POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 09 FEBRUARI 2022 15.00 UUR
Voorzitter: J. Visser (GroenLinks)
Namens de raad: J. Jones (GroenLinks), S. Claassen (D66), A. Sijbolts
(Stadspartij/100%Groningen)
Namens de griffie: J. Adema

Conformstukken
00:14:46

Voorzitter: Dames en heren, welkom bij deze sessie over een aantal conformstukken, althans
in beginsel conformstukken. Ik heb, als ik het goed zie, de heer Sijbolts digitaal aanwezig en
mevrouw Jones. Hier ter plekke is de heer Claassen van D66. Ik heb niet officiële
woordmeldingen, maar misschien meer iets in de orde van korte statements te horen
gekregen dat die er zijn. Ik loop het een voor een door. A: gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart 2022. Nee? Dan gaat die conform door naar de raad. Aanvraag suppletie uitkering
gemeentefonds niet gesprongen explosieven. Nee? Dan gaat die ook door conform naar de
raad. Voorbereidingskrediet Westpoort fase twee. Meneer Sijbolts.
00:15:50

de heer Sijbolts: Dank u wel, Voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorstel. Ik spreek
ook namens de fractie van 100% Groningen. Wij zijn positief over deze ontwikkeling, omdat
het ook erop gaat lijken dat het zware vrachtverkeer voor de Suikerunie straks een andere
route heeft. En ook niet meer door de wijk Vinkhuizen hoeft te rijden. Daarom zijn wij zeer
enthousiast over deze ontwikkeling.
00:16:15

Voorzitter: Dank u wel en kan daarmee dus ook conform naar de raad. Nacalculatie
Kunstwerf. Ook meneer Sijbolts, gaat uw gang.
00:16:30

de heer Sijbolts: Dank u wel, Voorzitter. Ook mede namens de fractie van 100% Groningen.
Wij zullen tegen dit voorstel stemmen, omdat dit opnieuw een verhoging is van het
oorspronkelijke krediet, wat voorzien was van bijna vierenhalf miljoen. In 2018 en zijn er al
extra kosten in rekening gebracht. Daar is ook een motie van de ChristenUnie destijds
ingediend, om het toch voor die vier miljoen te doen. Wij hebben daar destijds mee
ingestemd, omdat wij vonden dat de ambities te hoog waren bijgesteld, zullen wij tegen dit
voorstel gaan stemmen.
00:17:03

Voorzitter: Genoteerd. Dan gaat deze ook in beginsel voor conform, maar daar wens ik die
verklaring aan te verbinden. Geacht worden te hebben tegengestemd. De
Decembercirculaire. Dan gaat die conform. Vaststelling bodemenergieplannen en
aanpassingen interferentiegebieden. Conform. Nacalculatie Kindcentrum Ten Boer.
Conform. Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen in 2022. Conform. Nieuwe
accommodatie bij Van Houten in de Oosterparkwijk? De heer Sijbolts, gaat uw gang.
00:17:43

de heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Afgelopen donderdag mochten wij als gemeenteraad
een bezichtiging, een bezoek en een rondleiding hebben in deze nieuwe accommodatie. We
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zijn er heel erg enthousiast ontvangen. Wij zijn dan ook blij dat de droom van de inwoners
van het Oosterpark werkelijkheid kan worden. Er zijn nog steeds ambities die niet onder
deze fase vallen, maar we gaan er wel vanuit dat het college, samen met het enthousiasme
van het gebiedsteam, ervoor gaat zorgen, of elk geval serieus gaat kijken, dat ook die fase
twee die gewenst is, mogelijk is. Het initiatief en het enthousiasme van niet alleen de
bewoners die er mee bezig zijn, maar ook het grote enthousiasme van de wijkbewoners, die
het initiatief al voor opening met open armen ontvangen en een warm hart toedragen, laat
zien hoe belangrijk deze voorzieningen in wijken en dorpen zijn. Ze zijn belangrijk voor de
verbinding en de saamhorigheid. Dit is wat ons betreft dan ook de investering meer dan
waard. Dit geeft voor ons ook aan dat we de komende jaren misschien wel meer budget
moeten gaan vrijmaken voor dergelijke initiatieven en accommodaties van en voor wijken
en dorpen.
00:18:55

Voorzitter: Dank u wel. Deze Voorzitter was ook aanwezig bij de bijeenkomst en ik deel uw
enthousiasme. Dit gaat conform. Voornemen tot aankoop bibliotheekpand Ten Boer.
Conform. Nieuwbouw, vernieuwbouw, van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers.
Conform. Wijziging, subsidieverordening funderingen Woltersum. De heer Claassen.
00:19:22

de heer Claassen: Dank u wel Voorzitter. Wij stemmen hiermee in. Wederom een ontzettend
goede zaak dat de gemeente Groningen op een hele slimme manier geld weet vrij te maken.
En maatwerk per adres wordt geleverd om onze inwoners te helpen. Maar toch ook een
signaal naar het IMG dat het wederom de gemeente is, die in een snel tempo oplossingen
biedt binnen de bestaande budgetten. Wordt er van elkaar geleerd? Is de vraag. Kennis
delen met IMG lijkt ons een goede optie, zodat dit meegenomen kan worden in de invulling
van de ambitie uit het coalitieakkoord, om duurzaam schadeherstel van de fundamenten
onderdeel te laten uitmaken van de versterking en hersteloperatie. De staatssecretaris heeft
aangegeven om twee keer per maand Groningen te komen. Ik wil het college wel verzoeken
om dat mee te nemen in het eerstvolgende gesprek met de staatssecretaris. Dank u wel.
00:20:08

Voorzitter: Dat is een oproep. Ik neem aan dat die gehoord wordt. Dan kan deze ook
conform naar de raad. Dat geldt voor alle stukken, met de aantekening van de nacalculatie
Kindcentrum, waar de heer Sijbolts al zijn aankondiging van tegenstemmen over heeft
verklaard. Dan beschouw ik deze sessie als beëindigd.
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