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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021 15.30 UUR 
 

Voorzitter: J. Visser (GroenLinks) 
Namens de raad: K. van Doesen (D66), W. Pechler (PvdD) 
Namens het college: B. Benjamins (wethouder), G. Chakor (wethouder) 
Namens de griffie: P. Kommerij 

Politiek vragenuur en mededelingen college 
00:17:51 
Voorzitter: Goedemiddag dames en heren, welkom bij het politiek vragenuur van drie 

november. Er is één set vragen ingediend. Vooraf doen we eerst nog even een mededeling 

van het college en ik heb begrepen dat wethouder Benjamins twee mededelingen heeft. 

00:18:08 
De heer Benjamins: Dat is correct, Voorzitter. Dank u wel. De eerste gaat over onze 

betalingstermijnen. Tijdens het voorjaarsdebat heeft mevrouw Jacobs van de VVD-fractie 

namelijk het college gevraagd, of wij de ambitie hebben om ook na coronatijd de 

betaaltermijn richting leveranciers zo kort mogelijk te houden. Daar heeft wethouder De 

Rook toegezegd om op terug te komen en dat doe ik dan bij deze eventjes, als u het 

goedvindt, Voorzitter? 

00:18:31 
Voorzitter: Gaat uw gang. 

00:18:32 

De heer Benjamins: In de periode 2016 tot en met 2019 is onze betaaltermijn helaas 

opgelopen van gemiddeld 10,6 dagen in 2016 naar gemiddeld 12,6 dagen in 2019. Ten tijde 

van corona is afgesproken om leveranciers zo snel mogelijk te gaan betalen. Om dit te 

bereiken is het proces op een aantal manieren gestroomlijnd. Leveranciers is gevraagd hun 

facturen vooral centraal en digitaal in te sturen naar het daarvoor bedoelde e-mailadres. 

Hierdoor kunnen facturen sneller verwerkt worden, dan dat ze bij de betreffende ambtenaar 

binnenkomen en er is minder kans dat de facturen kwijtraken. Budgethouders melden 

inkooporders sneller gereed, als levering of dienst naar tevredenheid is afgehandeld. 

Binnenkomende facturen kunnen hierdoor makkelijker worden afgehandeld en dus sneller 

worden verwerkt. In 2020 hebben bovenstaande acties geresulteerd in een gemiddelde 

betaaltermijn van twaalf en een halve dag, een kleine verbetering ten opzichte van 2019. 

Doordat leveranciers kennelijk ook tijd nodig hebben gehad om bovenstaande acties te 

implementeren, werd het effect van onze inspanning in 2021 pas echt zichtbaar. De 

gemiddelde betaaltermijn is verder gedaald naar 10,9 dagen én we betalen ook meer 

facturen binnen de grens van dertig dagen. Onze ambitie is om ook in de toekomst de 

betaaltermijn zo kort mogelijk te houden. Wij blijven daarom doorgaan met 

bovengenoemde acties. Daarnaast zullen wij steeds meer leveranciers vragen om ons 

elektronische facturen te sturen. Deze facturen kunnen namelijk volledig geautomatiseerd 

worden verwerkt in ons systeem. We zijn ook continu bezig om samen met de afdeling 

inkoop, samen met wethouder Chakor, het proces van order tot factuur zo eenvoudig 
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mogelijk te maken. Dit zou de verwerking van facturen ook moeten helpen versnellen. Dat 

was mededeling één. 

00:20:14 
Voorzitter: U bent er erg enthousiast over, dat - 

00:20:15 

De heer Benjamins: Ik ben er erg enthousiast over. 

00:20:17 

Voorzitter: Dat waardeer ik. 

00:20:17 

De heer Benjamins: Dan een mededeling over De Kunstwerf. In september meldde ik u over 

de oplevering van Villa B en de oplevering van de nieuwbouw Kunstwerf in november 2021. 

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de media, is er brand geweest in een spouwmuur van 

De Kunstwerf. Hierdoor is er helaas nogmaals, gelukkig maar een kleine, vertraging van 

ongeveer een maand in de oplevering terechtgekomen. De vertraging in dit project heeft tot 

extra kosten geleid. Deze worden, zoals gebruikelijk, via een nacalculatie van het project 

later aan u voorgelegd. Na oplevering kunnen de bewoners verder werken aan de inrichting. 

Conform de afspraak wordt De Kunstwerf casco opgeleverd. De daadwerkelijke 

ingebruikname wordt begin 2022 verwacht. De inrichting van het terrein openbaar gebied 

Ebbingekwartier is aansluitend op de oplevering van het gebouw gepland en is naar 

verwachting in april af. Hierna volgt dan nog een mooie gezamenlijke opening van dit 

bijzondere cluster in het Ebbingekwartier. Voorzitter, dank u wel. 

00:21:19 

Voorzitter: Dank u wel, wethouder. Levert dit nog reacties op bij raadsleden? Meneer 

Pechler. 

00:21:24 
De heer Pechler: Nou, toch wil ik namens alle ZZP'ers en namens de rest van de ZZP'ers de 

gemeente bedanken voor deze snelle uitbetaling van facturen. Bij het UMCG wacht ik 

standaard een maand of twee. 

00:21:39 

Voorzitter: Goed, dan gaan we nu over naar de vragen. Er is één set vragen ingediend door 

de fractie van de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks en in eerste instantie wil ik daar 

de heer Pechler het woord over geven. 

00:21:52 

De heer Pechler: Ja, dank, Voorzitter. In het programma Sociaal van de begroting staan de 

acties, waarover wij deze vragen stellen al voor een gedeelte beschreven, namelijk het 

onderzoeken van ons slavernijverleden en het plaatsen van een herdenkingsteken. Het 

initiatief hiervoor kwam oorspronkelijk van het burgerinitiatief Keti Koti inmiddels Stichting 

Noaberschap. Mevrouw Paulusma heeft daar, volgens mij, toen schriftelijke vragen over 

gesteld, waar mooie toezeggingen uitvloeiden. Echter, Voorzitter, sindsdien is het nogal stil, 

dus een maand geleden zaten we als indienende partijen van deze vragen voor het 

vragenuurtje, de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks aan tafel met de Stichting 

Noaberschap die hier ook op de publieke tribune zit. Aangezien 2022 met rasse schreden 
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dichterbij komt en het meenemen van de bevolking ook de nodige tijd kost bij zo een 

monument, leek het ons handig om te vragen om een update van de stand van zaken. Hoe 

gaat de samenwerking? Komt dat monument er nog op tijd? Wat kan de gemeente nog 

meer betekenen voor de stichting om samen de door ons gedeelde doelen over het 

verkennen van ons verleden te realiseren? Welke andere activiteiten komen eraan in 2023 

op de honderdvijftig jaar verjaring van de afschaffing van de slavernij? De precieze vragen 

zelf, kunt u natuurlijk lezen, want die hebben we opgestuurd. Hier wil ik het bij laten en dan 

hebben we misschien het snelste vragenuurtje ooit. 

00:23:03 
Voorzitter: Heeft D66, mevrouw Van Doesen hier nog aanvullingen op? 

00:23:06 
Mevrouw Van Doesen: Nee, Voorzitter, dit betoog van de heer Pechler geeft voldoende aan 

hoe urgent wij het vinden dat er nu snelheid gemaakt wordt. 

00:23:17 
Voorzitter: Dan is nu het woord aan de wethouder. 

00:23:20 
Mevrouw Chakor: Dank voor het stellen van de vragen. Ik kan beginnen met dat het voor mij 

stilte voor de storm is. Laat ik daar maar even mee starten, want we zijn natuurlijk de 

afgelopen periode hard aan het werk gegaan. Volgens mij heb ik volgende week maandag 

ook met Stichting Noaberschap een afspraak staan. In de diversiteitsagenda heb ik 

aangegeven, dat wij aan het werk zijn naar aanleiding van initiatieven van inwoners en het 

bewerkstelligen van een slavernijmonument zit daar ook bij. We hebben inmiddels al een 

opdracht verstrekt aan Kunstpunt om in overleg te gaan met alle belanghebbenden en ook 

een vooronderzoek te doen naar een herdenkingsmoment op een meest logische of wel een 

betekenisvolle plek. Kunstpunt is inmiddels gestart met het overleg hierover met 

verschillende partijen, vertegenwoordigers en gemeenschappen – iedereen die het wat 

aangaat – en natuurlijk ook met Naoberschap. Als dat nog niet gebeurd is, dan gaan we dat 

op korte termijn doen. Dat is gebeurd, zie ik hier knikken, dus dat is heel mooi. In die 

gesprekken is ook de samenwerking tussen Naoberschap en NiNsee aan de orde geweest, 

lees ik hier. Dan even over de terugkoppeling; hoe gaan we dat nu met elkaar doen? Er 

komen twee momenten dat er een publieke terugkoppeling zal worden gegeven over het 

proces. Dat is in december 2021, dus dat is binnenkort al, en vervolgens in juni 2022. In 

december zal er een tijdelijk kunstwerk in het *Sichumpaviljoen* worden ingericht om ook 

aandacht te vragen voor het thema, het gesprek aan te gaan en meer bewustzijn te creëren, 

want daar gaat het ons ook allemaal om. Ik zei net al tegen de heer Refos, dat het mij toen 

heel geraakt heeft, dat iemand vertelde over zijn oma die naar Amsterdam moest om te 

vieren en te herdenken. Toen heb ik gezegd, dat moet ook hier in Groningen kunnen. Het is 

heel mooi dat we binnenkort in ieder geval een tijdelijk kunstwerk kunnen gaan onthullen. 

Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van de invulling van 2022. U vraagt ook of 

het daadwerkelijke monument, het uiteindelijke monument waar we naartoe werken, er in 

2023 gaat komen, ook omdat het dan honderdvijftig jaar geleden is dat de slavernij is 

afgeschaft. Ja, dat lijkt mij ontzettend belangrijk en volgens mij is het ook onze verwachting 

om het dan ook klaar te hebben en er iets moois te hebben staan. Op dit moment zijn we 

dus met het vooronderzoek bezig. Op basis daarvan komt er ook richting de raad een 
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voorstel voor financiering van het herdenkingsmoment. Dat hoort er ook bij, want je kunt 

niet iets plaatsen zonder geld. Ja, zo gaat dat. In de tussentijd – ik zei net al stilte voor de 

storm – zijn we natuurlijk ook bezig met het uitvoeren van de motie die u heeft aangenomen 

ook over de rol van de gemeente in het slavernijverleden. Op dit moment worden de 

onderzoeksopzet en de begroting ook uitgewerkt. Naar verwachting zal de uitvoering van 

het onderzoek, denk ik, zo ongeveer tien maanden in beslag nemen. Dat betekent dus, als 

we dat even uitrekenen, dat we het jubileum in 2023 gewoon kunnen gaan vieren. Ja, we 

lopen dus op schema en binnenkort volgt er meer informatie. Dank, Voorzitter. 

00:27:10 
Voorzitter: Dank u wel. Leidt dat nog tot nadere vragen? 

00:27:17 
De heer Pechler: Op dit moment vooralsnog niet. 

00:27:19 
Voorzitter: Mevrouw Van Doesen. 

00:27:20 
Mevrouw Van Doesen: Nee, ik wil de wethouder even bedanken. Het is fijn dat de onrust is 

weggenomen, dat we weten dat we op schema zitten en dat we met een gerust hart naar 

2023 kunnen uitkijken. Dat we dan op dat belangrijke moment ook echt een beeld of een 

kunstwerk hebben staan en dat we op een volwaardige manier dat moment kunnen vieren 

met elkaar. 

00:27:48 
Mevrouw Chakor: Dank voor het bedanken, maar dank ook natuurlijk aan de initiatiefnemers 

hiervoor. Wij hebben voor het eerst in Groningen Keti Koti gevierd ook met de bedoeling om 

die bewustwording te creëren. Wat je ziet, is dat wij ook heel veel mensen wakker hebben 

geschud, ook organisaties. Ik weet dat het museum, maar ook veel meer organisaties nu 

heel erg bezig zijn om volgend jaar een manifest over het slavernijverleden te creëren, dus 

binnenkort ook meer informatie daarover. We hebben wel wat teweeggebracht met elkaar 

en het is natuurlijk heel mooi om met de juiste redenen ook de dialoog met elkaar aan te 

gaan. 

00:28:28 
Voorzitter: Dank u wel. Dan sluit ik hierbij het politiek vragenuur af van vandaag. Tot ziens. 

 


