
Motie  Een goed communicatief begin is het halve werk.

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op dinsdag 30 maart 2021 besprekende 
het raadsvoorstel “Gronings model voor dorps- en wijkdemocratie”

 Constaterende dat: 
- Het college voorstelt het komend jaar met een aantal wijken en dorpen aan de praat te gaan 

over de mogelijke en gewenste vormen van zeggenschap door georganiseerde bewoners en 
de uitkomsten vervolgens terug te koppelen naar de raad.

Overwegende dat:
- De gemeente beleidsontwikkelingen en de uitvoering daarvan in gang zet die gevolgen 

hebben voor de woon- en leefomgeving van mensen;
- Inwoners van onze gemeente -naast regulier georganiseerde wijze- ook op spontane, 

incidentele wijze reageren op gemeentelijke plannen en/of eigen wensen naar voren 
brengen om hun woon- of leefomgeving te verbeteren;

- Ook deze (re-)acties vergen een zorgvuldige omgang door het gemeentebestuur en/of de 
raad waarbij blijft staan dat uiteindelijk in de gemeenteraad de politieke besluitvorming 
plaats vindt;

- Geconstateerd kan worden (zie de lijst in de bijlage 1) dat zich regelmatig  fricties voordoen in 
de communicatie tussen inwoners en het gemeentelijk apparaat, het college en/of de raad;

- Werkelijke medezeggenschap van inwoners ook inhoudt dat de gemeentelijke overheid 
zodanig omgaat met haar inwoners dat zij zich serieus genomen weten;

- Een terugblik welke oorzaken ten grondslag liggen aan fricties en het trekken van politieke 
conclusies daaruit alleen maar bijdraagt aan het versterken van het democratische proces in 
onze gemeente.

Verzoekt de gemeentelijke rekenkamer:
- In gesprek met betrokkenen een analyse te maken  hoe de relatie inwoners, 

gemeentebestuur en raad zich -naast de bestaande georganiseerde vormen- de afgelopen 
twee jaar heeft ontwikkeld;

- Oorzaken aan te geven waardoor in voorkomende situaties inwoners zich met enige 
regelmaat zich niet serieus genomen voelen;

- Te komen met oplossingen, zo mogelijk in vergelijking met andere gemeenten;
- De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de uitkomsten voor december 2021 zodat de 

huidige raad aanbevelingen kan doen voor de nieuwe gemeenteraad. 

En gaat over tot de orde van de dag.

SP Stadspartij

1 Deze niet-uitputtende lijst is niet meer of minder dan een opsomming van voorvallen in de afgelopen twee jaar 
waarin groepen inwoners van onze gemeente onvrede (naast de inhoud) hebben geuit over de communicatieve 
gang van zaken tussen hen en de gemeente.



Wim Koks Amrut Sijbolts



Bijlage motie “Een goed communicatief begin is het halve werk”

Wie Waarover

1. Gebruikers wmo vervoer aanpassingen gebruiksregels

2. Diverse groepen huurders schimmelwoningen

3. Bewoners Engelbert windmolens

4. Bewoners Haren zonnepanelen velden

5. Bewoners Meerstad hyperloop

6. Bewoners Meerstad zonnepanelen Lageland

7. Omwonenden Paterwoldseweg lawaaioverlast baileybrug arz

8. Bewoners De Zaayer stank- en lawaaioverlast arz

9. Bewoners Ketwich Verschuurlaan toenemend autoverkeer

10. Omwonenden Julianaweg verwijderen geluidscherm en groen arz

11. Bewoners Hoofdweg vestiging bijzonder woonvorm

12. Bewoners De Meeuwen vestiging bijzonder woonvorm

13. Bewoners Aduaderdiepsterweg vestiging stadsnomaden

13. Bewoners Roderwolderdijk overlast vuilverwerkingsbedrijf

14. Aanwonenden Schuitemakersdiep busbrug

15. Sportkoepel tarievensysteem

16. Omwonenden Doefmat nieuwbouwplannen

17. Bewoners noordelijke wijken hoogte Gerrit Krolbrug

18. Omwonenden Oosterhamriktrace

19. Bewoners MEER dorpen Driebondsbos

20. Diverse locaties bomenkap

21. Bewoners Buitenhof verkeerslawaai A7

22. Bewoners Reitdiep hoogte nieuwbouw

23. Stadsnomaden ontbreken woonplek

24. Cliëntenraad niet gehoord worden

25. Co-creatie Paddepoel herinrichting hart van de wijk

26. Omwonenden Stadspark aanleg mega manifestatieterrein

27. Drafsport sluiting drafbaan

In willekeurige volgorde en niet uitputtend een overzicht van voorvallen in de afgelopen twee jaar 
waarin het knarst en kraakt in de communicatie tussen inwoners en de gemeente.




