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(Student&Stad), S. Wennink (ChristenUnie), P. Rebergen (ChristenUnie), J. de Haan (CDA), E. 
Armut (CDA), L. van der Laan (PvhN), E. Bernabela (PvhN), D. Ram (PVV) 
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Gemeenteraad 

1. Opening en mededelingen 
00:14:29 

Voorzitter: Mensen, als jullie allemaal een stoel zoeken, dan kunnen we zo meteen 

beginnen. 

00:20:27 
Voorzitter: Beste mensen, welkom bij deze gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2022. De 

burgemeester is in Zuidhorn voor een goed gesprek met een delegatie van boeren. Hij hoopt 

dat hij zo rond de dinerpauze weer terug is. Hij is op de elektrische fiets, dus dat moet 

lukken. Tot die tijd zal ik de honneurs waarnemen voor deze vergadering. We hebben een 

aantal berichten van afwezigen. Floor Mertens en Daan Brandenbarg van de SP zijn afwezig. 

Tim van de Vendel van GroenLinks is iets aan het doen wat hij veel leuker vindt dan hier 

vergaderen. Elte Hillekens en Peter Swart van GroenLinks zijn verlaat vanwege 

verplichtingen elders en wethouder Jongman komt om een uur of vijf, dus we doen het 

voorlopig met het gezelschap wat hier is.  

2. Vaststellen agenda 

Voorzitter: Kunnen we de agenda op deze manier vaststellen? Dat is het geval. We gaan de 

installaties en benoemingen, dat is punt 3 op de agenda, pas na de eetpauze behandelen, 

want installaties kan alleen de burgemeester zelf doen. Ik had het wel leuk gevonden, maar 

het zit er niet in voor mij, dus daar wachten we mee tot de burgemeester terug is.  

4. Initiatiefvoorstellen 

a. Initiatiefvoorstel 2500 betaalbare woningen extra (sociale huur sociale koop) 

Voorzitter: Dat betekent dat we meteen door kunnen naar de initiatiefvoorstellen. Dan zijn 

we bij het initiatiefvoorstel over 2.500 extra betaalbare woningen van de PvdA, SP, Partij 

voor de Dieren, GroenLinks en Partij voor het Noorden van 14 maart jongstleden. Er is een 

aangepaste versie van op het RIS geplaatst en ik wil de heer Bushoff vragen om dat nog even 

toe te lichten en in te leiden. 

00:22:30 
de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, dat wil ik best doen, maar ik dacht dat de volgorde was 

dat eerst de overige fracties mochten of heb ik dat verkeerd onthouden? 

00:22:38 
Voorzitter: Ik doe gewoon wat op mijn papiertje staat en hier staat dat u als eerste het 

woord krijgt. 

00:22:47 
de heer Bushoff - PvdA: Ja, dat wil ik doen met het risico af, maar volgens mij-- Kijk, om te 
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beginnen: we zitten vrij ruim in de tijd. Tenminste naar de agenda kijkend, dus ik kan mijn 

tijd gebruiken. Dat betekent dat ik nu wat zou kunnen toelichten en eventuele vragen en 

opmerkingen van overige fracties in tweede instantie zou moeten beantwoorden, wat ik ook 

best wil doen. Net wat u wilt. 

00:23:09 
Voorzitter: Ik zal u weer het woord geven nadat de wethouder gesproken heeft. U gaat 

verder niks inleiden? Dan vraag ik gewoon wie verder het woord wil hebben? Iemand van de 

andere indieners misschien of iemand die daar kritische vragen over wil stellen? Nou, dan 

kunnen we meteen over naar de stemming. Mevrouw Sloot, gaat uw gang. 

00:23:36 
mevrouw Sloot - Stadspartij 100% voor Groningen: Zo snel gaat dat niet bij ons, alhoewel de 

Stadspartij 100% voor Groningen, voorzitter, niet een al te lange bijdrage heeft, dus alle 

extra tijd mag de heer Bushoff lekker zelf vol kletsen. Want, voorzitter, alhoewel de 

Stadspartij een extra toevoeging van 2.500 woningen aan de huidige planning zou 

toejuichen, vinden wij dit initiatiefvoorstel toch nog veel losse eindjes hebben. In de 

commissie heb ik een paar keer gehoord dat het om het naar voren halen gaat van geplande 

bouw, maar dan goedkope bouw. Volgens ons gaat het dan niet om extra woningen en dan 

vinden wij 101,5 miljoen best veel geld. Van die benodigde 101,5 miljoen is alleen de OZB 

een zekerheid en dat lijkt ons niet wenselijk. De balans tussen sociaal- en middeninkomens 

gaat, volgens ons, met dit plan toch redelijk scheeflopen en wij denken niet dat het goed is 

voor de diversiteit binnen de gemeentelijke bouw. Het deels publieke woonbedrijf zou de 

zoveelste bv worden waar de gemeente zich innestelt en waar zij zich dus wederom als 

bouwer, ontwerper en eigenaar opstelt. Hierdoor ontstaat, onzes inziens, een ongelijk 

speelveld en heeft de raad nauwelijks tot geen controle over die bv's en laat dat nou juist 

hetgeen zijn waarvoor wij als raad op aarde zijn. Dus ondanks de sympathieke poging dit 

voorstel aan te passen aan de input van de raad tijdens de commissie, vinden wij het nog 

niet voldoende en daarom zal de Stadspartij tegen dit voorstel stemmen. Dank u wel. 

00:25:09 
Voorzitter: Dank u wel. Wie volgt? Meneer Bosch. 

00:25:16 
de heer Bosch - Student & Stad: Dank u wel, voorzitter. Allereerst hulde voor het schrijven 

van dit initiatiefvoorstel. Er is een hoop tijd en moeite ingestoken. Dat is te zien en dat is 

echt te prijzen. Wel hebben wij als fractie besloten om niet mee te stemmen met dit 

voorstel. Natuurlijk willen wij ook graag heel veel extra betaalbare woningen, maar eigenlijk 

- zoals de Stadspartij 100% voor Groningen ook al een beetje benoemde - zitten er veel losse 

eindjes aan dit voorstel. Wij zijn niet principieel voor of tegen betaalbare koopwoningen 

voor een aantal inwoners van onze gemeente, maar wanneer het voorstel er ligt kunnen wij 

concreet zien of we daar voor- of tegenstemmen. Dat geldt eigenlijk ook voor een publiek 

woonbedrijf. Wanneer het voorstel er ligt kunnen wij kijken of we dat een toegevoegde 

waarde vinden en of dat het probleem, wat we in onze woningmarkt hebben, oplost. Dat 

geldt ook voor de erfpacht, want als wij het voorstel zien en concreet uitgewerkt zien wat 

het voor onze inwoners betekent, dan kunnen wij daar richtinggevend voor- of 

tegenstemmen. Tot slot over de dekking: ik vind dat het 'over je graf heen regeren' tot een 

soort nieuw level wordt gebracht, want dit gaat over 25 jaar. Dat is aan het begin nog niet zo 
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heel veel geld, maar dat betekent dus dat we nu besluiten om in 2047 zeven en een half 

miljoen euro extra aan betaalbare woningen uit te geven. 

00:26:41 
Voorzitter: De heer Dijk heeft daar een vraag over. 

00:26:44 

de heer Dijk - SP: Voorzitter, dit verbaast me wel een klein beetje. Bij grote grondexploitaties 

- ik noem Meerstad - zijn dat pas echt projecten dat je ver over je graf regeert en volgens mij 

is het politiek vooruitzien en keuzes maken. Laat ik een andere vraag hierover stellen, want 

nu zeg ik gewoon wat ik ervan vind. Wat voor middel zou Student & Stad gebruiken om meer 

invloed op de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen uit te kunnen oefenen? 

00:27:12 
Voorzitter: Meneer Bosch. 

00:27:15 
de heer Bosch - Student & Stad: Voorzitter, dat dit het niet is, is natuurlijk helemaal niet wat 

onze fractie zegt. Onze fractie zegt alleen, dat als wij een concreet voorstel zien met alle 

voors en tegens, we dan kunnen zeggen dat wij daar voor- of tegenstemmen. Misschien is 

het wel een verschil wat Student & Stad, bijvoorbeeld, met de SP heeft, voorzitter, dat we er 

wat minder ideologisch inzitten. Dus richtinggevend dat we sowieso erfpacht willen en 

sowieso een publiek woonbedrijf. Ik snap heel goed dat de SP dat richtinggevend zo ziet, 

maar Student & Stad ziet dat toch echt anders en wil graag, wanneer er een concreet 

voorstel ligt, dat op zijn merites, op de inhoud, beoordelen. 

00:27:51 

Voorzitter: Meneer Dijk. 

00:27:52 

de heer Dijk - SP: Voorzitter, ook dat verbaast me. U kunt zeggen dat de SP een ideologisch 

gedreven partij is. Dat is me dunkt en daar ben ik blij om. Als dat niet zo is: pragmatisme is 

ongeveer je neerleggen bij de huidige politieke machtsverhoudingen, wat ik dan weer heel 

slecht vind. Wat ik me dan afvraag: u durft dus niet de keuze te maken voor een middel als 

erfpacht of een publiek woonbedrijf, terwijl daar jaren van goede positieve ervaringen mee 

zijn? Dan is het toch gewoon een politieke keuze of u dit wilt of niet? In plaats van zeggen: 

"Het is niet goed uitgewerkt." 

00:28:31 
Voorzitter: De heer Bosch. 

00:28:33 
de heer Bosch - Student & Stad: Voorzitter, ik kan eigenlijk gewoon herhalen wat ik net zei: 

we zeggen niet dat het niet goed uitgewerkt is, maar er zitten gewoon nog veel vraagtekens 

aan. Het staat ook in het initiatiefvoorstel dat het nog met een concreet voorbeeld gaat 

komen. Dus wij beoordelen het op het moment dat wij het hele plaatje kunnen overzien en 

dan zou het zomaar eens kunnen dat wij bijvoorbeeld wel voor de erfpacht gaan, maar niet 

voor een publiek woonbedrijf of andersom. Dat is, denk ik, heel logisch om dat als onze 

partij zo te doen. 
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00:29:04 
Voorzitter: De heer Dijk voor de laatste keer. 

00:29:05 
de heer Dijk - SP: Eén vervolgvraag. Dan zou u dus ook kunnen redeneren: u kunt hiermee 

instemmen en bij de uitwerking van het plan kunt u dan altijd nog zeggen: "Nou, dit was niet 

helemaal wij hoe wij het voor ons zagen." 

00:29:15 
de heer Bosch - Student & Stad: Dat zou een keuze kunnen zijn. Daar kiezen wij niet voor, 

omdat we ons dan al richting geven of ons vastleggen aan een plan waarvan we niet precies 

weten wat de- 

00:29:24 

de heer Dijk - SP: Dus, voorzitter. 

00:29:25 
de heer Bosch - Student & Stad: -uitkomsten zullen zijn. 

00:29:26 
Voorzitter: Nee, meneer Dijk, u hebt uw punt wel gemaakt. Meneer Bushoff. 

00:29:33 
de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, ik had mij bedacht om pas helemaal aan het einde alle 

opmerkingen en vragen te beantwoorden die gesteld zijn, maar er is er toch één die nu op 

mijn lippen brandt en dat is de vraag: Student & Stad zegt: "Als er zo'n plan ligt voor 

erfpacht, nog verder uitgewerkt, of als er een plan ligt voor de oprichting van een publiek 

woonbedrijf, dan pas gaan we het beoordelen en gaan we kijken of we er mee instemmen of 

niet." Maar hoe gaat zo'n verder uitgewerkt plan er komen? Gaat u zelf dan een 

initiatiefvoorstel maken, waarin u oproept om het college met een beter plan te laten 

komen? Want anders gebeurt er dus helemaal niks als u nu niet hiermee instemt en zegt: "Ik 

wacht op iets wat niet gaat komen." 

00:30:14 
de heer Bosch - Student & Stad: Voorzitter, dat is niet het geval. Het college heeft allang 

toegezegd dat uit te werken en dat gaat gebeuren, dus dat is niet de situatie die hier voor 

ons ligt. 

00:30:22 
de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, het college heeft gezegd dat ze op dit moment onderzoek 

doet naar een publiek ontwikkelbedrijf, maar er is nog nergens toegezegd dat we, 

bijvoorbeeld voor de bouw van meer betaalbare woningen, gaan onderzoeken of we 

erfpacht kunnen invoeren. Dus nogmaals mijn vraag: wanneer gaat u daar dan zelf een 

motie voor indienen of wanneer komt u zelf met een voorstel, zodat we dat, als het dan wel 

uitgewerkt is, kunnen beoordelen? 

00:30:47 
de heer Bosch - Student & Stad: Voorzitter, de Partij van de Arbeid begrijp heel goed waarom 

wij hier vraagtekens bij hebben. Dat is omdat dit voorstel nu voorligt, het college dat gaat 

uitwerken en dit richtinggevend is en wij moeten zien wat precies de inhoud is voordat wij 

daar voor- of tegenstemmen. 
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00:31:05 
Voorzitter: U hebt ook nog een vraag van de heer Van der Laan. 

00:31:08 
de heer Van der Laan - Partij voor het Noorden: Nee, geen vraag, maar ik heb zo 

woordvoering. 

00:31:12 

Voorzitter: Dan was u een beetje vroeg met uw hand. Meneer Bosch, gaat u verder. 

00:31:16 

de heer Bosch - Student & Stad: Ik krijg wat kritische vragen en dat is heel terecht, denk ik, 

maar ik wil tot slot nogmaals zeggen dat ook wij heel erg graag meer betaalbare huur- en 

koopwoningen willen en dat we, wanneer dit aangenomen wordt, de plannen voor ons zien 

en het dan op hun merites zullen beoordelen. Dank u wel. 

00:31:35 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Van der Laan. 

00:31:38 
de heer Bosch - Student & Stad: Dank u, voorzitter. We zijn eigenlijk pas afgelopen weekend 

aangehaakt. We hebben ook interne discussies gevoerd en er zijn wellicht honderden 

redenen waarom je het niet zou doen, maar tegelijkertijd is de woningnood dermate hoog 

en wordt alleen maar erger en erger, dat we gezegd hebben dat je op een gegeven moment 

ook over je eigen financiële principes heen moet stappen van: 'het kan niet en moeilijk'. Dit 

gaat om een meerjarenplan, waarvan wij zeggen dat het misschien nog niet eens ver genoeg 

gaat. Bijvoorbeeld studentenhuisvesting, daarvan zeggen wij al jaren dat je dat misschien 

ook nog in een publiek woonbedrijf had kunnen gieten. Maar goed, zo ver gaat het plan niet. 

Dit is een eerste stap. Wij denken dat het positief is. We hebben wel gezegd tegen de eerste 

initiatiefnemers: "Joh, neem de dorpen nou alsjeblieft ook mee, zodat het niet alleen een 

stadsverhaal gaat worden." Op basis van die voorwaarden zijn wij meegegaan en zijn ook die 

voorwaarden ingewilligd door de initiatiefnemers. Nogmaals, het is een eerste 

initiatiefvoorstel. De uitwerking, details, et cetera komen allemaal nog, maar we moeten nu 

wat gaan doen. Volgens mij zou elke partij dit moeten willen, want elke partij heeft 

woningnood in zijn top 5 van urgente grote problemen staan. De markt laat het grotendeels 

afweten, dus dan zul je toch als overheid zelf moeten interveniëren. Tot zover, voorzitter. 

00:33:09 
Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Ik ben uw achternaam kwijt, het spijt 

me. Meneer Wennink, gaat uw gang. 

00:33:20 
de heer Wennink - ChristenUnie: Toch op de valreep, ik wilde het bijna zelf zeggen. Dank u 

wel, voorzitter. Allereerst wil de ChristenUnie opnieuw haar complimenten uitspreken voor 

de initiatiefnemers. Het voorstel kent een flinke voorgeschiedenis en het laat zien dat je echt 

kunt opbouwen na een voorstel. Er hebben aanpassingen plaatsgevonden sinds onze 

meningsvormende sessie. Ik vind het een mooi teken dat je een meningsvormende sessie 

ook serieus kunt nemen. Voor ons is de samenvatting van het voorstel: de groei van de stad 

bekostigt het socialer maken van de woningmarkt. In essentie is dit het meest concrete 

element uit het initiatiefvoorstel: 'de OZB-opbrengsten van een groeiende stad toewijzen 
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aan het bekostigen van sociale huur- en koopwoningen.' Dat is best heftig, maar wat ons 

betreft is het een hele mooie keuze om de groeiende stad op deze manier te gebruiken om 

de woningmarkt socialer te maken. Dan nog even kort de drie hoofdpunten: de 2.500 

woningen kunnen wij ons in de politieke wens in vinden. We lezen immers in de jaarrekening 

dat de wachttijd voor sociale huur snel aan het oplopen is naar bijna drie jaar. De 

gemiddelde koopprijs is tegenwoordig ook buiten het bereik van veel Groningers. Het 

toevoegen van 100 betaalbare woningen per jaar, in essentie gemiddeld genomen, lijkt ons 

daarmee een mooi streven. 

00:34:35 
de heer Wennink - ChristenUnie: Ten tweede de erfpacht. Het invoeren van erfpacht is iets 

wat wij als middel graag uitgewerkt zien worden. Het betreft kosten, risico voor de 

gemeente - maar dat zal het opleveren - en impact voor de huizenkoper en daar kan op basis 

van allerlei voorwaarden nog flink mee 'getweaked' worden. De erfpachtcanon verlaagd 

immers, bijvoorbeeld, het maximale hypotheekbedrag, maar door de grond in gemeentelijk 

beheer te houden kun je de prijs van een koopwoning sociaal houden als prijzen omhoog of 

omlaaggaan. Kortom, voor erfpacht staan wij een beetje afwachtend hiertegenover en wij 

zien graag uitgewerkt worden welke scenario's van meerwaarde er zouden kunnen zijn voor 

de woningmarkt. Ten derde het woonbedrijf: de gemeente dient andere doelen dan 

marktpartijen, zo simpel is het. Een publiek bedrijf is een beweging naar meer sturing van de 

partij, de gemeente, die enkel het belang van haar inwoners dient en niet die van eigenaren. 

Kennis kun je opdoen en aantrekken als je er voldoende tijd voor neemt, dus daarom kijken 

we graag naar een uitwerking van het bedrijf. Samengevat zijn we van mening dat de lange 

termijn van 25 jaar, waarbinnen de goedkopere woningen gerealiseerd zouden moeten 

worden, ruimte laat voor fasering en bijvoorbeeld ook het inspelen op zaken zoals 

rentekosten die stijgen, bouwkosten, onzekerheid van rijksmiddelen, et cetera, maar laten 

we de groei van de stad ten goede komen aan het socialer maken van de woningmarkt. Dank 

u wel. 

00:35:56 
Voorzitter: Dank u wel. Wie volgt? Ik kijk al een tijdje verlangend naar meneer Heiner, want 

hij gaat zijn maidenspeech houden. Mag ik u uitnodigen? 

00:36:07 
de heer Heiner - VVD: Ja, dat is goed. Dan gaan we dat doen. We hebben het vandaag over 

betaalbare huur- en koopwoningen en dat is hard nodig. Er is namelijk geen plaats in 

Nederland waar de vraag naar appartementen zo groot is als in Groningen. Daarom is het 

van belang dat we snel meer woningen gaan bouwen. Daarbij moeten we zorgen dat voor 

alle groepen gebouwd wordt en al die extra inwoners moet ook veilig zijn in Groningen en 

zich veilig voelen. Zo heb ik dan het bruggetje gemaakt naar mijn maidenspeech. Ik ben Rik 

en ik ga een trots verhaal vertellen. Een groot gedeelte van mijn jeugd heb ik samen met 

mijn broers en moeder in een sociale huurwoning gewoond. Ik ben ontzettend trots op mijn 

moeder. Die heeft hard gewerkt, echt dag en nacht, om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk 

de stap konden maken naar een particuliere huurwoning. Ik ben ontzettend blij dat we in 

een land wonen, waarbij mensen die het echt nodig hebben kunnen terugvallen op een 

sociale huurwoning, maar waar mensen die het niet meer nodig hebben de stap kunnen 

maken naar een koop- of particuliere huurwoning. Helaas wordt het in Groningen steeds 



 8 

moeilijker om een stap uit de sociale huurwoning te maken naar, bijvoorbeeld, een 

particuliere huurwoning, want als niemand meer een huis mag verhuren zal het aanbod ook 

teruglopen. Voor bepaalde gebieden in de stad begrijpen wij een dergelijke 

opkoopbescherming, maar in Groningen moet het, uiteraard, vrijwel de gehele gemeente 

beslaan. Weer net een beetje te veel van het goede. Ondanks dat wij het thuis niet heel 

breed hadden, zeg maar gewoon gerust niet, konden wij alle drie goed onderwijs volgen. 

Niet omdat mijn moeder rijk was, maar omdat we het hier in Nederland best goed geregeld 

hebben. 

00:37:36 
de heer Heiner - VVD: Die gelijke kansen zijn voor mij ontzettend belangrijk. Ook ik besef dat 

het niet voor iedereen vanzelfsprekend is en juist dat is een van de redenen waarom ik hier 

zit. De VVD is voor mij een echte volkspartij, waarin alle lagen van de samenleving zijn 

vertegenwoordigd. Allemaal met eenzelfde ideologie. Ik ben liberaal, omdat ik vrijheid en 

verantwoordelijkheid zie als fundament van onze maatschappij. Zonder dat mensen hun 

verantwoordelijkheid niet nemen, kun je ook niet vrij zijn. Bij verantwoordelijkheid hoort 

ook het omzien naar elkaar. Als overheid mensen helpen die het echt niet zelf redden, maar 

daarbij hoort ook dat mensen die het wel zelf kunnen, die verantwoordelijkheid nemen. Je 

bent pas echt vrij op het moment dat je niet afhankelijk bent van een ander of de overheid. 

Een meerderheid van deze gemeenteraad denkt alles zelf beter te kunnen. Deze 

meerderheid gunt de inwoners van Groningen niet de vrijheid die mijn moeder nu wel heeft. 

Die denken dat wij het beste weten wat goed is voor mensen en dat we dat voor hen 

kunnen bepalen. Wat mensen eten, in wat voor huis ze wonen en bij welke 

thuiszorgorganisatie ze zitten. We denken allemaal dat wij het goedkoper kunnen doen. We 

denken allemaal dat we het beter kunnen doen. Ik vind het respectloos, haast misschien wel 

een beetje communistisch, maar ook naïef. Als een blinde die over de kleuren oordeelt. Wij 

vergeten dat de overheid niet met nieuwe innovaties komt. Wij vergeten dat er mensen zijn 

die het veel beter kunnen. We wachten het onderzoek ten aanzien van het publieke 

woonbedrijf bijvoorbeeld niet eens af, maar we gaan het gewoon doen en dan zien we nog 

wel even. Laat bedrijven, die weten wat ze doen, gewoon bouwen. Schoenmaker blijf bij je 

leest! 

00:39:07 

de heer Heiner - VVD: We moeten stenen stapelen in plaats van visies. Ik gun het alle 

Groningers dat ze zich veilig voelen, maar ook daadwerkelijk veilig zijn. Afgelopen 26 

februari was ik uit in Den Haag, echter liep de avond anders dan gedacht. Bij het verlaten 

van de kroeg werden we aangevallen. Hier in Groningen was het maar de vraag of we er ooit 

achter waren gekomen wie de dader was, maar - ik zeg het niet graag - gelukkig waren we 

niet in Groningen, maar in Den Haag waar op cruciale punten camera's hangen. Al voordat ik 

112 aan de lijn had was de politie onderweg. De dader werd gepakt en op 19 mei was ik 

weer in Den Haag, maar dit keer in de rechtbank waar de dader is veroordeeld. U vraagt zich 

natuurlijk af: hoe kon de politie er zo snel zijn? Cameratoezicht. Dankzij cameratoezicht 

werd de dader gepakt. Cameratoezicht verhoogt niet alleen het veiligheidsgevoel, maar het 

zorgt er ook voor dat daders veroordeeld kunnen worden, zodat die mensen uiteindelijk 

hulp krijgen en verder aan hun toekomst kunnen werken. Laten we alsjeblieft alle 

Groningers dit ook gunnen. Ik gun al onze inwoners deze veiligheid. Ik gun dat daders 
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worden gepakt. Ik gun iedereen dat hun daders worden veroordeeld. Ik gun alle Groningers 

een veilige gemeente. 

00:40:21 
Voorzitter: Dank u wel. Wie van de fracties wil nog het woord voeren? De heer Lo-A-Njoe. 

Nee, hij doet het niet. Misschien kunt u even de microfoon van mevrouw Gietema lenen? Of 

u gaat even op de plaats van de heer Brandenbarg zitten? 

00:41:13 
de heer Lo-A-Njoe - D66: Deze doet het wel. Voorzitter, meer woningen zijn nodig in de 

gehele woningmarkt en dus ook in de sociale huur en het sociale koopsegment, waar dit 

initiatiefvoorstel over gaat, maar ook in andere segmenten. Als sociale progressieve partij 

willen we graag dat er voor iedereen woningen zijn in onze gemeente en dat er dus ook in 

alle segmenten wordt gebouwd. Want ook docenten, verpleegkundigen, politieagenten - 

zogenaamde cruciale beroepen - en anderen willen graag in onze gemeente kunnen wonen. 

Zij komen voor deze 2.500 woningen in het voorstel meestal niet in aanmerking. Voor hen is 

het van belang dat de verhuisketen op gang komt. Wie bouwt in het middensegment zorgt 

er ook voor dat woningen vrijkomen in bijvoorbeeld het sociale huursegment. Het is dus, 

wat ons betreft, en-en. We hebben hier ook eerder een motie over ingediend in 2020. De 

motie '50 procent voor het middensegment'. Afgelopen jaar werd slechts 5 procent van de 

gerealiseerde woningen in dat middensegment gerealiseerd en daar maken we ons zorgen 

over, maar wellicht kan de wethouder ons daar wat in geruststellen en bevestigen dat die 50 

procent middensegment toch in beeld gaat komen en ook daadwerkelijk zal worden 

uitgevoerd, want het maakt ons gevoel bij dit initiatiefvoorstel ook anders. Dat betekent dat 

we die 2.500 woningen, die in het voorstel naar voren komen, gaan bouwen, maar dat we 

daarnaast ook die andere inwoners een plek geven in onze mooie gemeente. 

00:42:51 

Voorzitter: Mevrouw Folkerts wil u daar wat over vragen? 

00:42:59 
mevrouw Folkerts - GroenLinks: Mevrouw Folkerts heeft ook ruzie met de microfoon. Toch 

even een vraag aan de heer Lo-A-Njoe: heeft u een beeld van huizen die nu vrij op de markt 

komen, het zogenaamde middensegment, hoe hoog die huren zijn en of dat met een 

politieagenten-salaris te betalen is, volgens D66? 

00:43:22 
de heer Lo-A-Njoe - D66: Als dat al te betalen is, dan is dat vaak enorm hoog en dus willen 

die mensen heel graag een huis kopen, maar het probleem is dat er niet veel woningen te 

koop zijn. De woningmarkt is echt opgedroogd in Groningen. Praat met een willekeurige 

makelaar uit Groningen en die zal vertellen: "Ja, de prijzen zijn hoog, maar er zijn ook 

nauwelijks woningen te koop." We kunnen dit alleen oplossen door meer woningen te 

bouwen. 

00:43:47 
Voorzitter: Mevrouw Folkerts. 

00:43:50 
mevrouw Folkerts - GroenLinks: Als wij dan woningen bouwen, ziet de heer Lo-A-Njoe dan 
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ook het probleem dat die vervolgens worden opgekocht en in de verhuur komen en dat het 

dus voor deze politieagent helemaal niet die grote en blijde verhuisketen teweegbrengt? 

00:44:08 
de heer Lo-A-Njoe - D66: Volgens mij hebben we gezamenlijk gezorgd dat het ingeperkt 

wordt door een woonplicht in te stellen en daarnaast geldt dat voor een deel van de markt, 

maar niet voor de hele markt. Het is inderdaad zo dat het een probleem is wat aangepakt 

moet worden en we vinden het ook goed dat het wordt aangepakt. Woningen zijn om in te 

wonen. Ik ga even verder met mijn woordvoering. Wat betreft het initiatiefvoorstel zelf 

hebben we wel wat twijfels. 

00:44:32 
Voorzitter: De heer Dijk wil u ook nog wat vragen. 

00:44:34 
de heer Dijk - SP: Voorzitter, ik vind het nog een beetje onduidelijk verhaal. Dat vond ik in de 

commissie ook wat u nou precies bedoelt met middenhuur en wat u vindt dat er gebouwd 

moet worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd als ik zo uw verhaal hoor: waar is er behoefte 

aan? Welke prijscategorie? Want als je zegt dat er alleen maar meer gebouwd moet worden, 

volgens mij hebben we vrij weinig behoefte aan veel villawijken die we moeten bijbouwen. 

Waar is volgens D66 behoefte aan en waarin verschilt dat van bijvoorbeeld wat er in het 

coalitieakkoord staat van middenhuur tot € 900 en dit voorstel? 

00:45:05 

Voorzitter: Meneer Lo-A-Njoe. 

00:45:07 

de heer Lo-A-Njoe - D66: Om te voorkomen dat de heer Dijk weer vijf keer dezelfde vraag 

gaat stellen: als het gaat over middenhuur dan gaat het vanaf de sociale huurgrens tot 

ongeveer € 1.000. Ik denk dat je dat redelijkerwijs kunt stellen als middenhuur, dus ik hoop 

dat daarmee die vraag in ieder geval is beantwoord. Als het gaat om die politieagent, die 

verpleger en die docent die een huis wil kopen - vaak zijn ze met zijn tweeën - dan komen ze 

alleen maar in de vrije sector in aanmerking voor hele dure huurwoningen en zoeken ze een 

huis zo tussen de € 250.000 en € 350.000. Dat is een hoop geld, maar dat is wel wat deze 

beroepen, deze docenten en andere professionals, zoeken als woning. Wat betreft het 

initiatiefvoorstel: we hebben wel wat twijfels over de financiële onderbouwing en met name 

de rol van erfpacht. Daarom zijn de resultaten van het onderzoek daarover interessant. De 

intentie van het initiatiefvoorstel om deze woningen te gaan realiseren steunen we, maar 

we zullen heel kritisch blijven volgen hoe het een en ander uitpakt en ook wat onderzoek en 

monitoring hierover oplevert. Dank u wel. 

00:46:15 

Voorzitter: Dank u wel. Wil er nog iemand het woord voeren hierover? Mevrouw Armut. 

00:46:32 
mevrouw Armut - CDA: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst nogmaals onze 

complimenten aan de initiatiefnemers. De woningmarkt piept en kraakt, ook hier in 

Groningen en wij snappen de intenties en voelen echt mee in de wil om meer woningen te 

realiseren. Dit neemt bij dit specifieke voorstel niet weg dat we nog wat vraagtekens en 

mitsen en maren hebben bij de keuzes die gemaakt worden. Er is al het een en ander 
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genoemd over erfpacht en ik zie de heer Bushoff druk meeschrijven, dus ik denk dat hij daar 

zo op komt en anders vraag ik op het eind wel wat ik dan nog mis. Voorzitter, ons 

voornaamste bezwaar is het oprichten van een publiek woonbedrijf nog voordat het externe 

onderzoek is afgerond. Het externe onderzoek van TwynstraGudde naar een gemeentelijk 

ontwikkelbedrijf loopt namelijk nog. In het preadvies kregen we al even een soort 

voorproefje. Het gaat om een bedrijf dat een aanzienlijke impact zal hebben op de nodige 

organisatie en het zal om een grote financiële armslag vragen. Toch wordt er met dit 

initiatiefvoorstel de keuze al gemaakt en dat is, wat ons betreft, nog te vroeg. We zien ook 

dat - dat is in de vorige sessie ook al genoemd - dit een politieke overweging is van deze 

partijen. Die weegt kennelijk zwaarder, maar het gaat natuurlijk om heel veel geld en een 

potentieel groot risico en wij willen hierin een rationeel en weloverwogen besluit nemen. 

We willen het rapport afwachten en dan pas kunnen wij, in ieder geval, op een goede wijze 

in de breedte over het hele voorstel debatteren. Dan zou ik nog wel willen noemen, 

voorzitter, dat wij blij zijn om te zien dat de dorpen nu expliciet worden genoemd in het 

voorstel. De inwoners in onze dorpen snakken daar echt naar. Ook ouderen, er werd 

vanochtend ook al in het Dagblad van het Noorden geschreven over ouderen die kleiner 

willen wonen en plaats kunnen maken voor jonge gezinnen. In veel kleine dorpen wordt al 

jaren niet meer bijgebouwd, omdat het groot positief effect zou hebben op de leefbaarheid, 

dus dat hopen we te gaan zien. Dank u wel, voorzitter. 

00:48:31 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Dijk een vraag? Gaat uw gang. 

00:48:37 
de heer Dijk - SP: Ja, voorzitter, toch een vraag, want als je in deze tijd heel pragmatisch kijkt 

naar de woningmarkt en de oplossingen die er geboden worden door met name de 

commerciële beleggers of investeerders en je kijkt naar waar woningbouwcorporaties in 

voorzien en de immense behoefte die er is, zou het dan niet een hele pragmatische afweging 

zijn om het middel van erfpacht en van een publiek woonbedrijf in te zetten? Dat zou toch 

een enorme rationele keuze en vanuit een rationele analyse zijn, dat als de markt en 

woningbouwcorporaties in bepaalde behoeftes niet kunnen voorzien? Dat zou toch een hele 

pragmatische en rationele keuze zijn om als CDA voor zo'n voorstel te stemmen? 

00:49:18 
de heer Dijk - SP: Mevrouw Armut. 

00:49:19 
mevrouw Armut - CDA: Voorzitter, in hoeverre zo'n publiek woonbedrijf een oplossing is 

voor de huidige problematiek op de woningmarkt wordt onderzocht. Juist ook dat 

betaalbare segment wordt nu onderzocht en wij zijn heel benieuwd naar de uitkomsten 

daarvan. Als je het hebt over rationeel, voorzitter, dan wordt er dus nog onderzocht of het 

juist voor dit specifieke geval de oplossing is. 

00:49:44 

Voorzitter: Dank u wel. Nog iemand? De heer Ram, gaat uw gang. 

00:49:50 
de heer Ram - PVV: Dank u wel, voorzitter. De PVV is niet voor dit plan. Het probleem is te 

weinig woningen, te weinig doorstroming en te veel nieuwkomers. Vervolgens wordt er 
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gekozen voor een ontwikkelingsbedrijf en pacht. Pacht staat we ons helemaal niet aan, 

omdat het toch weer een extra belasting is die de gemeente dan gaat innen. We hebben ook 

onze vraagtekens bij het ontwikkelingsbedrijf. Ik denk dat het veel slimmer is om een 

alternatief te verzinnen. Zet geld in om een GREX op te zetten voor een woningbouwproject. 

Dat dekt het risico af en dan kun je meer lenen en daardoor meer versnellen en dan met de 

afspraak dat je een gedeelte van die opbrengsten inzet voor middelhuur en sociale koop. Dat 

is voor mij veel meer een sneller vliegwieleffect wat je daarmee creëert en kan je ook veel 

sneller die sociale koop realiseren. Wat ons betreft kunnen wij dit voorstel niet steunen. 

00:50:57 
Voorzitter: Dank u wel. Nog een laatste woordvoering? Gaat uw gang, mevrouw Folkerts? 

00:51:17 
mevrouw Folkerts - GroenLinks: Sorry, nu of bij de indieners? 

00:51:24 
Voorzitter: Nee, nu. 

00:51:26 
mevrouw Folkerts - GroenLinks: Oké [onhoorbaar] Toch nog even een verhaal van mij. Het 

ging net inderdaad een aantal keer over dat we moeten bouwen voor alle groepen en over 

de verhouding in de wijken. GroenLinks is een heel groot voorstander van het verhogen van 

het aandeel sociale huurwoningen. Het ging in de commissie een aantal keer over 

scheefwonen en mensen die niet thuishoren in sociale huurwoningen en net ook over 

mensen die het écht nodig hebben. Even voor de duidelijkheid: sociale huur is iets 

fantastisch en dat is iets waar we hartstikke trots op mogen zijn en niet een soort sneue 

noodvoorziening. Wonen is gewoon een recht en als jij het salaris van een politieagent of 

een verpleger of een leerkracht hebt, dan kom je in aanmerking voor een sociale 

huurwoning. Volkshuisvesting is een taak van de overheid. Je hele leven goed kunnen huren 

bij een woningcorporatie zou het mooiste zijn wat er is, maar die woningen zijn er dus 

gewoon niet. Er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Mensen staan 

eindeloos op een wachtlijst en blijven noodgedwongen in dure jongerenstudio's of bij hun 

ouders op zolder. 

00:52:34 
Voorzitter: U hebt daar een vraag over van Meneer Lo-A-Njoe. 

00:52:38 
de heer Lo-A-Njoe - D66: Voorzitter, ik vraag me af of GroenLinks een idee heeft, mevrouw 

Folkerts, wat een docent in het voortgezet onderwijs verdient? Ik hoor haar zeggen dat die 

in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar dat is toch echt niet het geval 

volgens die docenten. 

00:52:56 

de heer Bushoff - PvdA: Nou, volgens mij, als je alleenstaand bent op een startsalaris, kom je 

dan in aanmerking voor een sociale huurwoning en kun je in ieder geval geen hypotheek 

krijgen van € 250.000 om de koopmarkt op te gaan. Dan laten we ons ook echt niet uit 

elkaar spelen en doen alsof dit tekort aan woningen komt omdat de ene groep die recht 

heeft ten koste gaat van de andere groep. Dit akkoord ligt eraan, dat het steeds niet lukt om 
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een hoog genoeg percentage sociale huur te bouwen. Dat hopen we met dit initiatief recht 

te trekken. Nou, de rest is aan Julian, want dat is meer beantwoording, denk ik. 

00:53:43 
Voorzitter: Dank u wel, ik zag de heer Dijk zonet schudden toen ik mevrouw Folkerts het 

woord gaf. Ja, mevrouw Folkerts aarzelde ook. Ik stel voor dat we de indieners nu gewoon 

even aan het woord laten. De heer Dijk. 

00:54:00 
de heer Dijk - SP: Voorzitter, dat mag altijd. Het is uiterst pragmatisch om op dit moment 

over te gaan op het invoeren van erfpacht en ik vind het ook uiterst pragmatisch om op dit 

moment een publiek woonbedrijf op te richten. Daarnaast is het zeer pragmatisch om een 

voorstel te doen voor meer sociale huur en meer sociale koopwoningen. Het verbaast mij 

dan ook een klein beetje dat, met name, een partij als Student & Stad zegt: "Ja, wij steunen 

dit voorstel nu niet, maar we zullen de uitwerking later wel beoordelen op zijn merites." Het 

is ook een beetje flauw om dan te zeggen dat dit puur ideologisch gedreven is, want 'ja', dat 

is het natuurlijk. Het is een uiterst politiek-ideologische keuze om een publiek woonbedrijf 

op te richten, maar zoals ik net al zei: het is ook een hele pragmatische en rationele keuze 

als, tot op dit moment, de markt het niet oplost en woningbouwcorporaties hier 

onvoldoende in kunnen voorzien. Kijk, dat de VVD niet voor een voorstel is van erfpacht en 

een publiek woonbedrijf is natuurlijk uiterst ideologisch gedreven en allesbehalve 

pragmatisch. Ik vind de argumentatie van de VVD-- Ondanks dat het een mooie ideologische 

maidenspeech was - gefeliciteerd daarmee - is het natuurlijk totale quatsch dat innovaties 

van marktpartijen komen. Voor deze iPhone, die ik hier in mijn handen heb zijn, volgens mij, 

tegen de 100 overheidsinnovaties voor nodig geweest om dit product mogelijk te maken, 

zodat het überhaupt bestaat. De geschiedenis van de volkshuisvesting leert ons dat daar 

mooie en trotse volkswijken uit voort zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld de Oosterparkwijk 

met de mooiste en beste architecten, die vanuit publieke woonstichtingen of woonbedrijven 

dit soort fantastische wijken, waar we nog steeds ontzettend trots op zijn in Groningen, 

mogelijk hebben gemaakt. 

00:56:03 
de heer Dijk - SP: Dus ja, die overheidsinmenging en publieke woonbedrijven hebben in het 

verleden wel degelijk ontzettend goed werk verricht. Wat de SP betreft, is het heel rationeel 

en pragmatisch om dan te zeggen: "Daar hebben we geen diepgaand onderzoek voor nodig." 

Het viel mij op dat D66 misschien een beetje, in tegenstelling tot wat in de commissie naar 

voren kwam, positief tegenover dit voorstel staat. Dat klinkt heel goed. Dan heb ik nog één 

ding in de commissie niet gezegd en hier ook niet: wat de SP betreft is de doorstroming van 

mensen naar andere woningen aan mensen zelf en of zij vinden dat zij door moeten stromen 

naar een koopwoning, ja of nee. Als dat een volgende stap is voor mensen kan dat, maar 

laten we niet doen alsof scheefhuur in Groningen een ontzettend groot probleem is. Het 

grootste probleem van scheefhuur in Groningen is dat mensen te veel betalen in plaats van 

te weinig betalen voor een woning. Ik kan me herinneren dat de vorige wethouder Van der 

Schaaf dat iedere keer duidelijk aangaf, ook in de richting van D66. Daarnaast heeft 

scheefhuur een ontzettend belangrijke functie, namelijk dat het in onze wijken, die bij tijd en 

wijle een wat eenzijdige samenstelling van bevolkingsgroepen hebben, ervoor zorgt dat we 

gemengd wonen en dat verschillende groepen mensen alsnog in die wijken met elkaar leven. 
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Ik wil de heer Bushoff in eerste instantie bedanken voor het initiëren van dit 

initiatiefvoorstel. De Partij van het Noorden wil ik ook bedanken voor de toevoeging van de 

dorpen. Ik denk dat het inderdaad een waardevolle toevoeging is. Tot zover, dank u wel. 

00:57:44 
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar de andere indieners. Partij voor de Dieren, de heer 

Pechler. 

00:57:50 
de heer Pechler - Partij voor de Dieren: Dank, voorzitter. Dit is, als het goed is, de laatste keer 

dat ik in deze raad het woord voer over het onderwerp 'wonen', want straks wordt onze Bart 

Hekkema geïnstalleerd en die neemt deze portefeuille op zich, dus ik zal het- 

00:58:00 
Voorzitter: Ik zie op het scherm staan dat u Kelly Blauw bent. 

00:58:04 
de heer Pechler - Partij voor de Dieren: Dat is niet het pasje. Het is nu gecorrigeerd. Als het 

goed is, blijft deze naam er staan. Ik zal het kort houden. We zijn blij met het 

initiatiefvoorstel en de aanpassingen die de afgelopen weken zijn doorgevoerd. Sociale huur: 

de tekorten die in Groningen zijn nemen toe. We willen heel graag naar die 40 procent 

sociale huur toe. Met dit initiatiefvoorstel zetten we daar de komende 25 jaar forse stappen 

in. Het gaat natuurlijk niet alleen om de armere mensen, zoals eerder vandaag is gezegd, of 

mensen met een laag inkomen, maar inmiddels tot € 40.000 per jaar. Dat is gewoon een 

modaal inkomen waarmee je nog in aanmerking komt voor sociale huur. Dat is het 

merendeel van onze bevolking en daarom is het hartstikke hard nodig dat deze stappen 

worden gezet. Nogmaals dank aan de initiatiefnemers die de kar hebben getrokken en we 

kijken uit naar de uitvoering. 

00:58:56 

Voorzitter: Dank u wel. Meneer Bushoff, wilt u nu of wilt u na de wethouder? 

00:59:02 

de heer Bushoff - PvdA: Dat hangt ervan af hoe kritisch de nieuwe wethouder Wonen gaat 

zijn op dit voorstel. 

00:59:07 
Voorzitter: Zullen we dat dan eerst even afwachten? De heer Van Niejenhuis. 

00:59:11 
de heer Van Niejenhuis - wethouder: Dank, voorzitter. Leuk en mooi om in de eerste 

raadsvergadering, waar ik als wethouder bij ben, meteen deze discussie te voeren over 

wonen in onze prachtige gemeente. Dit gaat ergens over. We willen met elkaar een 

ongedeelde stad en ik vind het heel fijn om dit gesprek meteen te voeren. We kunnen de 

woningmarkt reguleren en daar heeft deze gemeenteraad vorig jaar ook hele goede stappen 

in gezet en we kunnen woningen toevoegen. Als we woningen toevoegen, dan moeten dat 

woningen zijn die ervoor zorgen dat dit een ongedeelde stad en een ongedeelde gemeente 

blijft voor iedereen - de beroepsgroepen werden net allemaal al genoemd - ongeacht welk 

beroep en welk inkomen je hebt. Dat is wat wij als - dat mag ik vanuit het college denk ik wel 

zeggen - linkse gemeente voor ogen hebben. Ik wil eerst even reageren op de vraag van D66. 
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U zegt: "We hebben vorig jaar een motie ingediend voor 50 procent middeldure woningen, 

huur en koop." We doen dat meer dan we in het verleden hebben gedaan, dus daar komt nu 

meer balans in. We hebben tot 2030, uit mijn hoofd, ongeveer 19.000 à 20.000 woningen in 

de planning staan. Dat zijn er behoorlijk veel. Een flink deel daarvan is al geprogrammeerd in 

verschillende segmenten. Het zal daarvan nu al om circa 5.000 woningen gaan, die in het 

middeldure segment gaan landen. Veel van die woningen moeten nog toegekend worden 

aan een segment en een deel daarvan zal waarschijnlijk nog in die middeldure categorie 

vallen. Dus dat even richting u. Het echt meer dan de vijf procent die u noemde, die het 

misschien wel in het verleden is geweest. Of het echt 50 gaat worden, daar heeft mijn 

voorganger - die zojuist al even aangehaald werd - wel zijn bedenkingen bij geuit. 

01:00:53 
de heer Van Niejenhuis - wethouder: Ik denk dat het interessant is om alvast te melden dat ik 

vanochtend heb begrepen dat we, vanuit het college, een strategische woonprogrammering 

in voorbereiding hebben die ik hopelijk eind dit jaar of begin volgend jaar met de raad kan 

gaan delen, waarin we gaan kijken naar: wat is nou, gedreven door heel veel informatie die 

we hebben over de inwoners van deze stad en de behoefte die er is, de goede samenstelling 

van onze woonvoorraad? Ik denk dat we het debat daarover later dit jaar nog een keer met 

elkaar moeten gaan voeren op een goede manier. Ik zeg er nog maar een keer bij dat het 

niet alleen voor de stad geldt, maar zeker ook voor de dorpen, want ook daarvoor kijken we 

naar: wat past en wat kan daar nog? Een bruggetje naar het initiatiefvoorstel: ik ben heel blij 

met de aanpassingen die gedaan zijn op basis van het preadvies, want eerst werd daar 

gekeken naar vooral de Suikerzijde en Meerstad en nu trekken we dat echt breder naar de 

hele gemeente, inclusief de dorpen, want ook daar moet het programma aansluiten bij de 

vraag. Meer betaalbaar wonen dan we op dit moment in de prognoses hebben staan kost 

geld, want het levert minder opbrengsten op. Dus het is goed dat hier een goed 

financieringsvoorstel onder zit. We gaan dit verder uitwerken en dat gaat tijd kosten. Dit 

gaat ergens over, toch bijna 100 miljoen. Ik denk dat het uniek is dat er een initiatiefvoorstel 

vanuit de gemeenteraad komt met deze omvang. Ik zou de raad willen verzoeken om hier 

geen maandelijkse gewoonte van te maken. 

01:02:17 
de heer Van Niejenhuis - wethouder: Dit gaat ergens over en het kost tijd om uit te werken. 

Het heeft veel relatie met allerlei samenhangende dingen: hoe gaan we om met 

wijkvernieuwing? Hoe programmeren we daar met de GREX-en die we eind van dit jaar weer 

bespreken en die herzien worden? Het woonbedrijf, de erfpacht, et cetera gaan we allemaal 

uitwerken en we willen de raad aanbieden om daar eind van dit jaar over te rapporteren. 

Tot slot nog even: ik hoop dat de samenhang die ik net al een beetje schetste met veel 

andere dingen - ik noemde er nog maar een paar - ervoor zorgt dat we 25 jaar vooruitkijken, 

maar niet nu een plan maken voor hoe we het precies gaan doen de komende 25 jaar. We 

gaan net als met de grondexploitaties met u jaarlijks kijken of het op de goede manier gaat 

en met u het gesprek voeren of we daar bijstellingen in moeten doen. Dat zal zeker voor dit 

publieke woonbedrijf gaan gelden, voor een middel als erfpacht en voor de mate en het 

tempo waarin we deze betaalbare woningen gaan toevoegen aan de markt. 

01:03:19 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Bushoff. 
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01:03:24 
de heer Bushoff - PvdA: Dank u wel, voorzitter. Eerst een paar inleidende woorden en dan ga 

ik nog in op een aantal vragen en opmerkingen. Dat zijn er gelukkig lang niet zoveel als in de 

commissievergadering, dus ondanks dat ik net ingefluisterd kreeg dat we de tijd hebben, zal 

het toch beknopter zijn. Voorzitter, dit initiatiefvoorstel, de oprichting van een publiek 

woon- en ontwikkelbedrijf, de herinvoering van erfpacht en een investering van 100 miljoen 

euro voor 2.500 betaalbare woningen is verstrekkend. Tegelijkertijd zijn er vooruitstrevende 

voorstellen nodig om dat te zien. Ik zei het vorige week ook al, dat de private welvaart fors is 

toegenomen, maar dat de kwaliteit van het bestaan en de bestaanszekerheid van veel 

mensen onder druk staat en dat de tweedeling in onze gemeente groeit. Misschien is dat het 

meest zichtbaar op de woningmarkt. Een kleine groep mensen bezit veel woningen en 

profiteert daar enorm van, terwijl een hele grote groep mensen geen woning kan vinden, 

laat staan een betaalbaar huis. Voorzitter, zo wordt die tweedeling en kansenongelijkheid 

dus heel erg tastbaar op de woningmarkt en dat vraagt om een antwoord. Dit 

initiatiefvoorstel is niet het enige antwoord, het is ook niet hét antwoord, maar het is 

onderdeel van het antwoord op het verkleinen van die tweedeling, in dit geval, op de 

woningmarkt. Dat doen we dus door de regie terug te pakken bij, in dit geval, wonen, wat te 

belangrijk is om alleen aan de markt over te laten. Voorzitter, dan ga ik in op een aantal van 

de vragen en opmerkingen die zijn gesteld en volgens mij kan ik die onderbrengen in drie 

dingen. Eerst het stukje financiën, want ik zei het al: dit is een verstrekkend voorstel. 

01:05:06 
de heer Bushoff - PvdA: Het gaat over bijna 100 miljoen en de financiering daarvan is 

geregeld door de meeropbrengsten aan OZB als gevolg van dat er elk jaar meer woningen in 

de gemeente Groningen gebouwd worden. Dat gaat dan over € 300.000 per jaar. Als je in 

het eerste jaar € 300.000 toevoegt en in het tweede jaar nog eens €300.000 daarbij optelt, 

dan kom je op € 600.000 uit. In het derde jaar kom je dan op €900.000 euro uit en als je al 

die bedragen over 25 jaar bij elkaar optelt kom je op een bedrag van 97 en een half miljoen 

euro uit. Dus inderdaad, zeg ik richting de Stadspartij, dit voorstel kost veel geld, maar is ook 

financieel gedekt met de meeropbrengsten uit de OZB als gevolg van een toename van de 

woningvoorraad. Voorzitter, dat is ook gelijk een reactie richting Student & Stad die het had 

over 'over je graf heen regeren' met zo'n voorstel. In zekere zin is dat natuurlijk waar, maar 

het ging al eerder over tafel: dat doen wij ook op het moment dat wij GREX-en vaststellen. 

Dat doen wij natuurlijk in zekere zin ook als wij plannen vaststellen voor de bouw van een 

hele nieuwe stadswijk. Op die momenten maken wij besluiten die voor vele generaties van 

invloed zijn en die we vandaag de dag nemen en dat zouden we ook met dit voorstel doen. 

01:06:28 
de heer Bosch - Student & Stad: Voorzitter, volgens mij kan ik een vraag stellen en de vraag is 

als volgt: ik snap dat het kan. Dat zegt de Partij van de Arbeid duidelijk. Het kan zeker, maar 

is het niet een totaal andere situatie, waarin je bij het ene het eigenlijk wel moet doen om 

het voor zolang vast te leggen en in de andere situatie het een hele begrotingstechnische 

politieke keuze is of je dus in - want dat is waar het nu over gaat - 2047 zeven en half miljoen 

euro extra aan sociale huurwoningen wil plaatsen? Is het niet een beetje een rare manier 

om op dit moment dat voor over 25 jaar vast te leggen. 
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01:07:10 
Voorzitter: De heer Bushoff. 

01:07:11 
de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, het is eigenlijk zo, dat je dit zou moeten zien als een 

beetje het idee van de GREX. Je hebt ongeveer 100 miljoen nodig om, in een looptijd van 25 

jaar, 2.500 betaalbare woningen extra te realiseren. Daarvoor is het nodig dat je over zo'n 

lange looptijd een beslissing maakt dat je daar de komende jaren die meeropbrengst OZB 

aan uit gaat geven. Voorzitter, het stukje financiën heb ik afgerond. Dan nog even over het 

stuk instrumenten, want daar ging ook een deel van het debat over. Moet je nu al een 

instrument als erfpacht of een instrument als een publiek ontwikkel- of woonbedrijf inzetten 

zonder dat je precies weet hoe dat in zijn werk gaat? Mijn antwoord daarop zou zijn, 

voorzitter: vroeger hadden we ook erfpacht. Vroeger hadden we ook een gemeentelijk 

woonbedrijf en vervolgens is de volkshuisvesting vermarkt, is de woningmarkt 

geliberaliseerd en zitten we nu met zijn allen in een enorme wooncrisis. Dat vraagt dus om 

instrumenten, die voor die tijd actief waren, misschien wel weer terug te halen naar vandaag 

de dag en opnieuw in te zetten. Dus erfpacht is niet helemaal nieuw. Een gemeentelijk 

ontwikkelbedrijf is niet helemaal nieuw. Sterker nog, we weten dat het kan werken om 

wonen betaalbaar te maken en volkshuisvesting in ere te herstellen. Als we nu hebben 

gezien dat de markt deze problemen de afgelopen jaren niet heeft opgelost, dan vind ik het 

heel logisch dat we teruggrijpen naar dat soort instrumenten. Dan zeg ik erbij richting de 

partijen die er nog enige twijfels bij hebben: natuurlijk moeten we kijken hoe dat precies 

ingevuld wordt. Natuurlijk gaan we kijken over vijf of tien jaar of dan de regeling die we 

verzinnen voor erfpacht nog relevant en actueel is. 

01:08:57 

Voorzitter: Mevrouw Sloots wil daar graag een vraag over stellen. Sloot, neem me niet 

kwalijk. 

01:09:04 

mevrouw Sloot - Stadspartij 100% voor Groningen: Voorzitter, dat zou u toch inmiddels wel 

moeten nemen. 

01:09:07 
Voorzitter: Nou ken ik u al jaren, ja. 

01:09:10 
mevrouw Sloot - Stadspartij 100% voor Groningen: Voorzitter, ik hoor de heer Bushoff 

wederom zeer bevlogen zijn initiatiefvoorstel verdedigen en dat mag natuurlijk ook. Daar zit 

veel tijd en inderdaad veel ideologie in en dat mag. De Stadspartij ziet nog steeds, ondanks 

al deze prachtige tegenargumenten van de heer Bushoff, een hoop losse eindjes. U geeft 

aan: die OZB is leuk, want er komen dan extra woningen op de markt, dus die OZB kunnen 

we daarvoor gebruiken, maar de OZB gebruiken we nu voor andere zaken. Waar gaan we die 

dan in de toekomst-- Dan ontstaat er dus een gat. Dan hebben we huizen en daar vragen we 

OZB voor, maar die OZB kunnen we niet voor andere dingen gebruiken. Wat doen we dan? 

De OZB verhogen? Nee, dat doen we niet. Ik hoorde u ook iets aangeven over de tweedeling 

en die tweedeling, zoals u misschien ook in het vragenuur heeft kunnen horen, maakt ons 

allemaal behoorlijk zorgen. Als het nou werkelijk zo zou zijn, dat er echt veel en veel te 
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weinig sociale huur- en koopwoningen zouden zijn en alleen voor, zoals u het zegt, een paar 

mensen die een heleboel dure woningen hebben, waarom staan die dan niet allemaal leeg? 

Waarom zijn er dan zoveel mensen die kennelijk-- Ze wonen wel ergens die mensen. Waar 

wonen die mensen dan? U doet alsof, als wij dit voorstel niet accorderen, er morgen dan 

een enorm gigantisch probleem is. Wij denken dat je beter wat behoudender kunt zijn met 

het geld van de burgers en dat is het belastinggeld, dus ook de OZB en als u denkt dat- 

01:10:46 
Voorzitter: Kunt u het wel bij een interruptie houden? U hebt daarstraks een woordvoering 

gehad. 

01:10:53 
mevrouw Sloot - Stadspartij 100% voor Groningen: Die tweedeling zoals u hem ziet en waar u 

net van aangaf dat de markt het niet heeft en dus moet de overheid nu maar ingrijpen-- 

Klopt het dat de overheid indertijd de verhuurdersheffing heeft bedacht, waardoor de 

corporaties niet konden bouwen? 

01:11:12 
Voorzitter: Meneer Bushoff. 

01:11:14 

de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, het eerste antwoord is 'ja' op de laatste vraag en 

daarnaast destilleer ik er nog twee vragen uit waar ik een antwoord op ga geven. Daarna ga 

ik richting een afronding, tenzij er nog meer vragen zijn. Voorzitter, ik hoorde eerst een 

veronderstelling of een vraag dat er misschien geen sprake zou zijn van een wooncrisis, want 

mensen hebben nu toch gewoon een huis en hebben we dan morgen wel een oplossing voor 

die niet-bestaande wooncrisis nodig? Voorzitter, als je toch in ieder geval enigszins je oor te 

luisteren legt en mensen vraagt van: kun je de huurprijs van een woning in de vrije sector 

nog betalen of hoelang moet je wachten voordat je een sociale huurwoning hebt? Dan zul je 

horen dat ontzettend veel mensen wel degelijk heel erg die wooncrisis van dit moment 

voelen. Uw veronderstelling dat mensen nu toch een huis hebben, dus dat er geen probleem 

is, deel ik absoluut niet. Ik hoor en zie om mij heen dat mensen heel lang moeten wachten 

op een betaalbare woning, dus er is alle behoefte aan voorstellen om meer betaalbare 

woningen te realiseren. Dat als eerste en dan als tweede over het punt van de financiën. 

Voorzitter, zoals ook in het preadvies staat zullen niet alle meeropbrengsten aan OZB naar 

dit voorstel vloeien, maar een deel daarvan, € 300.000. Dus ja, een deel van de extra 

opbrengsten aan OZB, omdat Groningen groeit, wordt gebruikt om de kosten die daarbij 

gepaard gaan te kunnen bekostigen. Door het feit dat Groningen meer woningen en meer 

huishoudens krijgt, brengt dat ook meer kosten met zich mee en een deel van die kosten 

zullen we opvangen doordat er meer OZB-opbrengsten zijn. Een ander deel van de extra 

OZB-opbrengsten, die drie ton, kunnen we volgens het preadvies inzetten ter dekking van dit 

voorstel en dat gaan we, wat mij betreft, doen als de raad positief oordeelt. Dat is, volgens 

mij, een mooi bruggetje naar mijn slotwoorden, voorzitter, want waar ik net- 

01:13:16 
Voorzitter: Mevrouw Sloot. 

01:13:18 
mevrouw Sloot - Stadspartij 100% voor Groningen: Voorzitter, ik wilde nog wel even 
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reageren. Ik zal nooit ontkennen dat er een wooncrisis is. Wat ik wel aangeef is dat als u zegt 

dat het vooral de schuld is van de markt en van een paar mensen die een heleboel dure 

woningen hebben, dan bestrijd ik dat, want dat is absoluut niet waar. Uw verhaal, dat u 

aangeeft dat het maar een deel van de OZB is, betekent toch dat dat deel niet in andere 

zaken kan worden gestopt? Dat betekent toch uiteindelijk dat het weer zal worden 

doorberekend in hogere lasten voor de burger? Want meer huizen, meer mensen, grotere 

gemeenten, meer voorzieningen en daar heb je meer geld voor nodig. 

01:14:00 
Voorzitter: Meneer Bushoff. 

01:14:01 
de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, dat laatste daar is meer geld voor nodig? Meer geld is 

beschikbaar uit de meeropbrengst aan OZB. Ja, het is waar dat als je ervoor kiest om deze 

€300.000 per jaar in te zetten voor betaalbaar wonen, dat je dat geld niet ergens anders aan 

uit kan geven. Mijn antwoord daarop is: dat is nou exact politiek. Politieke keuzes maken 

waar je wel en niet je geld aan uitgeeft. In dit geval, omdat ik en heel veel mensen met mij 

zien dat die wooncrisis zo nijpend is, vinden wij het gelegitimeerd om te zeggen: we gaan € 

300.000 per jaar, in totaal een kleine 100 miljoen, inzetten om die wooncrisis te bestrijden. 

Voorzitter, dan rond ik af met twee opmerkingen. Eén: nogmaals wil ik benadrukken dat, op 

het moment dat wij dit initiatiefvoorstel aannemen, er inderdaad nog wel wat losse eindjes 

zullen zijn. Dat is volgens mij heel logisch. Het is een richting die we op willen. We willen de 

richting op van meer publieke regie. We willen de richting op van een publiek woonbedrijf 

en de herinvoering van erfpacht om ervoor te zorgen dat meer mensen in onze gemeente 

betaalbaar kunnen wonen. Natuurlijk vraagt dat nog om verdere uitwerking en natuurlijk 

kan het zo zijn dat over tien jaar er ergens anders behoefte aan is en we dan weer een 

dergelijk debat voeren en zeggen: we moeten onze plannen bijstellen. Volgens mij moet die 

ruimte er altijd zijn en is die er ook nog op het moment dat we dit initiatiefvoorstel zouden 

aannemen. Daarmee hoop ik dat enkele partijen aan de overkant die twijfelen, toch over de 

streep worden getrokken om hiermee in te stemmen. Mocht dit voorstel wordt 

aangenomen, voorzitter, dan is het wel het eerste wapenfeit in deze nieuwe linkse 

coalitieperiode, waarin we meer publieke regie pakken en ervoor zorgen dat meer mensen 

zo meteen een betaalbare woning hebben. Volgens mij moet dat het doel zijn. Dank u wel. 

01:15:51 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Heiner nog een vraag. 

01:15:56 
de heer Heiner - VVD: Hoe kijkt de PvdA ertegenaan dat op dit moment een onderzoek 

wordt gedaan naar een publiek woonbedrijf en dat we dat niet afwachten? Wat vinden jullie 

daarvan? 

01:16:07 
Voorzitter: De heer Bushoff. 

01:16:08 
de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, dat heb ik net geprobeerd te beantwoorden door, één, 

aan te halen dat wij het idee hebben dat de huidige markt op dit moment niet werkt, dat je 

naar andere oplossingen moet zoeken en dat er dus alle urgentie is om zo'n publiek 
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woonbedrijf op te richten en erfpacht-beheer te gaan invoeren. Eigenlijk zijn alle signalen er 

dat het een goed idee is om te doen en die marktwerking weer verder terug te dringen. Dus 

dat is één en twee: er loopt een onderzoek waarvan het, volgens mij, heel zinvol is om de 

uitkomsten daarvan te betrekken bij de verdere oprichting van zo'n publiek woonbedrijf. We 

negeren zo'n onderzoek niet. Sterker nog, we gaan de uitkomsten daarvan gebruiken bij de 

verdere uitwerking hiervan. 

01:16:50 
Voorzitter: De heer Lo-A-Njoe. 

01:16:53 
de heer Lo-A-Njoe - D66: Voorzitter, mevrouw Folkerts van GroenLinks was ervan overtuigd 

dat je als leraar of docent gewoon in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Geldt 

dat ook voor de heer Bushoff vraag ik mij af? 

01:17:04 
de heer Bushoff - PvdA: Nou, het zou misschien wel mijn ideaalbeeld zijn dat we, net als in 

Wenen, ontzettend veel verschillende mensen met veel verschillende inkomens in 

corporatiewoningen hebben. Ik denk dat het goed is als we daar langzaamaan naartoe 

werken. Dat doen we ook met dit initiatiefvoorstel, omdat we meer sociale huurwoningen 

gaan toevoegen. Daarnaast ben ik het wel met u eens dat er een grote groep is die misschien 

op dit moment niet in aanmerking komt voor sociale huur, maar eigenlijk ook niet echt in 

staat is om te huren of te kopen in de huidige markt. Voor die mensen zouden bijvoorbeeld 

die betaalbare koopwoningen, die in dit voorstel staan, een goede oplossing kunnen zijn. 

01:17:45 
Voorzitter: De heer Dijk. 

01:17:48 
de heer Dijk - SP: Voorzitter, volgens mij is dit inderdaad, zoals de heer Bushoff zei, een 

goede aftrap van de start van deze raadsperiode. Volgende week bespreken we de 

voorjaarsbrieven en hebben we het voorjaarsdebat. Zullen we met elkaar afspreken dat we 

meer vooruitstrevende pragmatische ideeën zullen gaan presenteren bij het voorjaarsdebat 

over het bestrijden van de woningmarkt en op naar volkshuisvesting? Hiermee ook de 

uitnodiging aan alle andere partijen om volgende week daarvoor met ideeën te komen. 

01:18:20 
de heer Bushoff - PvdA: Dat is een briljant idee. Ik zeg alvast bij deze toe, ook al is het niet 

mijn rol, dat wij als Partij van de Arbeid verwacht ik maar zo - misschien wel samen met de 

SP - in ieder geval met enkele moties te komen. Ook één op het gebied van wonen en kijken 

hoe we de woningmarkt nog verder kunnen terugdringen. We gaan daarmee aan de slag en 

hopelijk doen meer partijen dat. Dan hebben we volgende week een heel mooi debat en was 

dit voor mij voldoende voor dit debat. 

01:18:46 
Voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we over kunnen gaan tot stemming. Ik zie niemand meer 

die daaraan twijfelt, dus dan kunnen we dat doen. Ik ga de stemming openen. Er zijn 41 

stemmen uitgebracht, meer halen we niet op dit moment. 28 voor en 13 tegen. Het voorstel 

is aangenomen.  
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6.   Conformstukken 

Dan gaan wij door naar de conformstukken. Ik heb het hier en het staat er ook nog bij. We 

krijgen een paar stemverklaringen. Ik zie mevrouw Jacobs seinen. 

a.   Kwaliteitsimpuls tijdelijk fietsparkeren binnenstad 

Voorzitter: Kwaliteitsimpuls tijdelijk fietsparkeren binnenstad. Kan dat conform door? Dat is 

het geval.  

b. Voorbereidingskrediet klimaatadaptief Damsterdiep LIFE COOL SQUARE 

Voorzitter: Voorbereidingskrediet klimaatadaptief Damsterdiep. Kan dat conform door? Dat 

is het geval. 

c. Voorbereidingskrediet Travertijnstraat 

Voorzitter: Bij het voorbereidingskrediet Travertijnstraat hebben we in ieder geval een 

stemverklaring van 100% Stadspartij. U hebt zo'n ingewikkelde naam, Stadspartij 100% voor 

Groningen. 

01:20:33 
de heer Sijbolts - Stadspartij 100% Groningen: Dank u wel, voorzitter. Een vergadering eerder 

was één van mijn fractieleden voorzitter van een bijeenkomst en die had er ook moeite mee, 

dus ik begrijp de verwarring, maar het is Stadspartij 100% voor Groningen. Vorige week 

hebben wij aangegeven het belangrijk te vinden dat bij de totstandkoming van het 

ruimtelijke plan en het bestemmingsplan, waar dit krediet uiteindelijk voor bedoeld is, 

voldoende aandacht moet zijn voor bewegen, sport, ruimte, groen, biodiversiteit en 

natuurlijk ook het betrekken van de omgeving. Alhoewel onze technische vragen nog niet 

zijn beantwoord kunnen wij nu wel instemmen met het voorbereidingskrediet en zullen wij 

te zijner tijd de plannen, met name op die punten, beoordelen. 

01:21:15 
Voorzitter: Dank u wel, dan neem ik aan dat het voorstel-- De heer Van Zoelen. 

01:21:19 
de heer Van Zoelen - Partij voor de Dieren: Wij hadden ook nog een stemverklaring. 

01:21:22 
Voorzitter: Gaat uw gang. 

01:21:23 
de heer Van Zoelen - Partij voor de Dieren: Dank u, voorzitter. Wij kunnen instemmen met 

het voorbereidingskrediet, want we begrijpen de herontwikkeling van de Travertijnstraat, 

maar zoals we eerder hebben aangegeven maken we ons heel erg zorgen over de mooie 

initiatieven die daar in de wijk waren. Die zorgen willen we hier even meegeven en we 

hopen dat daar in de wijk Vinkhuizen nog steeds plaats voor zal komen, misschien in de 

herontwikkeling van dat gebied. 

01:21:51 
Voorzitter: Dank u wel. Met die kanttekeningen kan het voorstel worden aangenomen. 
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d. Vaststelling Structuurvisie Reitdiepzone 

Voorzitter: Dan hebben we de kredietaanvraag herbouw gymzaal De Meet te Haren. Ik sla er 

een over: vaststelling Structuurvisie Reitdiepzone. Een stemverklaring van de Stadspartij 

100% voor Groningen. 

01:22:13 
de heer Sijbolts - Stadspartij 100% Groningen: Dank u wel, voorzitter. We hebben hier vorige 

week met de wethouder een klein debatje over gehad en wat ons betreft is de zienswijze 

van het wijkoverleg Vinkhuizen een treffende omschrijving van het dilemma voor deze zone: 

meer ruimtelijk groen voor groene longen in het gebied, in de breedste zin van het woord. 

Dat betekent ook dat de ontwikkeling gekoppeld moet worden aan de ontwikkeling van Ring 

West. Wat ons betreft een meer integrale aanpak en gezien de ervaringen in deze zone 

hebben wij niet het vertrouwen dat deze Structuurvisie zal leiden tot de gewenste meer 

ontspannen en minder dichte bebouwing dan eerst was voorzien. Daarom wordt onze 

fractie geacht tegen te hebben gestemd. 

01:22:56 
Voorzitter: Met die kanttekening is het voorstel aangenomen.  

e. Kredietaanvraag herbouw gymzaal De Meet te Haren 

Voorzitter: Dan zijn we bij de kredietaanvraag herbouw gymzaal De Meet te Haren. Daar zijn 

verder geen stemverklaringen over? Dan is het voorstel aangenomen.  

f. Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief 

WarmteStad 

Voorzitter: De vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag en toekomstperspectief 

WarmteStad. Een stemverklaring van de PVV. 

01:23:17 

de heer Ram - PVV: Voorzitter, wij vinden de financiering van WarmteStad niet in orde. Een 

lening die wordt omgezet naar een Agiostorting. Als je dat geld terug wilt krijgen gaat dat via 

dividend en betaal je dividendbelasting. Een hele ongelukkige constructie. Een andere partij 

- volgens mij was het GroenLinks - zei al in de raad: "Het wordt bijna een bodemloze put." 

Voorzitter, dat is het al en daarom stemmen wij tegen. 

01:23:48 
Voorzitter: Met die kanttekening is het voorstel aangenomen.  

g. Nacalculaties sanering riolering, verlegging riolering t.b.v. AZR, 

Meerjareninvesteringen beheer openbare ruimte 2019 

Voorzitter: Nacalculaties sanering riolering, de verlegging van de riolering ten behoeve van 

de Aanleg Ring Zuid en meerjareninvesteringen beheer openbare ruimte 2019. Dat is 

akkoord.  

h. APVG aanpassing bezorgeconomie 

Voorzitter: Dan zijn we bij de APVG-aanpassing in het kader van de bezorgeconomie. 

Mevrouw Jacobs. 
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01:24:16 
mevrouw Jacobs - VVD: Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie wordt geacht tegen te stemmen. 

Wij kunnen ons voorstellen dat we de bezorgbedrijven zouden willen reguleren, maar 

denken dat dit voorstel er niet bij helpt. Vooral omdat we het nu op slot zetten zal er in ieder 

geval worden voorkomen dat deze bedrijven vanuit de binnenstad naar een plek zullen gaan 

waar ze minder overlast veroorzaken. 

01:24:41 

Voorzitter: Dank u wel. De VVD is tegen en voor de rest is het aanvaard.  

7.   Bespreekstukken 

a.   OV ontwerpbegroting 

-    M4: Klopt als een bus 

-    M6: Leefbare Meerdorpen 

Voorzitter: Dan zijn we bij agendapunt 7: de bespreekstukken. Dat is in dit geval niet echt 

een discussiestuk waarover we een besluit moeten nemen. Het gaat om een wensen en 

bedenkingen-begroting. We kunnen nog wat wensen en bedenkingen meegeven bij de 

verdere afhandeling hiervan en in dat kader zijn er twee moties ingediend. Ik stel me voor 

dat we het vooral over die moties zullen hebben, maar het staat u vrij om verder nog 

wensen en bedenkingen mee te geven, want er was geen tijd om het in een aparte sessie te 

bespreken. Zullen we eerst de indieners van de motie het woord geven? De PVV: Klopt als 

een bus. 

01:25:33 
de heer Ram - PVV: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de ontwerpbegroting gelezen en tot 

onze grote schrik wordt er 2,1 miljoen in het gebied van de gemeente Groningen bespaard, 

waaronder ook lijn 5 die wordt verlengd en daar hebben wij toch wel verontrustende 

geluiden over gehoord. Wij vinden het schrappen in de dienstregeling veel te hard en 

daarom willen wij een motie indienen om ervoor te zorgen dat de pijn wordt verzacht in de 

gemeente Groningen. Dus die motie dienen we bij deze in. Het andere punt wat wij in willen 

brengen is Engelbert en Middelbert, die lijn wordt verlegd. De bewoners hebben te kennen 

gegeven dat zij daar niet in gehoord zijn. Ze hebben daar grote bezwaren tegen gemaakt bij 

Qbuzz en ook bij het OV-bureau. Ze waren echt onaangenaam verrast dat die lijn zonder 

overleg zomaar wordt verlegd. Daarom dienen wij ook die andere motie in om ervoor te 

zorgen dat bewoners in gesprek komen met het OV-bureau om toch te kijken naar een 

alternatief. Bewoners willen echt wel nadenken over een alternatief, want ze zien ook wel 

dat als bussen leeg zijn het niet handig is om zo'n bus te laten rijden. Daarvoor pleiten ze 

bijvoorbeeld om kleinere bussen in te zetten en voor betaalbare oplossingen. Ik hoop van de 

wethouder een positief geluid om deze motie te ondersteunen. Dank u wel, voorzitter. 

01:27:25 
Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? De heer Leemhuis. 

01:27:30 
de heer Leemhuis - GroenLinks: Dank u wel, voorzitter. Zoals we hebben kunnen begrijpen 

uit de stukken van het OV-bureau moet het OV-bureau fors bezuinigen de komende jaren 

voor een bedrag van meer dan acht miljoen euro. Dat is een grote opgave, waarbij het OV-

bureau ruimte heeft gevonden om de komende jaren voor vele miljoenen aan reserve in te 
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zetten om daarmee te voorkomen dat er zware klappen vallen. Nu bespreken wij hier de 

voorstellen die het OV-bureau doet voor het dekken van het resterende bedrag. Dan moet 

er iets van mijn hart wat ik al meer dan twaalf jaar merk en dat is dat wij keer op keer als 

gemeente keuzes in Den Haag moeten opvangen. Keer op keer moet je dus een keuze 

maken van: gaan we er veel eigen geld ingooien of kunnen we dat niet trekken? Dat begon 

bij, bijvoorbeeld, de Participatiewet ergens tien jaar geleden, waarbij we driekwart moesten 

bezuinigen. Jeugdzorg en zo meer. Ik kan heel lang doorgaan, maar dat ga ik niet doen. De 

vraag is natuurlijk van: hoe vangen we gaten op? Gaan we daar grote bedragen aan uitgeven 

of moet er een moment gekozen worden voor de houdbaarheid van de gemeentelijke 

financiën? Ik denk dat het OV-bureau met een afgewogen plan is gekomen. Een afgewogen 

begroting met voorstellen voor de dienstregeling die niet fijn zijn. Als ik het voor het kiezen 

zou hebben, zou ik ze niet aannemen, maar ze zijn draagbaar en acceptabel. Geen verhoging 

van tarieven boven de inflatiecorrectie en minder bezuinigd dan we een paar weken geleden 

nog in de stukken hadden gezien, dus al met al een acceptabel geheel. Nu is het natuurlijk 

nog hopen dat er in Den Haag wat gebeurt, waardoor alle OV-bedrijven en concessiehouders 

of openbaar vervoerautoriteiten nog wat ruimte krijgen, maar de signalen zijn niet heel erg 

hoopgevend als we zien hoe weinig de regering daarin tot nu toe heeft bewogen. Dus mijn 

fractie denkt: een goed afgewogen geheel. Wel nog een paar punten aan de wethouder. De 

eerste is- 

01:30:06 
Voorzitter: De heer Ram. 

01:30:09 
de heer Ram - PVV: Ik hoor GroenLinks zeggen dat het een afgewogen geheel is. Nu ken ik 

GroenLinks als een echte ov-partij die voor het openbaar vervoer is. Er is nu een hele linkse 

coalitie die bijna niets heeft opgenomen in het coalitieakkoord over het ov, behalve de 

Lelylijn begrijp ik. U had in het coalitieakkoord natuurlijk ook geld kunnen vrijmaken, 

bijvoorbeeld die vier miljoen die in de jaarrekening staat, om dat in te zetten in het ov. Dan 

hadden we heel mooi een nog steeds gedekte dienstregeling kunnen hebben. Waarom heeft 

GroenLinks dat niet gedaan? 

01:30:46 
de heer Leemhuis - GroenLinks: Het zou een beetje absurd zijn dat de gemeente Groningen 

voor de hele provincie Groningen en Drente alle kosten moet overnemen. Ik heb, geloof ik, 

net juist uitgelegd waarom - waar je aan de ene kant heel ver zou willen gaan - je ook met 

financiële beperkingen te maken hebt. Acht ton zomaar verjubelen is zelfs voor een linkse 

meerderheid niet altijd direct betaalbaar. Ik ga door, voorzitter. Ik wilde nog een paar 

puntjes- 

01:31:18 

Voorzitter: De heer Ram is er nog niet mee klaar. Gaat uw gang. 

01:31:21 

de heer Ram - PVV: Nee, voorzitter, dat is heel makkelijk. Als er een exploitatieverlies is dan 

is de afspraak dat de gemeente Groningen 21% betaalt van die exploitatieverliezen. Dat is 

een afspraak en er worden nu ook al bijdrages gedaan. Die worden trouwens gedekt uit de 

algemene reserves in de komende jaren. Dat betekent toch dat als je vier miljoen vrij hebt in 
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de jaarrekening, dat je er gewoon een gedeelte van in kunt zetten? Dat hoeft helemaal niet 

voor de hele provincie Groningen en Drenthe. We kunnen toch bij het OV-bureau 

aankloppen en zeggen: "Nou, een aantal lijnen binnen de gemeente willen wij in stand te 

houden." Er is toch gewoon geld vrij? 

01:32:03 
de heer Leemhuis - GroenLinks: Het is fictie om te denken dat er zomaar geld vrij is. Volgens 

mij is voor 2023 oplopend naar tweeëneenhalf miljoen aanvullende bijdrage van de 

deelnemers in de begroting opgenomen. Voor volgend jaar betekent dat voor de gemeente 

Groningen € 150.000 en we zullen bij de eindafrekening van het OV-bureau 2023, die we in 

2024 zullen behandelen, vast merken dat het misschien nog meer is geworden. In de 

tussentijd hebben wij, als gemeente, ook nog andere opgaven dan alleen het ov, die ook fors 

zijn. Ik ga nu wel door en ik wil het even hebben over een aantal punten waar mijn fractie 

zorgen over heeft en die mijn fractie daarom wil meegeven aan het college. Dat is 

bijvoorbeeld het omlaag brengen van de frequentie van Q-link 3 en 4. Dat kunnen wij voor 

nu steunen alleen zien wij wel risico's daarvoor, omdat juist die hogere frequentie, die tien-

minuten- frequentie, een van de redenen is waarom deze lijnen zo succesvol zijn geworden. 

Mijn fractie zou willen vragen om daar niet te lang mee door te gaan en zo snel mogelijk 

weer op te schalen als dat mogelijk is. Ook hebben wij moeite met een verlaging van de 

frequentie voor lijnen 8 en 19 naar één keer per uur na 20:00 uur. Mijn fractie zou ook willen 

vragen: kijk daar nog naar. Tot slot: de ervaring is dat als je op het hoofdstation aankomt 

met een van de treinen uit de rest van het land en je naar de Korrewegwijk wil met lijn 10, 

dan is de aansluiting op zon- en feestdagen zo slecht dat het soms sneller is om te lopen dan 

om de bus te nemen. Mijn fractie zou het college willen vragen om dat ook nog mee te 

nemen om te kijken of dat nog geoptimaliseerd zou kunnen worden? Dank u wel, voorzitter. 

01:33:56 

Voorzitter: Dank u wel. Ik zie mevrouw Menger, maar ik wil even iets zeggen. Als we in dit 

tempo doorgaan over wensen en bedenkingen, dan hebben we heel veel tijd nodig. Ik snap 

dat de procedure wat ongelukkig is, want het ligt nu als wensen en bedenkingen meteen in 

de raad. We gaan het even afwachten of andere partijen ook zo'n uitgebreide wensenlijst 

hebben. Ik hoop dat u zich een beetje kunt inhouden. Mevrouw Menger. 

01:34:26 
mevrouw Menger - Stadspartij 100% voor Groningen: Dank u wel, voorzitter. Ik durf al bijna 

niet meer, maar als mede-indiener van deze motie, even kort. Tijdens de meningsvormende 

sessie heb ik namens mijn fractie heel duidelijk uiteengezet welke bedenkingen en wensen 

wij hebben. Wat ons betreft nogmaals drie smaken, waarbij wij zeggen dat de partijen, 

partners, gewoon bij moeten lappen, dus ga als een malle lobbyen bij het Rijk, ook al heeft 

het Rijk aangegeven dat de financiële steun voor het ov na 31 december 2022 stopgezet 

gaat worden. Desalniettemin zeggen wij: laat je niet met een kluitje in het riet sturen, want 

het gaat om onze inwoners. De wethouder heeft toen ook aangegeven: "Er is geen geld en 

dan houdt het op, maar uiteindelijk, u als raad gaat erover, dus komt u dan maar met een 

voorstel." Vandaar deze motie, waarin wij zeggen van: nou, dit is een voorstel om een 

financiële dekking te creëren en te realiseren, dus neem die van harte. Wij volgen hiermee 

dus de raad van de wethouder op. 
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01:35:43 
Voorzitter: Meneer Leemhuis. 

01:35:45 
de heer Leemhuis - GroenLinks: Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen voor de 

Stadspartij. De eerste is: mocht deze motie aangenomen worden, hoe verwacht de 

Stadspartij dan dat de andere deelnemende overheden in het OV-bureau voor een bedrag 

van drie miljoen gaan bijpassen - want dat is eigenlijk de vraag die de motie stelt - terwijl 

geen van beide staten iets hebben gezegd over hogere bijdrages? De tweede vraag is: de 

Stadspartij staat bekend als een partij die zegt financieel conservatief, degelijk en voorzichtig 

te zijn. Hoe ziet de Stadspartij het om zomaar acht ton te verjubelen - dat is niet helemaal 

waar, want het gaat naar een goed doel - maar zomaar uit de algemene middelen te halen 

om dit gat te dekken? Dat is toch een enorme grote aderlating? Nou ja, een enorm groot 

bedrag, laat ik het daarbij houden. 

01:36:42 
Voorzitter: Mevrouw Menger. 

01:36:44 

mevrouw Menger - Stadspartij 100% voor Groningen: Meneer Leemhuis, ik geef u gewoon 

even een algemeen antwoord op beide vragen. Ik denk dat ik de tweede vraag die u inleidt 

misschien wel als een compliment moet opvatten, althans zo zal ik het maar doen. 

Waarschijnlijk bedoelt u hem anders. Wat wij zeggen is: ov is een politieke keuze en daar 

hangt een prijskaartje aan. Uiteraard zal dat pijn doen, maar volgens mij staan we met zijn 

allen voor onze inwoners, zodat die zich kunnen voortbewegen. Op het moment dat er zo'n 

drastische bezuiniging plaatsvindt beperk je mensen in hun bewegingsvrijheid. De mensen 

die gebruik maken van het ov zijn veelal mensen die alleen maar die mogelijkheid hebben 

om zich voort te bewegen. Daarnaast, volgens mij staat GroenLinks voor mensen naar het 

ov, dus hou dan die ruimte open voor mensen om zich daarmee te kunnen verplaatsen. Dat 

mensen zich kunnen verplaatsen heeft te maken met dat mensen de kaartjes kunnen 

betalen, dat ze overal naartoe kunnen gaan, dus ook richting de dorpen en omliggende 

wijken. Het plan wat nu voor ons ligt schaft dat als het ware af. Dat daar een prijskaartje 

aanhangt is dan jammer en dat er geld vanuit andere partijen moet komen en of dat 

evenredig is of niet, dat kan. Wij zeggen: de gemeente kan het niet alleen. De gemeente 

heeft daar partners bij nodig en nogmaals: ga naar het Rijk toe. Volgens mij, als ik het 

coalitieakkoord goed heb gelezen, zijn er overwegende coalitiepartijen die eigenlijk zeggen 

van: "Rijk, hier zijn we." Ik snap niet waar u dan vooral op tegen zou kunnen zijn. 

01:38:38 
Voorzitter: Wie wil verder nog het woord voeren? Mevrouw Poelstra. 

01:38:45 
mevrouw Poelstra - D66: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn heel erg blij dat de tarieven, 

afgezien van een geringe verhoging, niet significant verhoogd worden, dus dat aan die knop 

niet wordt gedraaid. We vinden het wel erg lastig dat we geld van de gemeente en ook van 

de provincie in een nog groter aandeel zouden moeten inzetten, terwijl we al niet heel veel 

vet op de botten hebben. Het zijn echt belangrijke keuzes die we daarin moeten maken. We 

zullen ons blijven inzetten voor het verlengen van de BVOV. Ik hoop dat de gemeente dat 
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blijft doen en wij zullen dat achter de schermen ook landelijk doen. Ik heb nog wel wat 

bedenkingen: hoe zijn de gesprekken naar aanleiding van de meningsvormende sessie 

hierover verlopen binnen het OV-bureau en met name met inwoners en 

consumentenplatforms? Ook als we kijken naar de allernieuwste motie hierover van de 

Meerdorpen: hoe is er gesproken met de bewoners en wat is nu de situatie omtrent lijn 5? 

Dat zou ik graag van de wethouder horen, want ik zou het heel erg toejuichen dat we daar 

meer gesprekken hebben, met name met de mensen die daadwerkelijk van het ov gebruik 

maken. Ik vind het een hele lastige om de frequentie van de lijnen te verminderen, ondanks 

dat ik denk dat het huiswerk door het OV-bureau goed is gedaan en dat ze met een 

passende oplossing komen. Als je de frequentie vermindert gaan we de reizigers niet sneller 

terugwinnen. Wat kunnen we hierover tegenover zetten om, met name, de forensen 

waarmee je de hoogste inkomsten kunt verkrijgen, weer terug te krijgen in het ov, dus dat ze 

de auto laten staan en weer de bus ingaan? Ik zou me ook willen aansluiten bij de vraag of 

we de frequentie, zodra de financiële situatie dat weer toelaat en reizigers weer 

terugkomen, snel weer verhogen, omdat het inderdaad erg prettig is als je sneller een 

nieuwe bus hebt, zodat je meer kansen hebt om comfortabel te reizen binnen de provincie 

en gemeente. Nou, dat zijn eigenlijk de vragen voor de wethouder. 

01:40:48 
Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw De Groot, wensen en bedenkingen die u graag wil 

meegeven? 

01:41:01 

mevrouw De Groot - Student & Stad: Dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden. Ik zal een 

paar dingen weggelaten. De meeste voorstellen voor het aanpassen van een dienstregeling 

in de 'Memo ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023' baren ons geen echt grote zorgen. 

Enkele voorstellen vinden wij zelfs een kleine verbetering ten opzichte van de huidige 

situatie. Zo zal bijvoorbeeld lijn 18 in de ochtendspits vaker rijden tussen P+R Hoogkerk en 

Zernike. Echter is er wel één specifieke verandering die onze aandacht trekt, waar de heer 

Ram en mevrouw Poelstra het ook al over hebben gehad. In de memo wordt aangegeven 

dat lijn 5 inderdaad niet meer door Middelbert en Engelbert zal gaan. Vanaf wanneer is nog 

niet helemaal bekend. Ook ik heb contact gehad met een aantal inwoners uit Engelbert. Mijn 

kapster woont daar, dus zij heeft het in de buurt-app gegooid. Ik kreeg veel berichtjes terug 

van mensen die het allemaal unaniem met elkaar eens waren dat ze het heel erg vonden. Er 

waren mensen die zelfs daarheen waren verhuisd omdat het zo'n goede busverbinding had 

met de stad. Dus Student & Stad zou de wethouder willen vragen om deze keuze of deze 

optie nog eens te herzien en naar alternatieven te kijken. De heer Ram heeft hier zonet ook 

een motie over ingediend. Over de andere motie van PVV, de eerste die is ingediend: dat 

vinden wij in principe een sympathiek idee, maar we vinden het lastig dat we afhankelijk zijn 

van de provincie Groningen en Drenthe. Dan hebben we nog een vraag aan de wethouder: 

zou de wethouder ons iets meer kunnen vertellen over wat we kunnen doen en hoeveel 

lijnen we dan toch in stand zouden kunnen houden of hoe de frequentie toch op peil kan 

blijven met de extra bijdrage van de gemeente, zoals de heer Ram hem in zijn motie heeft 

genoemd? Wat zouden we daar dus mee kunnen doen als ze bij de provincies besluiten om 

niet extra bij te dragen? Tot zover, dank u wel. 
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01:43:10 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Pechler. 

01:43:13 
de heer Pechler - Partij voor de Dieren: Dank voorzitter. Ik geef graag gehoor aan uw oproep 

en ik hou het kort. Als Partij voor de Dieren zijn we blij dat er geen extra tariefverhoging 

komt voor onze inwoners, dat de reserves van het OV-bureau tot het maximale worden 

gebruikt en dat alle drie de stakeholders, waaronder de gemeente, extra geld toeleggen om 

de bezuinigingen te beperken. De lagere frequentie van bepaalde lijnen blijft pijnlijk, maar 

voor de tijdelijkheid acceptabel. Verder kan ik mij aansluiten bij de woordvoering van de 

heer Leemhuis van GroenLinks. 

01:43:38 
Voorzitter: Dank u wel. Wie wil verder nog wensen of bedenkingen meegeven? De heer 

Ram, u hebt het woord al gehad. 

01:43:46 
de heer Ram - PVV: Ik heb een interruptie. 

01:43:47 

Voorzitter: U hebt een interruptie, gaat uw gang. 

01:43:50 
de heer Ram - PVV: Dank u wel. Ik heb toch een vraag aan de Partij voor de Dieren. Ook de 

Partij voor de Dieren is een partij die voor het ov is. Dat heb ik tenminste de laatste jaren 

vernomen. Ook aan u de vraag: in het coalitieakkoord heeft u hier geen geld vrijgemaakt 

voor ov. Als tweede wapenfeit snijdt u gewoon in de dienstregeling, in feite door dit linkse 

college. Waarom gaat u akkoord met het snijden in deze dienstregeling? We kunnen gewoon 

geld bijleggen om deze dienstregeling op peil te houden. 

01:44:29 
Voorzitter: De heer Pechler. 

01:44:30 
de heer Pechler - Partij voor de Dieren: Dank voorzitter. In principe hadden wij het als Partij 

voor de Dieren goed gevonden als de aanvullende bijdrage van de drie partijen nog hoger 

was geweest dan nu wordt voorgesteld. Dat hebben wij een paar weken geleden ook in de 

meningsvormende sessie zo benoemd. Feit is natuurlijk wel dat we met 21 procent maar een 

kleinere vinger in de pap hebben en dat als wij extra geld bijleggen en de rest dat niet doet, 

het dan een heel scheef beeld wordt. Ik ga ervan uit dat de wethouder heeft geluisterd naar 

onze bijdrage en dat dit het hoogst haalbare was. 

01:44:58 

Voorzitter: De heer Ram. 

01:44:59 
de heer Ram - PVV: Een korte vervolgvraag: de grootste besparingen die worden gedaan 

liggen in de gemeente Groningen. Bijna 2,1 miljoen als je dat helemaal meerekent, dus de 

gemeente Groningen wordt onevenredig hard geraakt. Is het dan geen extra bijdrage vanuit 

onze gemeente waard? 
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01:45:20 
de heer Pechler - Partij voor de Dieren: Dat de gemeente Groningen onevenredig hard wordt 

geraakt wordt is logisch, want het is de spil van ons regionale ov-netwerk. Ik denk dat het 

grote merendeel van de reizigers van het OV-bureau Groningen Drenthe in of naar 

Groningen reist. Als het alternatief is dat we kleine lijnen tussen dorpen in Drenthe of de 

provincie Groningen schrappen, dan heeft dit onze voorkeur. 

01:45:43 

Voorzitter: Dank u wel. Meneer Wennink. 

01:45:51 

de heer Wennink - ChristenUnie: Voor de woordvoering hoop ik, als dat kan? Ik zal het kort 

houden. 

01:45:56 
Voorzitter: Ja, als u het kort houdt. 

01:45:58 
de heer Wennink - ChristenUnie: Nou vooruit, ik zal het kort houden. Voor de wensen en 

bedenkingen: wij hopen dat de wethouder zich blijft inzetten voor het behoud van dunne 

lijnen naar de dorpen tot zover het financieel verantwoord is. Dat betekent voor ons niet 

tegen elke prijs, maar wel met alternatieven beschikbaar voor mensen die op het ov 

aangewezen waren. Wij zullen tegen de twee moties stemmen. Bij motie 4 is de 

ChristenUnie van mening dat de provincies en het Rijk aan zet zijn. Het Rijk heeft het 

probleem veroorzaakt door de modellen te hanteren en het is aan de provincies om aan de 

voorkant de financiële verantwoordelijkheid te dragen. Ik sluit me aan bij wat er eerder is 

gezegd door de heer Pechler. Bij motie 6 horen we graag van de wethouder op welke manier 

participatie ingericht zal worden, want wij vertrouwen erop dat deze nog plaats zal vinden 

waarmee de motie, wat ons betreft, overbodig zal worden. 

01:46:45 

Voorzitter: Dank u wel. Ik zag bij de PvdA een hand. De heer Bushoff? 

01:46:49 
de heer Bushoff - PvdA: Ja, ook kort, voorzitter. Volgens mij is het heel terecht dat mensen 

zeggen dat het ontzettend vervelend is dat die financiële steun vanuit het Rijk stopt en dat 

daardoor in heel Nederland allerlei OV-bureaus met een financieel probleem zitten. Ook in 

Groningen zitten we daarmee. Dan moet je kijken aan welke knoppen je kunt draaien en dan 

kiezen ze er in Groningen en Drenthe voor om te draaien aan knoppen die misschien wel het 

minst pijn doen, namelijk niet zozeer het schrappen van allerlei lijnen, maar kijken of je 

misschien in de frequentie toch wat bezuiniging kan realiseren. Wat de Partij van de Arbeid 

betreft is dat op zich de juiste knop om aan te draaien, omdat het een knop is die niet 

onomkeerbaar is. Dus op het moment dat er toch weer meer geld beschikbaar is, kun je die 

frequentie weer omhoog doen. Dat is één en het tweede is dat we graag zouden willen 

vragen om vooral ook aandacht te hebben dat als je die frequentie verlaagt in 

dienstregelingen om dan te kijken: waar kan dat het meest pijnloos en hoe zorg je ervoor 

dat je zoveel mogelijk aandacht hebt voor doelgroepen - zoals dorpen of scholieren en 

mensen die echt afhankelijk zijn van het ov - zodat zij zo goed mogelijk bediend blijven met 
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een aanpassing van de dienstregeling? Dan sluit ik af door mij aan te sluiten bij de vraag, 

volgens mij, van D66 mevrouw Poelstra, over Middelbert en Engelbert. Dank u wel. 

01:48:10 
Voorzitter: Dank u wel. Zijn we een beetje rond met uw wensen en bedenkingen? Dan is het 

woord aan de wethouder de heer Broeksma. 

01:48:22 
de heer Broeksma - wethouder: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik namens u allemaal 

spreek als ik zeg dat we het allemaal liever anders hadden gezien. Dat we allemaal anders 

hadden gezien dat het Rijk een andere verantwoordelijkheid had genomen nu we last 

hebben van het na-ijleffect van corona. De beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar 

vervoer stopt, terwijl corona of in ieder geval het na-ijleffect nog niet voorbij is. Eigenlijk 

wachten we met smart dat de reizigers voor 100 procent weer terug zijn of nog liever voor 

105 procent terug, zodat er nog meer reizigers van het openbaar vervoer gebruik maken dan 

voor corona, omdat we die groei van het openbaar vervoer belangrijk vinden, zelfs passend 

in onze Mobiliteitsvisie. De gesprekken op dit moment in Den Haag met de staatssecretaris 

zijn onbevredigend. Ook het meest recente bod van de staatssecretaris komt onvoldoende 

tegemoet aan de noden van de openbaar vervoerautoriteiten, in het gehele land overigens. 

Groningen Drenthe is er maar één van, maar op andere plekken van het land wordt eigenlijk 

nog meer gesneden dan bij ons en is het haast een dramatische situatie. Die gesprekken met 

de staatssecretaris vinden dagelijks plaats. Er is gevraagd: kunnen wij nog iets doen? 'Voer 

lobby bij het Rijk' is de aansporing van de Stadspartij 100%. Dat gebeurt dus zeer intensief. Ik 

nodig u uit om dat zelf ook te doen bij de Tweede Kamer. U kunt daar Kamerleden voor 

opbellen die in gesprek zijn. Vandaag was er nog een gesprek met de staatssecretaris. 

Uiteindelijk is de Tweede Kamer ons hoogste orgaan, dus ik nodig u uit, ook de lokale 

partijen die een pedant hebben in de Tweede Kamer, om daar aandacht aan te besteden en 

hun Tweede Kamerfractie te benaderen. D66 gaf al aan dat te doen. 

01:50:11 

de heer Broeksma - wethouder: Inderdaad, misschien wel een patroon, wat we ook elders 

gezien hebben, dat de Rijksoverheid de handen terugtrekt en de regio met problemen 

opzadelt en daar onvoldoende financiering bij geeft. U zegt: "Het zijn onze burgers." Het zijn 

natuurlijk ook de burgers van de provincie en van het Rijk. De gesprekken zijn 

onbevredigend en we moeten dus uitgaan van de situatie zoals die is gepresenteerd in de 

begroting. Bedenkt u daarbij dat het niet alleen gaat over volgend jaar, maar het is een 

meerjarenbegroting, dus ook de jaren daarna. Het dagelijks bestuur van het OV-bureau 

denkt dat het een afgewogen pakket is, aangepast naar aanleiding van de meningsvormende 

sessie. De commissievergadering heb ik hier staan, maar dat heet anders. Het ging daarbij 

eigenlijk over drie knoppen. Eén knop was over de dienstregeling en naar aanleiding van uw 

commissievergadering is de dienstregeling - oorspronkelijk zou daar een bezuiniging van vijf 

en een half miljoen euro - teruggebracht naar de 3,9 die u nu ziet staan. Dus dat is 1,6 

miljoen die extra bezuinigd is op de dienstregeling en uiteindelijk bij de drie moeders 

terechtkomt, dan wel uit de eigen bijdrage, uit de reserve, van het OV-bureau. De tweede 

knop is de tariefknop en daarvan zeggen wij, ook u gehoord hebbende, die zetten we op nul. 

Los van de indexering, want die wordt in november bepaald. U weet, de inflatie is hoger dan 

in andere jaren, dus dat wordt niet één of twee procent. Ik verwacht dat het meer zal zijn, 
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maar de tariefknop - de extra tarieven, de extra verhoging om het tekort te dekken - hebben 

wij op nul gehouden u gehoord hebbende. Tenslotte, de derde knop was de eigen bijdrage 

te verhogen, dan wel de reserve van het OV-bureau in te zetten. 

01:52:06 
de heer Broeksma - wethouder: Dat zijn communicerende vaten en eigenlijk zou dat ook de 

bijdrage van het Rijk moeten zijn, maar het Rijk, zoals ik u net heb aangegeven, geeft 

onvoldoende thuis voor dit verhaal. Als ik kijk naar de dienstregeling: alles doet pijn, alles 

doet pijn! Dat betekent dat er geen enkele keuze is waarvan we zeggen: "Nou, dat doen we 

dan maar." Misschien lijn 18, die wat vaker gaat rijden. Dat is eigenlijk de enige compensatie 

voor wat anders wat verdwijnt, maar alles doet pijn en eigenlijk betekent dat: voor welke 

pijn kies je dan? Welke pijn vind je nog acceptabel gezien alle keuzes die je moet maken? De 

keuzes voor in elk geval terug te draaien maatregelen. Maatregelen die voorkomen dat iets 

voor de eeuwigheid verdwijnt, ook uw commissie gehoord hebbende. Maatregelen die snel 

op te plussen zijn, zodat op het moment dat reizigers terugkeren buslijnen waarvan de 

frequentie iets is teruggebracht - die natuurlijk vooral in de stad te vinden zijn - wanneer die 

overvol zijn komt er of een bus bij of de dienstregeling wordt weer opgeplust. Dat laatste 

kan niet elke week. Een bus bijplaatsen - in plaats van één bus komen er dan twee bussen 

vlak achter elkaar - kan op weekbasis, zeg maar. De dienstregeling aanpassen zou zelfs 

meerdere keren per jaar kunnen. Geen kleine klus, maar het zou wel kunnen. 

01:53:28 
de heer Broeksma - wethouder: We hebben ook gekeken of er voor lijnen, soms 

rechtstreekse lijnen, goede alternatieven zijn met trein, bus of een keer overstappen. 

Eventueel met de hub-taxi zijn daar goede alternatieven voor. Desondanks verdwijnen er 

toch lijnen. Niet in de stad Groningen, maar wel in de provincie Groningen, dan wel in de 

provincie Drenthe. Er zijn twee lijnen die niet verdwijnen, maar wel op de nominatie hebben 

gestaan dus ook dat heeft geholpen, lijn 107 en 109. Dat zijn rechtstreekse Zernike-lijnen, 

vanuit Stadskanaal en Assen rechtstreeks naar Zernike. Het past ook in onze Mobiliteitsvisie, 

doordat het hoofdstation daarmee ontlast wordt. Die blijven nog in 2023 en bij voldoende 

belangstelling zullen we die ook in de jaren daarna-- Als er reizigers zijn doen we het 

gewoon. Nog een tip: het is wel van belang voor hen die een studenten OV-kaart hebben: 

blijf inchecken. Ga vooral met die bus en zorg ervoor dat het OV-product veel gebruikt 

wordt. Check in en zorg ervoor dat je veel kilometers maakt in die bus, want op dit moment 

wordt gemeten hoeveel studenten gebruik maken van de bus en daar hangt de financiering 

voor de komende jaren voor dat deel van onze begroting vanaf. 

01:54:46 
Voorzitter: De heer Ram heeft een vraag. 

01:54:55 

de heer Ram - PVV: Nu wordt er 2,1 miljoen bespaard in het hele gebied Groningen. Ik kan 

het natuurlijk niet helemaal toerekenen naar de gemeente. Dat is helder, maar het is wel 2,1 

in de gemeente Groningen. Daarnaast is er vier miljoen vrij in de jaarrekeningen. Dan is er 

toch een mogelijkheid vanuit de gemeente om in ieder geval een gedeelte van onze lijnen 

frequenter te laten rijden en andere keuzes te maken? Waarom heeft de wethouder daar 

niet voor gepleit? 
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01:55:33 
de heer Broeksma - wethouder: Eigenlijk licht u uw motie toe. Ik kom straks op de moties en 

wat het effect is van de € 816.000 extra stoppen in de pot van het OV-bureau van die vier 

miljoen als dekkingsmiddel, zegt u, op het rekeningresultaat. Daar kom ik straks op. Ik was 

daar nog niet. Ik was eigenlijk nog met een soort inleiding of toelichting van wat hier- 

01:55:53 
Voorzitter: Ik wil ook de wethouder erop wijzen dat wij een wensen- en 

bedenkingenprocedure hebben en- 

01:55:58 

de heer Broeksma - wethouder: Ik kom nu bij de wensen en bedenkingen. 

01:55:59 

Voorzitter: -de algemene beschouwingen zo kort mogelijk te houden. 

01:56:02 
de heer Broeksma - wethouder: Nou, algemeen. Q-link 5 Middelbert en Engelbert: door een 

aantal is dat genoemd en eigenlijk staat het misschien wat ongelukkig in de begroting. Voor 

de goede lezer staat het er wel, maar die Q-link 5 rijdt volgend jaar gewoon. Die rijdt nog via 

de Middelberterweg, zoals het daar staat. Misschien had het achterwege moeten staan, 

maar het is eigenlijk een soort vooraankondiging. Ook dat is gebeurd in het OV-bureau dat 

ze zeggen: "Nou, in 2023 blijft hij nog wel rijden." Ook omdat wij, als gemeente Groningen, 

hebben aangegeven dat wij goede alternatieven moeten hebben. We willen met de 

inwoners van die dorpen praten. Sommigen zeggen: "Jammer als die bus verdwijnt", maar 

anderen zeggen: "Het zijn wel erg grote bussen voor het dorpse systeem zoals wij dat hier 

hebben. Zou het ook anders kunnen?" Voor de helderheid - een aantal mensen vraagt 

hierom en ook de motie vraag hierom - Q-link 5 blijft volgend jaar gewoon rijden en we gaan 

met de mensen in gesprek. Een andere vraag is of het consumentenplatform al is benaderd. 

01:57:10 

Voorzitter: De heer De Waard. 

01:57:12 
de heer De Waard - SP: Ja, even een vraag voor de wethouder. Ik vroeg mij af: hoe groot 

schat de wethouder de kans in dat er voor de langere termijn een goede bereikbaarheid is 

voor die dorpen? 

01:57:26 

de heer Broeksma - wethouder: Wij zoeken naar goede alternatieven, dus een goede 

bereikbaarheid als er alternatieven moeten zijn of anders blijft die bus gewoon rijden. Als er 

goede alternatieven zijn-- Die kant gaan wij voor. Kans kan ik niet zeggen. We gaan met de 

bewoners van de dorpen en het OV-bureau in gesprek om te kijken wat goede oplossingen 

zijn voor dit [crosstalk] 

01:57:46 
Voorzitter: De heer Ram gaat nu aankondigen dat hij zijn motie intrekt of niet? 

01:57:51 
de heer Ram - PVV: Nou ja, ik hoor hele positieve geluiden van de wethouder over mijn 

motie, dus ik kan het, als steuntje in de rug, natuurlijk gewoon indienen, maar dat is niet 
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mijn vraag, voorzitter. De vraag is: de mensen in Engelbert geven aan dat ze niet zijn 

gehoord en dat ze niet zijn meegenomen met deze beslissing die nu in de dienstregeling 

staat. Ze werden dus zeer overvallen, waren geschrokken en wat verbolgen zelfs, dus die 

communicatie is niet helemaal goed gelopen. Dat gebeurt helaas wel vaker in deze 

gemeente. De vraag is: hoe kan dat? Ik hoop dat met de toezegging u deze mensen ook echt 

de kans geeft om met goede alternatieven te komen. Dus vandaar. 

01:58:39 
Voorzitter: De wethouder. 

01:58:40 
de heer Broeksma - wethouder: Voorzitter, ik gaf net aan dat het niet in de dienstregeling 

staat en dat het gesprek nog gaat plaatsvinden. Uw suggesties kloppen gewoon niet. Met 

het consumentenplatform wordt nu gesproken. De dienstregeling is voor inspraak 

vrijgegeven en u zult daar op 7 september over kunnen praten. Met het 

consumentenplatform is er over de dienstregeling een gesprek. Het consumentenplatform 

geeft overigens aan: liever niet, maar als het dan toch moet dan is dit een evenwichtig 

pakket. Extra middelen: ik kom eigenlijk bij de motie. Ze worden niet bijgepast door de beide 

provincies. Dat geef ik u alvast mee. Een deel van uw verzoekpunt uit de motie pleit er bij de 

andere twee moeders van het OV-bureau voor dat er bijgepast wordt. Dat zou dan 

inderdaad in de orde van 3,1 miljoen moeten zijn en dat gaat niet gebeuren. Dat betekent 

dat het geld kwijt is. Ik wil u erop wijzen dat het voor één jaar geldt en dat het dus niet voor 

vier jaar is. Dan zou u het bedrag keer vier moeten doen om dit structureel te kunnen 

hebben. In feite is dat een uitstel van executie. Als gemeente krijgen we geen middelen in 

het gemeentefonds om het openbaar vervoer in de lucht te houden. Als u zegt: kunnen daar 

lijnen in de stad-- De regio wil naar de stad. Conform de Mobiliteitsvisie willen we ook dat de 

regio naar de stad gaat en dat daar meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, 

omdat we automobiliteit niet kunnen ontvangen, niet kunnen hosten zeg maar, binnen onze 

gemeente. Dus wij ontraden de motie. 

02:00:15 
de heer Broeksma - wethouder: Een concrete vraag van Student & Stad: wat kun je doen met 

dat extra geld? Voor elke bezuiniging in de begroting staat een bedrag. Als u dat keer vier 

doet kunt u zien - omdat het een structurele bezuiniging moet zijn - wat u dan met welk 

bedrag overeind zou kunnen houden. Wij ontraden u dat wel, omdat het niet alleen voor 

onze gemeente is. De provincie legt niet bij. In de gemeenteraad van Emmen of Assen of 

welke gemeente dan ook zou eenzelfde discussie gevoerd kunnen worden. Wij hebben geen 

middelen voor openbaar vervoer en wij vinden dat dit een afgewogen pakket is. Er kan snel 

opgeplust worden en we denken dat dit het pakket is zoals het moet zijn. 

02:01:00 

Voorzitter: De heer Ram doet zijn best voor zijn moties, maar u hebt al een paar keer 

ongeveer hetzelfde punt gemaakt. Hebt u nog een nieuw punt? 

02:01:07 
de heer Ram - PVV: Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gekregen, voorzitter. Mijn vraag 

was: er is vier miljoen vrij in de jaarrekeningen, dus met andere woorden: de raad heeft 

budgetrecht en kan daar beslissingen over nemen. Consequent komt er een onderbesteding 
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vrij bij de jaarrekening en bij de volgende jaarrekening is dat ook een verwachting die we 

reëel kunnen hebben. Waarom wordt niet de keuze gemaakt om vervolgens die vrije ruimte 

in te zetten? 

02:01:35 
Voorzitter: U herhaalt uw vragen en u hebt ook- 

02:01:36 
de heer Ram - PVV: Ik heb geen antwoord gehad. 

02:01:37 
Voorzitter: -een antwoord gekregen, maar ik geef de wethouder graag- 

02:01:40 
de heer Ram - PVV: Ik heb niks over die jaarrekening gehoord. 

02:01:41 

Voorzitter: -de gelegenheid. 

02:01:42 
de heer Broeksma - wethouder: Ik heb hier, volgens mij, op gereageerd. Ik ontraad de motie. 

D66 vraagt een paar losse vragen: kunnen de forensen terugkomen? De benzineprijzen 

helpen misschien om het openbaar vervoer populairder te maken. U weet dat wij de 

tarieven niet verhogen, tenzij met de inflatiecorrectie. Het consumentenplatform heb ik 

gezegd. Een aantal aandachtspunten worden genoemd door een aantal partijen. Die passen 

eigenlijk bij de dienstregeling. U staat vrij om-- Alle wijkverenigingen, clubs en het 

consumentenplatform worden geraadpleegd. Die worden expliciet aangeschreven om tot 7 

september te reageren op de dienstregeling, dus die punten kunt u daarin meegeven. 

Volgens mij heb ik alles gehad, voorzitter. Ik heb gereageerd op beide moties. De tweede 

motie over Middelbert en Engelbert is volstrekt overbodig, omdat hij volgend jaar gewoon 

blijft rijden zoals hij rijdt. De eerste motie ontraadt het college. Tot zover, voorzitter. 

02:02:38 
Voorzitter: Dank u wel. Meneer Leemhuis. 

02:02:41 
de heer Leemhuis - GroenLinks: Ik had over een tweetal zaken expliciete vragen gesteld, 

maar als de wethouder zegt: "Ik neem het mee." Dat gaat over lijn 8 en 19 naar 20:00 uur 

maar één keer en lijn 10 de aansluiting op zon- en feestdagen. 

02:02:57 
Voorzitter: De wethouder. 

02:02:57 

de heer Broeksma - wethouder: Jazeker, dat neem ik mee en geef ik door. Dank u wel. 

02:02:59 
Voorzitter: Mevrouw Sloot. 

02:03:02 
mevrouw Sloot - Stadspartij 100% voor Groningen: Voorzitter, nog een vraag aan de 

wethouder ten aanzien van de motie die hij zojuist overbodig verklaarde. U geeft aan dat het 

voor dit jaar nog blijft, maar het jaar daarop wellicht niet. Is het dan misschien niet een 
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beetje anticiperen om daar nu alvast een raadsbrede steun voor uit te roepen om de motie 

te steunen, zodat de wethouder daarmee aan de slag kan? Dan heeft hij nog meer dan een 

jaar om onze gevoelens daarover over te brengen. Is dat een idee? 

02:03:32 
Voorzitter: De wethouder. 

02:03:37 
de heer Broeksma - wethouder: Het gevoel als het gaat om ervoor te zorgen dat er een goed 

alternatief is voor deze kwestie: ik ga het liefst eerst met de bewoners in gesprek voordat ik 

preludeer op de uitkomst. Ik denk dat het goed is. Een aantal mensen geeft aan: "Die grote 

bussen door onze dorpen is misschien niet wat we willen. Dat past misschien niet." Een 

ander deel zegt: "We willen graag dat het openbaar vervoer op een goede manier geregeld 

wordt." Dat delen we natuurlijk allemaal. Ik zeg niet dat ik die motie ontraad, maar ik zeg dat 

hij overbodig is. In feite gaan we inwoners betrekken bij de besluitvorming en we bespreken 

met het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, dat de huidige route of in ieder geval de 

functionaliteit van de route behouden moet blijven. Dat doen we natuurlijk ook, dus in die 

zin overbodig. 

02:04:23 
Voorzitter: Dank u wel. Wij ronden de bespreking hiermee af. We gaan over tot stemming 

over de moties. We doen eerst motie 4, PVV: Klopt als een bus. Ik open de stemming. Er zijn 

41 stemmen uitgebracht. Ik denk dat er nog eentje komt? Nee? Mevrouw Martinez? O, die is 

weg. 41 stemmen, voor 9 en tegen 32. De motie is verworpen. Dan gaan we naar motie 6: 

Leefbare Meerdorpen. Ik open de stemming. 

02:05:26 
de heer De Waard - SP: Voorzitter? 

02:05:29 

Voorzitter: Meneer De Waard. 

02:05:31 

de heer De Waard - SP: Nog even een kleine stemverklaring. Ik luister naar de voorzitter en 

hou het kort. Wij zijn tegen deze motie, want hij is overbodig. We hebben er vertrouwen in 

dat de wethouder de bewoners meeneemt voor een goede oplossing en daarvoor houden 

we natuurlijk de vinger aan de pols. 

02:05:47 
Voorzitter: Dank u wel. 

02:05:49 
de heer Bushoff - PvdA: Voorzitter, ook van mij nog een korte stemverklaring als dat mag? 

02:05:53 
Voorzitter: Meneer Bushoff. 

02:05:55 
de heer De Waard - SP: Die sluit eigenlijk heel erg aan bij de stemverklaring van de SP. Hij is 

in zekere zin, zou je kunnen zeggen, overbodig en anders is hij toegezegd door de 

wethouder, dus volgens mij kan daarmee de motie ingetrokken worden. 
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02:06:08 
Voorzitter: De heer Ram was dat niet van plan. Zijn er nog meer stemverklaringen? Nee, dat 

is niet het geval. Dan proberen we opnieuw de stemming te openen. Er zijn 41 stemmen 

uitgebracht, voor 10 en tegen 31. De motie is verworpen. Dan zijn we bij de moties vreemd, 

maar het is inmiddels 18:20 uur. Ik wil u voorstellen om te beginnen aan de dinerpauze en 

die moties daarna te bespreken. Dat is één en twee: er is op het allerlaatste moment, echt 

op het allerlaatste moment - dat mag natuurlijk formeel - een motie 7 ingediend - sommigen 

hebben die misschien nog niet eens gezien - over het topsportcentrum van het CDA, D66 en 

de Stadspartij. Ik wil de indieners, gezien het late tijdstip van indienen, in overweging geven 

om die motie volgende week opnieuw in stemming te brengen bij de bespreking van het 

voorjaarsdebat. Daar kunt u nog even over nadenken en de andere partijen kunnen de 

motie alvast lezen tijdens de dinerpauze. Is het akkoord om nu de dinerpauze te doen? Dan 

gaan we om 19:30 uur verder met de installatie van de wethouders en de raadsleden. Ik 

schors de vergadering. 

3.   Installatie en benoemingen 
00:17:02 

Voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering onder dankzegging van de heer 

Sietsma voor het voorzitten van het eerste deel. Ik heb begrepen dat het zonder 

kleerscheuren verlopen is. Ik had ook niet anders verwacht. Er rest nu nog onder 

dankzegging aan u allen voor het feit dat ik toch nog even wat mag doen vandaag. Ik word er 

al fijntjes op gewezen.  

a.   Installatie wethouder K. (Kirsten) de Wrede 

Voorzitter: We gaan over tot de installatie van Kirsten de Wrede als wethouder. De 

benoeming heeft in zekere zin al plaatsgevonden in de vorige vergadering, maar de 

installatie nog niet. Daarna geef ik het woord aan Leendert van der Laan inzake de 

geloofsbrieven van Bart Hekkema. Het gaat in één keer door. Daarna gaan we Bart Hekkema 

als alles goed is installeren. Dan komt de beëdiging van een drietal fractiewoordvoerders 

Laurent Dwarshuis, Rico Tjepkema en Isa Peters. Dat gaat allemaal aan één stuk door. Ik zou 

schorsen tussentijds om mensen te feliciteren maar dat doen we niet, want daarna hebben 

wij nog een vijftal moties vreemd te behandelen. Als dat allemaal achter de rug is, dan is het 

een uur of elf. We doen een beetje aan verwachtingsmanagement vanwege de publieke 

tribune. Dames en heren op de publieke tribune, het is ook een beetje uw feest. Als u denkt 

bij een van uw geliefden of anderszins ik wil een beetje hier in de buurt staan, een beetje 

leuke foto maken of zo, dan doet u dat gewoon. Komt u gewoon lekker hier staan en als u 

het niet goed vindt dan doen we het gewoon nog een keer over. Ik stel u voor dat u allen 

gaat staan. Kirsten de Wrede komt naar voren. Ik had de indruk dat u gisteren ook al in het 

college aanwezig was. 

00:19:45 
Mevrouw De Wrede: [onhoorbaar] 

00:19:45 
Voorzitter: Het gaat toch weer snel. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden 

rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten 
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rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zegt u mij na, dat 

verklaar en beloof ik. 

00:20:34 
Mevrouw De Wrede: Dat verklaar en beloof ik. 

00:20:36 
Voorzitter: Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk. Het cadeau erbij. 

b.   Installatie raadslid B. Hekkema (PvdD) 

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan de Leendert van der Laan inzake de geloofsbrieven 

van Bart Hekkema. De heer van der Laan aan u het woord. 

00:21:21 
De heer Van der Laan: Dank u Voorzitter. De commissie uit de gemeenteraad van Groningen 

heeft de benodigde stukken ontvangen van Bart Hekkema wonende te Groningen. Bart 

Hekkema is benoemd tot lid van de gemeenteraad van Groningen en heeft deze benoeming 

aanvaardt. De commissie rapporteert de raad dat zij stukken heeft onderzocht en in orde 

bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan de in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert daarom tot toelating van de heer Hekkema als lid van de 

gemeenteraad, namens ondergetekende Elizabeth Akkerman en Tom Rustebiel. Tot zover, 

voorzitter. 

00:22:02 
Voorzitter: Dank u zeer, dan verzoek ik Bart Hekkema naar voren te komen. U kent de 

procedure, daar gaan we weer. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden 

rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten 

rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. 

Zegt u mij na, dat verklaar en beloof ik. 

00:23:05 
De heer Hekkema: Dat verklaar en beloof ik. 

00:23:07 
Voorzitter: Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk. Als we elke raadsvergadering 

behoorlijk wat mensen hebben te installeren met al die tassen, dan we hebben we wel een 

mooi feest.  

c.    Beëdiging woordvoerders namens de fracties 

Voorzitter: Dan gaan wij zo Laurent Dwarshuis beedigen als woordvoerder van de 

ChristenUnie. Mag ik hem naar voren vragen. U gaat even de boven beenspieren oefenen. Er 

komen er nog twee. U kan beter blijven staan. Ik zwaar dat ik om tot fractiewoordvoerder 

benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer en beloof dat ik om iets in dit ambt 
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te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractiewoordvoerder naar eer en geweten zal 

vervullen. Zegt u mij na zo waarlijk, helpe mij god almachtig. 

00:25:05 
De heer Dwarshuis: Zo waarlijk, helpe mij god almachtig. 

00:25:08 
Voorzitter: Heel veel succes. Dan verzoek ik naar voren te komen namens de Partij van de 

Arbeid Rico Tjepkema. Ik zweer dat ik om tot fractiewoordvoerder benoemd te worden 

rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd. Ik zweer en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten 

rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als fractiewoordvoerder naar eer en geweten zal vervullen. Zegt u mij 

na, zo waarlijk helpe mij god almachtig! 

00:26:26 

De heer Tjepkema: Zo waarlijk helpe mij god almachtig. 

00:26:28 

Voorzitter: Van harte gefeliciteerd. De laatste van de installaties is Isa Peters voor 

woordvoerder van D66. Ik verklaar dat ik om tot fractiewoordvoerder benoemd te worden 

rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten 

rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als fractiewoordvoerder naar eer en geweten zal vervullen. Zegt u mij 

na: dat verklaar en beloof ik. 

00:27:41 
Mevrouw Peters: Dat verklaar en beloof ik. 

00:27:43 
Voorzitter: Van harte gefeliciteerd.  

8.    Motie vreemd aan de orde van de dag 

-      M1: Windroos Grote Markt 

Voorzitter: Dan komen wij op een motie vreemd aan de orde van de dag van de Stadspartij 

voor 100 procent voor Groningen, Partij voor het Noorden PVV. Het betreft de windroos op 

de grote markt. Wie van de indieners wil daarover het woord? Is dat de Stadspartij? Ga uw 

gang. 

00:28:31 
De Stadspartij: Dank u wel, Voorzitter. De windroos zegt iets over de geschiedenis van 

Groningen als Hanzestad, een historisch aspect dus. Daarnaast heeft de windroos op de 

huidige plek veel meegemaakt. Duitse soldaten zijn er met hun laarzen overheen gestampt, 

Canadese geallieerden zijn er overheen gekropen en het heeft de talloze [onhoorbaar] 

gezien. Met die boodschap trok de bond Heemschut als hoeder van cultureel erfgoed en de 
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beschermer van cultuurmonumenten vorige week aan de bel. Dit omdat de gemeenteraad 

op drie november 2021 dit misschien over het hoofd heeft gezien, of in elk geval 

onbesproken liet. Daar komt bij dat op vijf mei 1995, tijdens de viering van vijftien jaar 

vrijheid een tijdscapsule werd geplaatst in het midden van de ster op de grote markt die pas 

op vijf mei 2995 opgegraven mag worden. Dat alles is notarieel vastgelegd, beter ten halve 

gekeerd dan ten hele gedwaald dachten onze fracties. Daarom dienen wij een motie in om 

de bestaande windroos inclusief de tijdscapsule en de gebruikte lidsteden onderdeel te laten 

zijn en te blijven op de huidige plek van de nieuw in te richten grote markt. Dank u wel. 

00:29:47 
Voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk even naar de andere indieners of het allemaal goed is 

verwoord of niet. Dat is het geval. Dan kijk ik naar de fractie van GroenLinks. 

00:30:03 

GroenLinks: Ik wil een vraag stellen aan de heer Sijbolts. Ik heb nog even de stukken erbij 

teruggehaald en in het voorlopig inrichtingsplan wat we vorig jaar als raad hebben 

vastgesteld, komt 24 keer het woord windroos voor. Ik was benieuwd waarom de indieners 

denken dat het over het hoofd gezien wordt. De tweede vraag aan de heer Sijbolts is. Als nu 

zelfs de initiator van het plaatsen van zo een koker, van die capsules al in de media heeft 

kenbaar gemaakt dat hij het prima vindt, waarom zouden we dan terugkomen op de 

besluitvorming? Zeker als gewoon de gemeentelijke organisatie door is gegaan en 

binnenkort een begin kan worden gemaakt aan dit plan? 

00:30:56 
De heer Sijbolts: Overigens begrijp ik beide vragen. De eerste vraag heb ik mij zelf ook 

gesteld. Wij hebben dit zelf ook laten lopen en het was een verhit debat kan ik me 

herinneren. Wij hebben toen de focus ergens anders gelegd. De bond Heemschut wijst op 

een historische blunder als je naar de geschiedenis kijkt van de sterren op de Grote Markt. 

Die is wel al eens verplaatst. Ik weet niet of we zover moeten gaan, maar die vijftig jaar 

vrijheid die gevierd werd, juist de symbolische waarde ook van de tijdscapsule die daar 

omheen hangt. Met dat in herinnering vindt onze fractie en Ik denk dat ik ook voor de heer 

Ram en de heer Van der Laan spreek. Wij vinden het juist belangrijk dat die symbolische 

waarde die daar ook omheen zit, om die juist op de huidige plek te houden en niet die koker 

te verplaatsen. Ik weet niet wat de overwegingen zijn geweest van de kunstenaar om aan te 

geven dat hij er wel eens is om dit te verplaatsen. Ik vind dat je zo een symbolische waarde 

niet moet verplaatsen naar een ander deel van de grote markt. 

00:32:14 
Voorzitter: Dat is helder. Zijn er nog andere vragen aan de indieners, anders ga ik over het 

preadvies van het college. Het preadvies van het college. 

00:32:23 
Het college: Dank u Voorzitter, en ook dank voor de indienende fracties want het is 

natuurlijk altijd leuk om het over onze mooie grote markt te hebben. Het college zal deze 

motie ontraden en ik zal ook toelichten waarom dat zo is. De windroos is ook door de 

ontwerpers van de grote markt gezien als een heel belangrijk element in het plein en juist 

gemeend om het een nog mooiere plek te geven en ook een functie te geven door het als 

een verhoog zit element op het plein een plek gegeven. Er is ook even gezegd dat die 
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windroos al eerder verplaatst is, ons zojuist geïnstalleerd raadslid Bart Hekkema is op 

Twitter een draadje met ons gedeeld dat hij nog vaker verplaatst is en er zelfs wat veranderd 

is. Dus dat het dan echt een historische blunder is betwijfelen wij. De heer Leemhuis haalt 

het zojuist ook al even aan dat de koker die er in de grond zit, met alle respect zou worden 

verplaatst naar die andere plek en dat de maker en bedenker daarvan daarmee akkoord 

was. Wij denken dat de windroos op zijn nieuwe plek nog meer betekenis kan hebben voor 

de grote markt. Ik wil als laatste elementen nog toevoegen dat de huidige steentjes die 

daaromheen zitten er werd gezegd dat het zonde is om ze niet te gebruiken want dat het 

niet duurzaam is. Maar dat is juist het geval, want als je naar het ontwerp kijkt, dan zie je 

straks de klinker van gevel naar gevel en ook bij de randen van de grote markt wordt straks 

voor een heel groot deel een zwarte band ingelegd. Dat zal ook weer de klinker zijn die nu in 

het centrale deel van het plein ligt. Dus ook die materialen worden hergebruikt in dit 

ontwerp. Tot zover. 

00:33:56 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan kijk ik even naar de indieners van de motie of men een 

stemming wenst van deze motie. Dat is het geval. Dan gaan wij over tot stemming van de 

motie onder één windroos grote markt. Ik open de stemming. Er moest een 41 stemmen 

worden uitgebracht. Er zijn 17 stemmen voor en 34 tegen. De motie is verworpen.  

-     M2: Steun bij uithuiszetting 

Voorzitter: Gaan we naar de motie nummer twee van student en stad. Dat gaat over steun 

bij uit huis zetting. Wie mag ik het woord geven van de fractie? 

00:34:59 

De heer Bosch: Dank u wel, voorzitter, even een heel klein stukje terug in de tijd. Het kwam 

ons steeds vaker ten oren dat huurders helaas het huis moesten verlaten omdat er geen 

geldige vergunning was. Dat leidt tot schriftelijke vragen, agendering en in het grotere 

plaatje heeft het voor ons en voor heel veel andere fracties echt wel meer blootgelegd. Het 

is nog duidelijker geworden dat heel veel verhuurders in onze stad zich niet houden aan de 

regels die er zijn en dat de wet goed verhuurder schap vanuit het rijk daarin kan helpen en 

een bestuurlijke boete kan helpen. Dat zijn hele mooie punten. Maar wat misschien ook wel 

duidelijk is geworden, is dat het steunpunt huren beter kan en ook beter moet. Daarover 

later meer. Specifiek over deze motie zijn we heel blij met de toezegging van de wethouder 

dat de informatievoorziening in het Engels kan. Dat was er tijdens de meningsvormende 

sessie uitgekomen en wij denken dat er nog wel een extra stap gezet kan worden in echte 

goede informatievoorziening richting de huurders, zodat ze echt weten waar ze aan toe zijn 

en niet maandenlang in onzekerheid leven en wonen. Daar helpt deze motie bij en wij hopen 

ten zeerste dat het college dat kan gaan kan bieden. 

00:36:16 
Voorzitter: Dank u zeer, leid dat nog tot vragen aan de fractie ter verduidelijking? Dat is niet 

het geval. Nu het preadvies van de kant van het college. Wethouder aan u het woord. 

00:36:24 
Wethouder: Bedankt, Voorzitter. Wij zullen deze motie ontraden met name ten aanzien van 

het eerste verzoekpunt. Het betreft het in gesprek gaan met de huurders en verhuurders in 

deze situatie. We vinden dat het niet de rol is van de gemeente om deze privaatrechtelijke 
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zaak te treden. We hebben ook als we dit zouden toezeggen niet de mogelijkheid om dit uit 

te voeren. Het vraagt veel capaciteit en we denken ook dat het qua informatie niet veel zal 

toevoegen aan een goede brief. Dat is dan ook het volgende verzoekpunt. Wij denken dat 

we de brief zoals die nu is kunnen verbeteren, zeker ook in het Engels kunnen doen, maar 

ook kunnen voorzien van meer informatie en dat daarmee eigenlijk de studenten in kwestie 

volledig geïnformeerd worden over de situatie waar ze in zitten en wat ze daaraan kunnen 

doen. 

00:37:12 
Voorzitter: Meneer Bos aan u het woord. 

00:37:15 
De heer Bosch: Dank u Voorzitter. Daar zijn wij natuurlijk blij mee en soms is iets beter dan 

niets. Daar zouden we blij mee zijn dat de toekomstige studenten of huurders die hun 

woning moeten verlaten, beter geïnformeerd worden. Daarmee denk ik dat de motie ook 

wel ingetrokken kan worden. 

00:37:33 
Voorzitter: Dank u zeer. 

-     M3: Ik voel je energietoeslag 

Voorzitter: Dan komen we bij motie nummer drie: student en stad, D66, CDA, Partij voor het 

Noorden, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks, Partij van de Arbeid. De motie: ik voel je 

energietoeslag. Wie mag ik het woord geven van de indieners? Meneer Bos, aan u het 

woord. 

00:37:55 
De heer Bosch: Dank u wel Voorzitter. Ik voel je energietoeslag, misschien is het voor 

sommige mensen nieuw dat wij altijd moties indienen in een songtekst titel. Dat zullen we 

ook blijven doen en misschien is het voor de jongere mensen in deze raad duidelijk: Ik voel je 

energietoeslag heeft heel erg veel betrekking op deze situatie en wat duidelijk is en daar 

hebben we het vaker over gehad, ook in deze raad. Wij zijn in een hele vervelende situatie 

gekomen door het rijk. Er is een energietoeslag maar die wordt in ieder geval wat betreft de 

fractie van student en stad op een niet eerlijke en ook een moeilijk juridisch houdbare 

methode uitgevoerd, waardoor studenten daar simpelweg geen recht op hebben. In Delft en 

Den Haag doen ze het anders. Dat zien wij ook heel graag zo. We willen natuurlijk eerst 

graag dat het onderzocht wordt wat voor consequenties dat heeft en of dat eventueel 

mogelijk is. Daar dient deze motie voor en we hopen dan ook dat deze uitgevoerd kan 

worden. Voorzitter, dank je wel. 

00:39:04 

De heer Bosch: Dank u zeer. Is dat namens de andere indieners goed verwoord of wenst u 

daar nog een toelichting op te geven. Het CDA ook als mede-indiener. 

00:39:14 
CDA: Inderdaad nog een kleine toevoeging. We willen het net als in Delft gaan doen. Dat 

studenten die kunnen bewijzen dat ze de lasten hebben, dat die ook terecht in aanmerking 

komen. Het gaat om studenten die dus zelf een aansluiting hebben, die dezelfde rekening 

betalen en die dat op die manier ook zelf kunnen bewijzen. Wij vinden het inderdaad 
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oneerlijk als die niet in aanmerking zouden kunnen komen voor die energietoeslag. Daarom 

staan wij ook op deze motie. 

00:39:38 
Voorzitter: Zijn er nog andere indieners? SP aan u het woord. 

00:39:46 

SP: Voorzitter, ik heb in de loop van de tijd deze motie een beetje aangepast zien worden en 

daar wordt hij wel iets, iets beter van. Wij staan er niet op, maar ik moet toch even kort: de 

voedingsmiddelen zijn met 9,1 procent gestegen, de energie met 104,9 procent en 

motorbrandstoffen met 27,3 procent. Ik vind het allemaal best, al die compenserende 

maatregelen die het rijk naar de gemeente overhevelt. Binnenkort ook weer 500 euro extra. 

Ja, jongens sorry maar als al onze energiebedrijven 2,7 miljard winst maken in Nederland, 

Shell maakt zeven miljard euro winst in het eerste kwartaal en dan krijgen wij dus constant 

de keus welke groep hier wel of geen energietoeslag geven. Ik zou het college heel graag 

mee willen geven. Pak die winsten van grote energiebedrijven, die grote brandstof 

bedrijven. Dat ga ik niet doen. Maar ik wil wel even heel duidelijk maken dat ik de behoefte 

van student en stad donders goed begrijp. Maar het is wel een kabinet en dat is geen links 

college. Maar het is wel een kabinet dat ons schaarste laat herverdelen en het ook nog over 

de schutting dondert. Het moet toch gezegd worden. 

00:41:05 
Voorzitter: Dank u zeer. Meneer Bushoff ook een indiener aan u het woord. 

00:41:14 
De heer Bushoff: Dank u wel, Voorzitter. Er zijn heel veel mensen die op dit moment heel erg 

moeilijk rond kunnen komen en die last hebben van die hoge energierekening. Ik denk dat 

het goed zou zijn als het kabinet eens kijkt hoe we al die mensen tegemoet kunnen komen in 

dat verlies van koopkracht en in die enorm hoge energierekening waar heel veel mensen 

naast studenten mee te kampen hebben. Volgens mij moeten we ervoor zorgen dat vanuit 

Den Haag meer geld richting een gemeente komt of dat er betere regelingen komen om 

meer mensen te helpen en daar vallen wat mij betreft dan ook studenten onder en omdat 

die tot nog toe wel echt een ondergeschoven kindje lijken bij het huidige kabinet dienen we 

deze motie ook mede in. 

00:41:58 

De heer Bushoff: De ChristenUnie. 

00:42:01 

De heer Bushoff: We zijn geen mede-indiener voorzitter maar dank u wel. Het gaat om de 

uitvoering van een reisregeling die wij hier doen. Er wordt terecht aandacht gevraagd voor 

de studenten die daadwerkelijk de kosten hebben, als je kijkt naar het voorstel om ook Delft 

en Den Haag te volgen. Wij zullen de motie wel gaan steunen. We voeren alleen een regeling 

uit en de motie vraagt alleen om iets te onderzoeken. Dat is in uw raad terug te leggen en 

dat maakt ook duidelijk dat we daar dan ook een afweging zullen maken van: welke 

middelen daaraan moeten verbonden worden en hebben we die middelen hiervoor? 

00:42:44 
Voorzitter: Dank u, de heer van Zoelen aan u het woord. 
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00:42:48 
De heer Van Zoelen: Dank u wij staan nog niet op de motie, maar we zullen hem wel 

steunen. Ik denk ook dat deze motie ook goed laat zien dat we zo snel mogelijk van de 

fossiele energie af moeten en dat we heel snel die studentenhuizen moeten isoleren. 

00:43:03 
Voorzitter: GroenLinks aan het woord. 

00:43:06 
GroenLinks: Dank u wel, voorzitter. Wat hier al een paar keer genoemd is, is dat er vanuit 

Den Haag wat meer beweging richting de studenten mag komen. Dus namens ons ook 

nogmaals de oproep om die toezegging, die eerder al is gedaan door het college, om ook 

landelijk aandacht vragen voor die studenten die nu achterblijven in die. 

00:43:22 
Voorzitter: In die energietoeslag. 

00:43:24 
Mevrouw De Wrede: De VNG is daar druk mee bezig, maar er kan geen kwaad om daar druk 

achter te blijven zetten en daarom zijn wij zeker op deze motie ook aanwezig. 

00:43:34 
Voorzitter: Nog andere, D66 gaat uw gang. 

00:43:40 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter, ja, voor ons is het ook onacceptabel als wij 

studenten en andere. 

00:43:46 

Voorzitter: Op een andere. 

00:43:47 
Mevrouw De Wrede: Hier behandelen dan andere inwoners en vandaar dat wij ook graag de 

motie mee-indienen ook omdat de bijzondere bijstand. 

00:43:54 
Voorzitter: Niet-direct uitkomst biedt. 

00:43:56 
Mevrouw De Wrede: Vandaar dat wij graag. 

00:43:57 
Voorzitter: Mee-indienen dank u zeer. Dan gaan we naar het college. Preadvies maar u 

houdt uw standpunt bepaald, begrijp. Ik dank, wethouder. Wij laten het oordeel op deze 

motie aan de raad, maar ik wil wel de verwachtingen een beetje temperen het is een motie 

die vraagt om een, om een onderzoek. Een onderzoek kent, een kent een uitkomst, maar 

wat mij betreft leidt die uitkomsten ook niet meteen tot dat we dit op deze manier gaan 

regelen, en wel om twee redenen. Allereerst, er loopt nu een regeling en daar is een bepaald 

budget voor beschikbaar en we weten niet of er geld overblijft is de eerste reden om die 

winstwaarschuwing daarbij te geheven en een tweede? Ik zou eerlijk gezegd zelf de 

onderzoeksvraag iets willen verbreden in de inventarisatie die we gaan maken, iets willen 

verbreden om ook te kijken naar andere groepen, want het kan ook zijn dat andere groepen 

wellicht het nog zwaarder treft dan studenten. Ik ben het wel eens met degenen die zei dat 
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je nu groepen tegenover elkaar zitten. De reden dat de gemeente deze regeling uitvoert is 

eigenlijk omdat het rijk het niet voor elkaar krijgen. Dat is feitelijk de situatie. Gister was er 

nog een debat in de kamer over het compenseren van groepen, en dan zie je ook dat het 

argument het niet te doen is dat ze het gewoon simpelweg niet voor elkaar krijgen. Dit is 

een groep die via de gemeente relatief gemakkelijk gecompenseerd kon worden. Daarom is 

het op deze manier bij de gemeente terechtgekomen. Ik zou in inventarisatie echt willen 

meenemen om te kijken of er nog voldoende geld over is. Dat is punt één want het er niet 

genoeg geld over is, dan houdt het meteen op. En twee zijn er meer groepen die wellicht 

hard getroffen worden. Ik zal zeker niet ontkennen dat ook studenten hard getroffen 

worden, net zoals heel veel groepen in de samenleving door stijgende prijzen, door stijgende 

energieprijzen en daardoor verrekt moeilijk rond kunnen komen. Wat betreft de vraag van 

GroenLinks over ons pleidooi bij het rijk, dat is er inderdaad geweest om studenten ook te 

compenseren, en dan hoofdzakelijk via de DUO bijvoorbeeld, want daar ligt het op zichzelf 

logisch op de weg om dat te doen. Tot nu toe heeft dat pleidooi niet geleid tot bewegen 

zoals we gisteren ook in het Kamerdebat zagen, want daar wordt echt geen sjoege gegeven 

op het compenseren van mensen. Nog één laatste opmerking van praktische aard: in de 

motie wordt gevraagd om voor één september de raad te informeren. Dat is wel wat kort 

dag. We gaan het reces in en er zijn veel mensen op vakantie, dus mijn verzoek is om ons toe 

te staan daar oktober van te maken. Dan heb ik iets meer ruimte om dit te doen en ook iets 

meer duidelijkheid over hoeveel middelen er nog beschikbaar zijn en zal de inventarisatie 

wat meer waard zijn. Tot zover, Voorzitter. 

00:47:14 
Voorzitter: Mevrouw Sloots heeft nog een vraag aan u. 

00:47:26 
Mevrouw Sloots: Voorzitter, dank u wel. Even naar de wethouder en collega-raadsleden hier. 

Er is inderdaad gisteravond aan bod geweest, morgenavond worden daarover moties 

gestemd. Ten aanzien van studenten compensatie is er in ieder geval door het kabinet 

aangegeven dat ze daar in augustus besluit wat van gaan vinden en dan zou dat betekenen 

dat dat pas in de loop naar de begroting 23 zou worden meegenomen. Met andere 

woorden, dat duurt best nog heel lang als mensen dit jaar al in de problemen komen. Dan 

zou ik willen vragen aan al die mensen die hier op die motie staan dus niet alleen het college 

oproepen maar al de collega-raadsleden om toch de mensen in de tweede kamer te vragen 

om morgen voor die moties te gaan stemmen, want jullie zijn degenen die dat kunnen doen 

en niet alleen het college. Als wij met zijn allen op die motie staan dan moeten wij ook 

zorgen dat we die mensen gaan benaderen, en dat wou ik maar even meegeven. 

00:48:31 
Voorzitter: Dank u voor de oproep, meneer Bosch, aan u het woord. 

00:48:36 
De heer Bosch: Dank u, Voorzitter. Het zijn twee dingen die met elkaar te maken hebben. De 

periode van één september is natuurlijk niet helemaal voor niets gekozen, want de regeling 

of dat je het moet aanvragen moet als ik het goed heb voor één november gebeuren dus dat 

wordt erg krap. Als we dan in oktober pas als raad horen wat het college ervan vindt en 

mochten wij dan anders willen besluiten als raad, dan wordt het wel heel erg krap om dat 

nog uit te voeren. Ik snap wel dat het lastig is voor één september, maar de vraag is dus: 
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komt het niet anders als mosterd na de maaltijd als we het pas één oktober krijgen? Dat 

heeft te maken met het andere punt en dat is namelijk: we moeten eerst kijken of er geld 

over is. Het is best gek dat we zeggen: studenten die hun eigen energierekening betalen 

krijgen alleen als er wat over is. We maken we letterlijk onderscheid en deze motie zou heel 

graag het college oproepen dat niet te doen en te zeggen: als studenten zelf hun 

energierekening betalen dan hebben zij net zoveel recht als iemand anders is namelijk best 

kleine groep. 

00:49:43 
Voorzitter: Wethouder voor reactie. 

00:49:48 
Wethouder: We hebben een bepaald bedrag gekregen en zoals gezegd zijn er veel meer 

mensen buiten deze groep die ook in de problemen komen door de hogere energierekening. 

Dat zult u mij op geen enkele manier horen ontkennen, want dat is dat geval. We hebben 

schaarse middelen en dan moet je een keuze maken waar je die middelen als eerste inzet. 

Op het moment dat ik hier ga toezeggen dat ik eerder met dat onderzoek kom en zeg: voegt 

u studenten er maar onder, dan is het bedrag wellicht te laag. Ik moet eerst weten hoeveel 

er over is en vervolgens heb ik ook nog aangegeven dat ik vind dat we moeten overwegen of 

studenten de juiste groep is. Ik wil die inventarisatie ook breder maken. Maar de redenering 

van het college leidt automatisch tot die latere periode want eerder kan het niet want dan 

raakt die regeling wellicht overschreven en dan komen we straks met een tekort te zitten. 

Dit is de manier waarop ik u kan toezeggen die motie uit te voeren. Als u vasthoudt aan die 

ene periode dan verandert mijn oordeel. Dan verandert het oordeel namelijk in ontraden 

want dan is de insteek van de motie één die ik helaas niet kan volgen. 

00:51:09 
De heer Bosch: Voorzitter, dat laatste begrijp ik natuurlijk. Mijn vraag is: is het dan niet 

mosterd na de maaltijd op het moment dat het pas één oktober krijgen? Of kan de 

wethouder toezeggen dat hij er alles aan zal doen, zodat de raad in ieder geval nog in staat is 

om die motie te gaan uitvoeren? Wat het college dan in ieder geval heeft onderzocht. 

00:51:27 
Wethouder: Ik kan toezeggen dat ik daar mijn uiterste best voor ga doen. Maar ik kan 

sowieso niet toezeggen dat we op die manier uitgevoerd worden, want als er middelen op 

zijn, dan valt er niet zo heel veel meer uit te voeren. 

00:51:37 
De heer Bosch: Dat begrijp ik. Maar dan neem ik van u genoegen met uiterste best dat we 

nog iets te kiezen hebben als raad. 

00:51:43 

Voorzitter: De [onhoorbaar] noemen dat een inspanningsverplichting, dat is iets anders dan 

een resultaatsverplichting. 

00:51:49 
De heer Bosch: Dat weet ik, Voorzitter. Maar soms moet je ergens genoegen meenemen. 
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00:51:52 
Voorzitter: U heeft niet eens rechten gestudeerd. Akkoord, moeten we de motie in 

stemming brengen? 

00:52:04 

De heer Bosch: Ik denk dat dat wel goed is om in ieder geval het laten herinneren dat dit 

voor ons echt belangrijk is. 

00:52:11 
Voorzitter: Dan gaan we stemmen. Ik open de stemming. Er moesten 41 stemmen worden 

uitgebracht en het verfijnd politiek gevoel van de heer Bosch geeft aan dat het verstandig 

was van hem en de anderen om het in stemming te brengen: Unaniem aangenomen.  

-      M5: Uitbannen menstruatie-armoede 

Voorzitter: Dan ben ik bij de motie over het uitbannen van menstruatie armoede. Ik geef 

eerst de indiener het woord en ik wijs u er op dat Bosma hierbij haar maidenspeech houdt, 

dus u krijgt direct daarna het woord maar eerst de indiener. De partij van de Arbeid aan u 

het woord. 

00:53:36 
De Partij van de Arbeid: Dank u wel, Voorzitter. Ruim een jaar geleden stelde mevrouw 

Meijer van de Stadspartij 100 procent voor Groningen en ik al vragen aan het college om 

aandacht te vragen voor menstruatie armoede. Een op de tien meisjes en vrouwen in deze 

gemeente heeft geen geld om tampons of maandverband te kopen, en erger nog zij zijn dan 

aangewezen op alternatieven: zakdoekjes, een oude krant, een sok of je tampon heel lang 

laten zitten. Dit heeft niet alleen gevolg voor hygiëne maar dat veroorzaakt ook 

infectieziekten. Sommige van deze vrouwen en meisjes komen hierdoor hun huis niet uit 

tijdens hun ongesteldheid en missen daardoor school en werk en de participatie het 

maatschappelijk leven. Een aantal weken geleden is dit onderwerp ook geagendeerd door 

comité vrouwenstrijd en daar bleek dat in deze raad een groter aantal fracties zich ernstig 

zorgen maakt over de menstruatie armoede en daarom vragen we met deze motie het 

college om een goed plan te maken. Om deze meisjes en vrouwen en mensen met een 

baarmoeder te ondersteunen en daarmee een stap te zetten om menstruatie armoede uit te 

bannen, want wij willen niet dat vrouwen of meisjes de keuzes zouden moeten maken 

tussen het kopen van eten of het kopen van een doosje tampons. Voorzitter politiek is niet 

alleen iets zeggen, iets roepen en iets vragen maar dat is ook iets doen. Tijdens het college in 

ons dorp. Tijdens de commissie ontstond het idee zolang we dit nog niet met elkaar in de 

gemeente officieel geregeld hebben dat bijna alle fracties een openbaar gemeentelijk 

gebouw van hun rekening nemen om daar gratis, totdat we het geregeld te hebben 

menstruatie producten ter beschikking te stellen. Ikzelf heb gekozen voor het nieuws dat 

huis voor de openbare ruimte maar ik heb vandaag symbolisch alvast dit gebouw voorzien 

van tampons en maandverband. Dank u wel, Voorzitter. 

00:55:23 

Voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar mevrouw Boschma voor de maidenspeech. Mevrouw 

Boschma. 

00:55:31 
Mevrouw Boschma: Dank u Voorzitter. Mevrouw van der Weele zei het net mooi. Politiek is 
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ook iets doen. Eergisteren overleed Remco Campert een belangrijke Nederlandse dichter 

van wie ik graag werk lees. Een bekende dichtregel van hem is. Verzet begint niet met grote 

woorden, maar met kleine daden. Met andere woorden, we kunnen een kleine dingen doen 

die van groot belang zijn. Wij stemmen dan ook voor deze motie over menstruatie armoede, 

omdat wij natuurlijk willen bijdragen aan de emancipatie van meisjes en vrouwen in de 

gemeente. Er zijn groepen in onze maatschappij die kwetsbaar zijn en onze aandacht en zorg 

in het bijzonder verdienen. Het bruggetje naar de rest van mijn meidenspeech is niet 

moeilijk te maken. Ik ben opgegroeid op een kleine boerderij in Friesland. Bij ons wonen 

koeien, kalfjes, geiten, paarden, poesjes en een hond. We wonen op nummer één en dat 

was ook het enige nummer van de hele straat. We kennen het begrip huissleutel dan ook 

niet. De deur was altijd los. In de schuur een groot bord met daarop wie het kleine niet eert 

is het grote niet waard. Iedere keer als ik thuiskwam zag ik het bord hangen. De tekst op het 

bordje droegen mijn ouders. Ze hadden het ooit gekregen, omdat mijn moeder net als ik 

nogal klein is en mijn vader vrij lang is. Maar inmiddels staat het voor veel meer dan dat. 

Oog hebben voor het kleine is zo gangbaar en eenvoudig nog niet. Dit is precies wat de partij 

voor de dieren ambieert. We komen op voor die dingen die ogenschijnlijk gewoon lijken, zo 

gewoon dat zij ontsnappen aan alle aandacht. Wij brengen graag die dingen aan het licht. 

We hebben het over de paardenbloem in het maaibeleid, het kruid tussen de tegels en de 

wilde bijen. Wij maken ons druk over de muurhagedis, de geoorde [onhoorbaar] en precies 

die kavel waar jij je droomhuis wel zag staan. Het zijn onderwerpen die vaak een greins 

brengen op jullie gezicht. Aandacht hebben voor zulke kleine dingen ogen triviaal maar als je 

je realiseert dat wereldwijd één miljoen soorten op het punt van uitsterven staan en wij 

onze voedselzekerheid schone lucht, schoon water en kwaliteit van leven aan biodiversiteit 

te danken hebben, zouden wij ons allemaal druk over moeten maken. In veel opzichten gaat 

de wereld van vandaag steeds sneller. We worden dag-in dag-uit uitgenodigd om groter en 

ambitieus te denken. Volgens mij is de grootste ambitie echter om kleinere te denken. Hoe 

kunnen we in Groningen zorg voor een goede waterkwaliteit hoe-vragen we aandacht voor 

de eiwittransitie en hoe zorgen we in onze gemeente voor een gezonde ecologie en 

biodiversiteit in ulrum, een dorpje vlak buiten de gemeentegrenzen staat een oude 

weegbrug met daarop een kopje koffie geschilderd. De schildering staat van de vroegere 

wegen die iedereen iedere chauffeur een kopje koffie aanbood tegenwoordig is de brug niet 

meer werken omdat hij niet meer toereikend is voor de huidige landbouwoogsten. Het kopje 

koffie als ritueel moest plaatsmaken voor een nieuwe tijd, maar nu, heel veel later moet ook 

het beeld van het kopje koffie eraan geloven. Het schilderijtje vervaagt door aangekoekt 

groen. Zelfs de brug en de schilderingen ontkomen er niet aan en moeten de natuur de 

ruimte bieden. Het heeft iets hoopvols. Ik ben enorm vereerd dat ik hier mag spreken de 

komende vier jaar. We zijn op een kantelpunt in de geschiedenis Ameland. Het is aan ons 

allemaal om hiernaar te handelen. Dit betekent dat we anders naar de wereld moeten kijken 

en ook onze eigen plek op aarde moeten heroverwegen. Ik kijk ernaar uit om met jullie 

samen te werken. Ik hoop dat we duurzame keuzes durven maken, want wie het kleine niet 

eert is het grote niet weerd. 

00:59:13 
Voorzitter: Prachtig. Zijn er nog anderen? D66 aan u het woord. 
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00:59:23 
D66: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst wil ik heel graag mevrouw Van der Weele bedanken 

voor haar onvermoeide inzet voor dit onderwerp. Voor ons is het erg belangrijk dat mensen 

met een baarmoeder altijd toegang hebben tot menstruatie producten en tot die tijd willen 

wij ook graag garant staan voor het Harm Buiterplein zodat mensen die menstrueren en niet 

de middelen hebben wel gewoon op pad kunnen, kunnen meedoen in de maatschappij en 

kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. 

00:59:54 
Voorzitter: Dank u zeer. Stadspartij aan u het woord. 

00:59:59 
De Stadspartij: Dank u wel, Voorzitter. Wij zijn al een tijdje hiermee bezig geweest en het is 

goed om te zien dat het opnieuw op de agenda komt te staan. Wat ik nog even zou willen 

zeggen is: het is zo schrijnend om te moeten concluderen dat we in een welvarend land als 

Nederland met deze grote problematiek te maken hebben. Ik ben blij voor de aandacht 

daarvoor. Ik wil ook mevrouw van der Weele bedanken voor haar onvermoeide inzet en 

zoals u al aangaf zij heeft een gebouw als het ware geadopteerd om daar producten gratis te 

verstrekken. Zo heb ik dat ook gedaan of op me genomen. Met ingang van vandaag is dat 

het forum. Dank u wel, Voorzitter. 

01:00:47 

Voorzitter: Zijn er nog andere fracties? De ChristenUnie? 

01:00:54 

De ChristenUnie: Voorzitter, mevrouw van der Weele heeft duidelijk uiteengezet wat het 

belang is van deze motie dus daar hoeven we ook geen woorden meer aan toe te voegen. 

De fractie van de ChristenUnie zal de bibliotheek in ten boer adopteren als locatie. 

01:01:08 
Voorzitter: Student en Stad. 

01:01:11 
Student en Stad: Ik wil me graag aansluiten bij de mooie woorden van mevrouw van der 

Weele en er nog aan toevoegen dat ik samen met mevrouw Menger het forum onder mijn 

hoede ga nemen. Dank u wel. 

01:01:24 
Voorzitter: De SP, aan u het woord. 

01:01:26 
SP: Dank u wel, Voorzitter. Het is 2022, dan zou je toch zeggen dat dit soort dingen 

ondertussen wel een keer geregeld zouden zijn. Volgens mij is het een prima motie. Ik heb in 

de commissie aangegeven als vrije markt zat ik aan schaalvergroting te denken. Hoe ga je dit 

nou met zoveel mogelijk schaalvoordelen mogelijk maken. Volgens mij koopt deze gemeente 

echt massaal wc-papier voor alle toiletten. Dus ik wil het college meegeven als we wc-papier 

kunnen kopen voor alle toiletten in het gemeentehuis of panden van de gemeente 

Groningen, dan moet dat volgens mij met maandverband of tampons ook lukken. Dat is 

zomaar een tip om een eerste stap te zetten met het oplossen van dit probleem. 
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01:02:12 
Voorzitter: De gedachte is dat wij een eigen wc-papierbedrijf oprichten. 

01:02:18 
SP: Voorzitter, ik denk dat ik zo meteen een initiatiefvoorstel zal schrijven. Weet u dat het 

papier trouwens ongelofelijk duur is tegenwoordig. Dat we afhankelijk zijn van andere 

landen om dat te doen. Dus het zou een democratische zeggenschap vergroten als wij een 

eigen wc-papierproductie zouden starten. 

01:02:40 
Voorzitter: Ik kijk even naar de fractie van GroenLinks. Gaat uw gang. 

01:02:44 
GroenLinks: Voorzitter, dank u wel. Ook mijn dank naar mevrouw van der Weele maar zeker 

ook naar vrouwenstrijd die dat in de commissie of in de meningsvormende sessie zo mooi 

onder de aandacht heeft gebracht. Fijn dat het hier op de agenda staat. Wij nemen de 

Kreupelstraat de aankomende tijd. Hopelijk niet te lang, maar tot het geregeld is onder ons 

hoede. 

01:03:03 

GroenLinks: Zijn er nog anderen? Gaat uw gang. 

01:03:12 
speaker 1: Dank u wel, Voorzitter. Ik heb het erover gehad met mijn fractie en we gaan 

tegenstemmen niet omdat menstruatie problematiek geen probleem is, maar omdat wij 

vinden dat deze motie symboolpolitiek is. We vinden dat er echt iets gedaan moet worden 

aan armoede. Daar moeten we mee bezig zijn. Wij willen niet meedoen aan symboolpolitiek. 

Dank u wel, Voorzitter. 

01:03:36 

Voorzitter: Dank u zeer, dan heb ik de indruk dat er een preadvies van de kant van het 

college zal komen. Wethouder aan u het woord. 

01:03:45 
Wethouder: Dank u, Voorzitter. Dank voor het initiatief en dank voor uw woorden. Deze 

motie laat het college het oordeel aan de raad en wel omdat dit inderdaad een schrijnend 

probleem is, dat mensen zich bijvoorbeeld niet naar hun werk durven en kunnen begeven of 

allerlei sociale contacten uit de weggaan omdat ze niet in staat zijn om de maandverband of 

tampons aan te schaffen. Er is een schrijnend probleem. Het college kan toezeggen met een 

met een voorstel te komen. Dat kunt u zo rond het najaar verwachten, is mij op het hart 

gedrukt. En wat betreft de gelegenheid die u zelf neemt om tot die tijd gelegenheden van 

maandverband te voorzien, bereikte mij nog het volgende verzoek: mocht u daar behoefte 

aan hebben om via de gemeente door te geven welke gebouw u adopteert, zodat de 

medewerkers aldaar weten waarvoor je komt en niet raar staan te kijken van wat doet u op 

de toiletten en wat laat u daar allemaal achter? Puur voor de service. Ik weet niet hoe we 

dat moeten organiseren, bijvoorbeeld via de griffie dat het geïnventariseerd wordt of zo en 

dat het dan ambtelijk door wordt gegeven, zodat we daarmee aan de slag kunnen. Wat 

betreft een WC papier- of een maandfabriek, vooralsnog geven wij prioriteit aan een eigen 

woonbedrijf en aan energievoorziening gaan we ook nog wat doen. Als dat allemaal gelukt is 

dan zouden we dat kunnen overwegen maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. 
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01:05:37 
Voorzitter: Dank u zeer. Het lijkt me helder. Willen de indieners stemming of is het helder 

hoe de verhoudingen liggen? Dan gaan we stemmen. Ik open de stemming. Ik sluit de 

stemming en zoals aangekondigd stemt de PVV tegen en de rest van de raad voor.  

-      M7: Topsportzorgcentrum 

Voorzitter: Dan zijn we aangekomen bij de laatste motie, vreemd aan de orde van de dag. 

Dat gaat over topsport zorgcentrum. Ik kijk even naar de fractie van het CDA. 

01:06:33 
CDA: Voorzitter, dank u wel. Ten eerste excuses aan de overige raadsfracties dat de fracties 

de motie wat aan de late kant, om het maar even zo te zeggen in de mailbox hadden, maar 

dat maakt wat ons betreft niet uit voor het belang van deze motie en volgens mij hadden 

veel fracties het aan kunnen zien komen. Voorzitter, in 2018 werd het topsportzorgcentrum 

officieel geopend, samenwerking met tal van partijen, VNO-NCW martiniziekenhuis en ook 

maakten we de afgelopen jaren lycurgus topsport Noord buitenlandse atleten en de 

regionale trainingscentra gebruik van het centrum. Dit was dan ook een belangrijke eis in het 

besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met het topsportzorgcentrum. Het werd 

gebruikt voor zowel de topsport als breedtesport dat het toegankelijk is voor iedereen en 

dat er echt kruisbestuiving zal plaatsvinden en de gemeente heeft toentertijd een lening 

beschikbaar gesteld van vijf miljoen euro. Euroborg NV is de eigenaar van het gebouw en FC 

Groningen betaalt de huur. Het CDA wil vandaag samen met een aantal andere partijen 

waarborgen dat die oorspronkelijke visie van het topsportzorgcentrum overeind blijft. We 

zien veel zorg bij andere gebruikers van het gebouw en wij zijn bang dat als we het 

eventueel zou verkopen aan FC Groningen dat we de regie verliezen, de publieke regie om 

het maar even zo te zeggen. Daarom dienen wij nu een motie in om te waarborgen dat de 

euroborg NV haar huidige eigendom in het topsportzorgcentrum niet aan FC Groningen 

verkoopt. 

01:08:09 

Voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk even naar de andere indieners of er nog behoefte is voor een 

toelichting. D66 gaat uw gang. 

01:08:15 
D66: Dank u wel, voorzitter. Mijn partij maakt zich al jaren sterk voor een stevige positie 

voor vrouwenvoetbal en inclusie sport in de bredere zin, want daar is nog veel winst te 

boeken. Het is ook niet voor niets dat ons sport woordvoerder Van der Laan in de Tweede 

Kamer een [onhoorbaar] is met maar liefst 29 in het landschap. We kunnen ons toch echt 

niet aan de indruk onttrekken dat FC Groningen zich na jaren van wegkijken van 

ontwikkeling van vrouwenvoetbal we andere clubs zoals Heerenveen het vrouwenvoetbal 

oppakt en naar een hoger plan tillen. De ambities voor vrouwenvoetbal lijken te gebruiken 

als breekijzer om hun handen op het topsportzorgcentrum te kunnen leggen, om vervolgens 

de huidige andere gebruikers uit het topsportzorgcentrum en mogelijk ook andere 

verenigingen van het sportpark weg te drukken. We willen niet dat de huidige clubs het lot 

van destijds Groningen pas achternagaan en hun biezen moeten pakken. We vragen het 

college daarom om 100 procent helderheid te geven over het overeind houden van de 

oorspronkelijke brede visie van de topsportzorgcentrum en helder uit te spreken dat zij niet 

tot verkoop over zal gaan van de delen die zich nu in de topsportzorgcentrum bevinden. Die 
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in handen zijn van de gemeente via Euroborg NV. We halen uit de beantwoording van het 

college op de schriftelijke vragen dat het college er waarschijnlijk ook zo in staat maar willen 

gezien het kabaal dat FC maakt over haar plannen om de zaak over te nemen, het graag 100 

procent zeker weten. Dank u wel. 

01:09:29 
Voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk even naar de andere indieners. Ik begrijp dat de VVD ook de 

motie ondersteund, Stadspartij gaat uw gang. 

01:09:38 
De Stadspartij: Dank u, Voorzitter. Ik zal niet te veel gaan opdiepen uit de besluitvorming in 

2016, want ik merk dat in deze discussie die de bovenkant Borne dat mijn frustratie en mijn 

bloeddruk omhoogschieten omhoog, mijn hart sneller gaat slaan en mijn bloed begint te 

koken, want het was een hele ellendige discussie destijds over de sportcarrousel waarbij 

inderdaad zoals D66 het ook net verwoordde gronitas hebben weggejaagd van het 

trainingscomplex. Uiteindelijk hebben zij dan wel kunnen fuseren en zijn ze warm onthaald 

destijds door SC stadspark maar ook al die andere gebruikers die zich destijds heel veel 

zorgen maakten. Destijds werden die zorgen weggezet als onterecht, niet nodig en eigenlijk 

sloeg het allemaal nergens op. Als je terugleest welke voorwaarden de raad destijds heeft 

gesteld om in te stemmen met dat topsportzorgcentrum en dat het college op haar manier 

daar ook invulling aan heeft gegeven om aan die wensen van de raad tegemoet te komen. 

Dat waren echt geen veilige discussies. Er werd ook healty aging in die discussies benadrukt 

en de bredere sportvisie en bredere functie die het gebouw zou hebben. Het werd gezien als 

een nieuwe stedelijke voorziening die past binnen de stedelijke sportambities van destijds. 

Volgens mij zijn de sportambities niet minder maar juist meer geworden, ook met de nieuwe 

coalitie. Wat dat betreft kan ik aansluiten bij de vorige sprekers. Ik denk dat wij als 

gemeenteraad een helder signaal moeten afgeven, ook aan het college, dat het niet zo kan 

zijn dat straks als we terugkomen van reces dit verkocht is. Ik ga ervan uit dat dat niet de 

intentie is van het college en dat hoor ik dan straks ook graag. Dank u wel. 

01:11:29 
Voorzitter: Dank u zeer. De VVD aan u het woord. 

01:11:32 
VVD: Dank u Voorzitter. Ook wij zijn mede-indiener van deze motie. Ik sluit me aan bij de 

vorige drie sprekers waar wij heel erg benieuwd naar zijn is: wat is de visie van het college 

ten aanzien van het topsportzorgcentrum. Dat is voor ons de belangrijkste vraag die we op 

dit moment hebben. 

01:11:50 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we naar het college gaan voor het preadvies. De 

wethouder aan u het woord. 

01:11:58 
Wethouder: Dank u wel voorzitter. Ik neem u toch eerst graag even mee. Alles wat u 

gehoord hebt naar de beantwoording van schriftelijke vragen van 22 juni jongstleden. Ik 

noem er even twee citaten uit, namelijk de eerste die al meteen in de beantwoording aan de 

orde komt is het medegebruik van het topsportzorgcentrum door zorg en breedtesport was 

en is voor ons. In dat geval is dat het college een belangrijk gegeven waaronder het 
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topsportzorgcentrum tot stand kwam en aan deze bedoeling houden wij vast. Dat is even 

het eerste statement van nog maar net geleden. Het tweede waarin we dat dezelfde even 

refereren aan de zichtbare aankoop van een deel in het topsportzorgcentrum wat niet van 

de NV euroborg was, is namelijk dat wij zeggen mocht FC Groningen bekendmaken dat zij de 

ambitie heeft om meer aan te gaan kopen, dat wij heel erg stellig zullen kijken. In ieder geval 

dat wij alle contacten die wij daarover hebben in brede zin zullen wij expliciet benoemen dat 

het topsportzorgcentrum ten goede dient te blijven komen aan de gestelde doelen, te weten 

regionale topsport-breedtesport en vitaliteit vraagstukken. Twee keer geven we daar zwaar 

op wit aan wat de oorspronkelijke bedoeling was en dat we daaraan vast houden. Dan kom 

ik even richting de motie. Ik val even met de deur in huis door het advies te geven van 

ontraden en dat ga ik graag nog even richting u toelichten want ik deel de expliciete mening 

van de indieners dat het multifunctionele karakter van het topsportzorgcentrum onder druk 

staat. Er is weliswaar intern, bijvoorbeeld het restaurant, daar is voor noodgedwongen voor 

gekozen om dat te sluiten maar dat onverlet dat er nog steeds vele partijen in het centrum 

gehuisvest zijn. In die huidige situatie is destijds wel die keuze gemaakt waar de partijen 

zitten en ze zijn daar ook op dit moment gehuisvest. Het tweede is: mocht het aan de orde 

komen dat er een voorstel zou komen, op dit moment is er helemaal geen voorstel en is er 

dus nog geen sprake van. Maar indien het tot een voorstel zou komen dan zullen wij ons 

daarover beraden conform de besluitvorming in uw raad, zoals de heer Cijbels al noemde 

van 2015 en 16. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt: als het aan de orde komt dat het door 

het college gewogen wordt, krijgen wij daar dan als raad ook iets over te horen? Ik kan me 

dat heel goed voorstellen, gezien alle politieke belangstelling die er is na alle zorg die u hebt 

geuit om dat ook zeker met u te delen. Het tweede punt in de motie is ook waarin u zegt: 

hou een deel van de topsport zorgcentrum in eigendom van euroborg NV en dat ga ik in die 

zin via de motie niet toezeggen. Dat staat ook los van de visie waar ik u net al het een en 

ander over aangegeven heb. Ik wil hoe dan ook eindigen met wat wij allen tijde overeind 

blijft staan, is dat we als gemeente er ook zorg voor willen dragen dat de visie gehandhaafd 

blijft zoals ik al eerder heb aangegeven. 

01:15:35 

Voorzitter: De heer haan, aan u het woord. 

01:15:37 

De heer Haan: Voorzitter, een aantal vragen. Het college geeft aan dat ze die 

multifunctionaliteit van belang vinden. Dat is logisch want dat zat ook in die voorwaarden. 

Maar mijn vraag aan de wethouder: dat kan je toch alleen waarborgen als we zelf nog met 

Euroborg NV eigenaar zijn van dat gebouw. Als we dat aan FC Groningen zouden verkopen. 

Dan is het toch aan de grillen van FC Groningen wat we daarin benoemen. De tweede vraag 

is als de raad vandaag zegt: we willen die regie daarop houden dan is het toch zo dat het 

college daar moet naar handelen. Ik snap niet zo goed wat daarop tegen is als de raad dat 

zou willen. Wij als raad hebben er vijf jaar geleden voor gekozen om die lening te 

verstrekken. Een hele hoop partijen waren er toen ook kritisch op, bijvoorbeeld de heer Dijk 

van de SP maar u ook. We kunnen als raad vandaag gewoon besluiten om niet te verkopen. 

Dus ik ben benieuwd hoe de wethouder dat ziet als we daar zouden naar overgaan. Wil je 

dat dan vastleggen. Hoe ziet u dat? 
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01:16:53 
Voorzitter: Wethouder aan u het woord. 

01:16:57 
Wethouder: Ik neem als voorbeeld de inkoop van huishoudelijke hulp, want op zich is 

inkoop, aankoop en verkoop een collegebevoegdheid. In het geval van huishoudelijke hulp 

hebben we ook uitgebreid met u gedeeld welke stappen we daarin gezet hebben en via 

wensen en bedenkingen. Het is een theoretische situatie, die op dit moment niet aan de 

orde is. Als het college zich in eerste instantie daarop beraden. Het college beraadt zich daar 

indachtig op. Alles wat ik eerder gezegd heb over hoe wij daar nu op dit moment naar kijken. 

Met dat in gedachten zullen wij vervolgens ook wellicht ook zeker aan u voorleggen. Het is 

en blijft een collegebevoegdheid. Ik heb drie keer toe, vier keer toegezegd inmiddels, en ik 

kan u voor de vijfde keer zeggen dat wat wij destijds in de combinatie van breedtesport, 

topsport en van zorg die combinatie daarin, dat is de combinatie die wij voor ogen zien in 

dat hele centrum. Zo zijn we begonnen en zo zijn we nog steeds gezamenlijk aan de rit. 

Mocht dat veranderen dan komen wij bij u terug met een voorstel. We komen niet met een 

voorstel want we hebben het niet gewogen want er ligt nog geen voorstel en mocht het wel 

aan de orde zijn, komen we zeker naar u toe zodat ook uw wensen en bedenkingen die u nu 

al uit. Die kunnen we dan in gezamenlijkheid of kunt u als raad ook met het college delen. 

01:18:21 
Voorzitter: De heer de Haan, u heeft een verduidelijking gekregen op de beantwoording van 

de vragen en u heeft inmiddels ook een hele heldere toezegging. 

01:18:33 
De heer Haan: Ik heb nog een kleine vraag, Voorzitter als het mag van u. 

01:18:35 
Voorzitter: Dan wel een hele kleine. 

01:18:38 

De heer Haan: Het is een collegebevoegdheid. Dus stel de raad zou vandaag besluiten wij 

zeggen dat de gemeente het zorgcentrum in eigendom houdt dan kan u nog besluiten als 

college om dat niet te doen. Heb ik het dan goed begrepen? 

01:18:59 

Wethouder: Sowieso is het nog NV Euroborg. Daar is er is in principe nog de de partij die 

daar ook weer tussen zit. Sowieso is er ook geen verzoek binnengekomen. Mocht het wel 

aan de orde zijn, is dat een collegebevoegdheid om dat te wegen. De vraag is hoe het college 

daarmee omgaat. Ik ga misschien hetzelfde antwoord geven als net. Het is nog geen 

raadsbevoegdheid want anders kon u dat vandaag meteen als raad besluiten. Het is niet zo 

dat het college niet hoort wat u als raad heeft aangegeven namelijk. Bij voorbaat hebt u al 

wensen en bedenkingen tegen een eventueel besluit daarover. Dus ik zie het dat u het 

uitspreekt. Let u heel goed op college dat u de komende periode doet indachtig de 

besluitvorming in 2015 16 neemt u dat mee en indien dat aan de orde is zal het college dat 

zeker doen. Maar een ander besluit dan een bevoegdheid verleggen en dat is op dit moment 

niet mogen. 

01:19:54 
Voorzitter: U kunt altijd agenderen wat u wilt. 
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01:20:03 
De heer Haan: Als het kan zou ik graag even schorsen om even te overleggen met de 

indieners. 

01:20:07 

Voorzitter: Dat kan ik mij goed voorstellen. Wij gaan even vijf minuten schorsen. 

01:20:14 

Speaker 1: Voorzitter, mag ik eerst nog een vraag stellen aan de wethouder. 

01:20:19 

De heer Haan: Ja, dat weet ik wel maar er is een ordeverzoek om even te schorsen. Daar 

wordt de vraag misschien ook nog wat beter door. Meneer de heer de Haan wil schorsen. 

We gaan tien minuten Schorsen en dan kan onderling nog even overleggen. We Schorsen tot 

20 voor negen. Ik heropen de vergadering. Meneer de Haan. 

01:28:50 
Lo-A-Njoe: Voorzitter, ik zie dat de heer naar mij wijst. Als u mij toestaat doe ik graag het 

woord. 

01:28:56 

Voorzitter: Als u zo gezagsgetrouw bent. Ik zie ook een duimpje van de heer de Haan. 

01:29:04 

De heer Haan: We hadden afgesproken dat de heer Lo-A-Njoe het woord zou voeren. 

01:29:09 
Voorzitter: Gaat uw gang. 

01:29:10 
Lo-A-Njoe: Dank u wel, Voorzitter, dank u wel meneer de Haan. Het viel ons op. We willen 

vragen om een tweede termijn, omdat het ons opgevallen is dat alleen de indieners hier wat 

over hebben gezegd. Wij hechten ook aan de mening van andere partijen, met name ook de 

coalitiepartijen op dit punt. Dat zouden we graag willen horen. 

01:29:31 
Voorzitter: Dat kan als men zich daartoe geroepen voelt. Wie van de raad wenst verder nog 

het woord? De ChristenUnie? 

01:29:46 
De ChristenUnie: Dank u wel Voorzitter, een terechte vraag die de heer LO A-Njoe stelt. Wij 

kunnen ons wat dat betreft in een motie vinden in het eerste besluitpunt, namelijk dat die 

visie die we ooit hebben vastgesteld nog steeds vaststaat. De wethouder gaf het ook aan, 

daar wordt niet aan gemorreld. Dat staat nog steeds vast overeind en wat betreft de 

verkoop, is op dit moment niet aan de orde en volgens mij heeft de wethouder aangegeven 

hoe zij daarin staat, hoe ze de raad daar eventueel wil bij betrekken. Dus als de motie toch in 

stemming komt, dan zullen we tegenstemmen. 

01:30:25 
Voorzitter: De heer de haan heeft nog een vraag. 
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01:30:28 
De heer Haan: Voorzitter, de vraag is eigenlijk heel simpel. Als het wel aan de orde komt, 

vindt u dan dat de gemeente haar eigendom kan verkopen? 

01:30:41 

De ChristenUnie: Volgens mij heeft de wethouder duidelijk aangegeven dat als het wel aan 

de orde komt, wat we nog moeten afwachten. Dus als dan is sowieso een lastige discussie. 

Maar als het aan de orde komt hoe ze de raad daarbij wil betrekken en dat is voor ons 

voldoende. 

01:30:55 

Voorzitter: De VVD had nog een vraag aan u. 

01:30:58 

VVD: Dank u Voorzitter. Wij vragen ons af hoe de ChristenUnie een visie overeind wil 

houden op het moment dat een pand niet meer in bezit is. Wat heb je er dan nog over te 

zeggen? 

01:31:11 

Voorzitter: Meneer Rebergen aan u het woord. 

01:31:13 
De ChristenUnie: Voorzitter, verkoop is op dit moment helemaal niet aan de orde, dus ik 

snap niet goed waarom we deze discussie daarover voeren. Plus wat ik net ook al zei, de 

wethouder heeft aangegeven op welke manier zij eventueel de raad erbij wil betrekken en 

dat is voor ons voldoende. 

01:31:25 
Voorzitter: Ik wil voorkomen dat we in een als dan discussie belanden, want dat wordt 

overbrugd door de toezegging van de wethouder. U wordt erbij betrokken en ook op een 

tijdig moment, want anders heeft het geen zin om hier te suggereren dat u nog wensen en 

bedenkingen kunt indienen. Dat is het verhaal. Als u zegt van er mag überhaupt niet gepraat 

worden. Dat kan ook, maar dat is een andere strekking van de motie. Ik ga even kijken naar 

de Partij van de Arbeid. 

01:32:00 
De Partij van de Arbeid: Voorzitter om toch te voorkomen dat iemand per ongeluk een 

medespeech doet onvoorbereid over dit onderwerp, doe ik het eventjes. Volgens mij is heel 

duidelijk aangegeven en dat is ook goed door de indieners van deze motie dat ze het 

belangrijk vinden dat die onderliggende visie van het topsportcentrum dat die te allen tijde 

eigenlijk gewaarborgd blijft. Volgens mij is het dan ook heel fijn dat jullie het op deze manier 

geagendeerd hebben en uitspreken en dat onderschrijven wij als Partij van de Arbeid ook 

helemaal. Volgens mij heb ik ook van het college gehoord dat zij dat ook onderschrijven en 

hebben ze ook toegezegd dat ze zich daarvoor zullen inspannen en is de vraag dat als zich 

een situatie voordoet waarin dat onder druk komt te staan dat we dan kijken wat de beste 

oplossing is om die visie te allen tijde overeind te houden. Volgens mij is daarmee eigenlijk 

voldaan aan de belangrijkste wens van de indieners van deze motie en ook die van de Partij 

van de Arbeid. 

01:32:51 
Voorzitter: Zijn er nog anderen? GroenLinks aan u het woord. 
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01:32:58 
GroenLinks: Voorzitter hier hetzelfde ook om te voorkomen dat iemand een medespeech 

onvoorbereid moet doen zal ik kort het woord voeren. Laat ik even beginnen met een 

algemeen punt. Indien de indienende fracties daar graag op een manier willen over willen 

spreken dat alle partijen daar hun mening over geven zou ik het ook aanraden tijdig te 

agenderen zodat het besproken kan worden. Dan zou ik het op die manier doen in het 

vervolg en niet als een motie vreemd in een vergadering. Wilt u de interrupties toestaan of 

zal ik in eerste instantie doorgaan? 

01:33:29 
Voorzitter: Nee, er was gevraagd om de andere partijen even het woord te laten. Die ruimte 

geef ik nu. 

01:33:34 
GroenLinks: Dan gaat de andere partij even door met het woord. In lijnen wat er in de motie 

staat, zijn we het geheel met de indienende partijen eens. Het is van belang dat deze visie 

overeind blijft staan omdat allerlei zaken die wij voorheen belangrijk vonden, vinden wij nog 

steeds van belang. Het multifunctionele karakter, de manier waarop je binnen wordt 

samengewerkt en dat het een bredere functie heeft dan alleen voor FC Groningen 

vanzelfsprekend. Ook in combinatie met de toezegging van de wethouder dat dat voor hen 

ook van het allergrootste belang is en dat het ook, mocht dat aan de orde zijn, wat het niet 

is, dus in die zin is het prematuur dat het via de raad gaat, is het voor onze fractie afdoende. 

Als het ook in stemming worden gebracht dan zullen wij de motie ook om die reden ondanks 

dat we met de strekking eens zijn, niet kunnen steunen. 

01:34:20 
Voorzitter: PVV aan u het woord. 

01:34:24 

PVV: Voorzitter, wij vinden dat het topcentrum gewoon niet verkocht moet worden. Dat is 

heel erg duidelijk. Er is heel veel publiek geld in gegaan, niet alleen van de gemeente maar 

ook van de provincie. Ik zou graag willen weten hoe de provincie gaat reageren als hij zeven 

ton subsidie die eraan gegeven is zomaar wordt overgedragen wordt verkocht aan FC 

Groningen. Volgens mij is het wel aan de orde want FC Groningen geeft aan dat ze het willen 

kopen, dus dan hebben we het hier over en dan kunnen we hier een uitspraak doen en 

vervolgens aangegeven dat wij dat niet willen verkopen aan FC Groningen om de redenen 

die we al genoemd hebben en omdat er zoveel geld in is gestopt. Ik vind het onbestaanbaar 

dat wij gewoon niet als raad daar een beslissing over nemen. 

01:35:11 

Voorzitter: Partij voor de dieren aan u het woord. 

01:35:13 
Partij voor de Dieren: Dank u Voorzitter. Ik heb de portefeuille sport vorige week over de 

schutting gekieperd bij mijn collega Bosma dus ik doe dat ook nog even voor nu. Want ze 

heeft zich nog niet ingelezen op het topsport zorgcentrum. We delen de zorg van de 

indienende fracties wel en willen ook dat die visie overeind blijft. We zijn in principe ook 

geen voorstander van verkoop. Maar wat de wethouder net aangeeft is voor ons voldoende 
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dat we nog in positie worden gesteld om daar wat van te vinden met de wensen en 

bedenking procedure. Er is op dit moment vanuit ons ook geen steun. 

01:35:40 
Voorzitter: De SP. 

01:35:43 

SP: Voorzitter daar kan ik me volledig bij aansluiten. Maar natuurlijk weten alle partijen, 

zoals de VVD dat de SP [onhoorbaar] partij is die heel graag alles in de uitverkoop wil doen 

met zo min mogelijk zeggenschap over van alles en nog wat. Maar dat weet u van ons. 

01:35:58 
Voorzitter: De partij voor het Noorden. 

01:36:01 
SP: Voorzitter, dank u. De indieners van deze motie doen dat natuurlijk niet voor de lol. Dus 

waar rook is, is vuur en dan vinden wij het niet sterk dat het college een paar keer zegt: het 

is een collegebevoegdheid punt. Dat geeft niet echt vertrouwen. Dan komt het meer over als 

het straks verkocht is, het is een mededeling punt. Dan doen we het niet echt in 

gezamenlijkheid Voorzitter. 

01:36:26 

Voorzitter: Even ter correctie, ik moet toch even ingrijpen zoals in het formeel en daar heeft 

de wethouder ook een komma in de zin geplaatst. Die komma is nogal relevant voor de 

positie van de raad. 

01:36:41 

SP: Ik heb de wethouder zeker zes keer horen zeggen dat het een collegebevoegdheid is. 

01:36:49 
SP: Toen kwam er een komma en daar heb ik nog wat op geconcludeerd ook. Zijn er nog 

anderen? Nee, dan kijk ik even naar de reactie. De heer de haan wijst u weer naar D66? Nu 

wijst D66 weer, het lijkt wel voetbal hier. 

01:37:07 
SP: Voorzitter, het punt van de orde. Ik ben echt niet klaar hoor. U onderbreekt mij 

meerdere keren. 

01:37:14 
Voorzitter: Gaat u maar even uw betoog afmaken. Meneer de Haan aan u het woord. 

01:37:23 
De heer Haan: Voorzitter, dank u wel. Ik snap het gewoon niet. Duidelijk heeft ook in de pers 

gestaan dat Gudde inmiddels een verzoek heeft uitstaan bij de eigenaar NV met de 

gemeente Groningen als enige aandeelhouder. Dat snap ik er niet aan, maar we willen graag 

de motie in stemming brengen. 

01:37:42 
Voorzitter: Akkoord. Kunnen we overgaan tot stemming? Ik open de stemming. Er zijn 16 

voor en 25 tegen. Dat betekent dat de motie is verworpen maar wat gezegd is, is gezegd. 
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9.    Sluiting 

Voorzitter: Dit was het laatste punt. Ik wens u allen een goede thuiskomt en een fijne avond. 


