
Motie vreemd aan de orde van de dag  “Eerst zien dan 
geloven”.

De raad van de gemeente Groningen, bijeen op woensdag 28 april 2021  

Constaterende dat:
- In de aanbesteding zuidelijke ring weg is vastgelegd dat 70% van de aanneemsom 

“neerdaalt” in de regio o.a. in de vorm van werkgelegenheid en SROI;
- Het college bij brief van 25-07-2018 heeft toegezegd de raad twee jaarlijks te informeren 

omtrent de realisatie van de 70% bepaling en SROI;
- Dit voor de eerste keer is gebeurd in juli 2018 over de jaren 2016 en 2017 met een rapport 

van E&E Advies dat in opdracht van CHP is uitgevoerd;
- Onlangs een vaststellingsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is 

opgesteld waar in de oplevertijd met ruim drie jaar verlengd wordt en de 70% norm en SROI 
inzet gehandhaafd blijft voor de nieuwe, bijna verdubbelde aanneemsom.

- In de collegebrief dd 100321 over de voortgang aanpak ring zuid wordt gemeld dat de 
interval van de rapportages van twee jaar vergroot wordt naar mogelijk drie of vier jaar.

Overwegende dat:
- De raad in een motie (dd 25/06/14) van SP, PvdA, CDA en Christen Unie bij het college aan 

dringt op versterken van regionale inzet en SROI waar de 70% norm uit is voortgekomen;
- De rapportage over 2018 en 2019 ontbreekt met als door het college opgegeven reden dat 

de aannemer slechts gehouden is aan drie rapportages ook nu de opleverdatum met vier jaar 
verlengd is met als effect dat de rapportage over 18/19/20 mogelijk in 2021 verschijnt, drie 
jaar na het eerste rapport;

- De tweejarige rapportage een afspraak is tussen college en raad en niet tussen raad en CHP;
- De uitvoering van de aanpak ring Zuid bepaald niet van een leien dakje gaat waarbij 

gemaakte afspraken regelmatig in de knel komen;
- De raad haar controlerende taak tegen deze achtergrond alleen maar kan waar maken als 

tenminste tweejaarlijks gerapporteerd wordt zodat zo nodig nog bijgestuurd kan worden om 
de 70% norm te halen.

Verzoekt het college:
- De rapportage zowel over de 70% realisatie als de SROI over de jaren 2018, 2019 en 2020 

direct na de zomer ’21 aan de raad aan te bieden;
- En vervolgens een twee jarig ritme aan te houden tot de zuidelijke ringweg is opgeleverd.
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