer, staat de
fles al te wachten van S&S, 100%Groningen en
VVD, wordt verworpen (voor: 7, tegen: 37)
Motie 11. Geen stiltegebied van S&S,
100%Groningen en VVD, wordt verworpen
(voor: 7, tegen: 37)

11
a

MOTIE VREEMD AAN DE
ORDE VAN DE DAG
Driebondsbos in zijn SES
(n.a.v. collegebrief
Eemskanaalzone)

b

Ga toch foetsie

Motie 4 van PvdD en Stadspartij, wordt
verworpen (voor: 7, tegen: 37).

c

Onderzoek de rol van de
overheid in het
slavernijverleden

Motie 7 van D66, GL, 100%Groningen, PvdD,
S&S en CU, wordt aangenomen (voor: 39,
tegen: 5)

d

Sociaal wonen in
Eemskanaalzone
Zeggenschap voor het lint

Motie 12 van SP en Stadspartij, wordt
verworpen (voor: 10, tegen 34)
Wethouder Vd Schaaf:
Bij uitbreidings- en inbreidingsplannen is het
vanzelfsprekend met omwonenden in gesprek te
gaan. De motie is overbodig en te selectief.

e

Motie 1 van GL, CDA, PvdD, D66, CU en
100%Groningen, wordt aangenomen met
algemene stemmen.

Motie 13 van SP, Stadspartij en PVV, wordt
ingetrokken (n.a.v. toelichting wethouder Vd
Schaaf)
f

Havenkwartier in de Deense
Haven

4

Motie 16 van GL, CDA PvdA, SP, PvdD, D66,
PVV en CU, wordt aangenomen met algemene
stemmen.

12

Installatie van de heer
I. Venhuizen als raadslid voor
D66

13

Benoeming van
plaatsvervangend voorzitter
van de gemeenteraad

14

Afscheid van de heer B.N.
Benjamins als raadslid voor
D66

15

SLUITING

5

geïnstalleerd

Dhr. Van Niejenhuis wordt benoemd tot
plaatsvervangend voorzitter met 26 (van de 44)
stemmen.

