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GEMEENTERAAD VAN WOENSDAG 22 DECEMBER 2021 16.30 UUR
Voorzitter: K. Schuiling (burgemeester)
Namens de raad: M. Wijnja (GroenLinks), P. Brouwer (GroenLinks), F. Folkerts (GroenLinks),
M. van der Glas (GroenLinks), J. van Hoorn (GroenLinks), J. Jones (GroenLinks), B. Leemhuis
(GroenLinks), C. Nieuwenhout (GroenLinks), N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), H. Sietsma
(GroenLinks), J. Bushoff (PvdA), K. Boogaard (PvdA), J.P. Loopstra (PvdA), D. van der Meide
(PvdA), J. de Jonge (PvdA), T. Rustebiel (D66), S. Claassen (D66), K. van Doesen (D66), J. Lo-ANjoe (D66), I. Venhuizen (D66), J. Dijk (SP), D. Brandenbarg (SP), B. de Greef (SP), J. Huisman
(SP), W. Koks (SP), I. Jacobs (VVD), E. Akkerman (VVD), J. Boter (VVD), G. de Vries (VVD), G.
Brandsema (ChristenUnie), T. Moorlag (ChristenUnie), P. Rebergen (ChristenUnie), K. de
Wrede (PvdD), W. Pechler (PvdD), T. van Zoelen (PvdD), R. Bolle (CDA), H.P. Ubbens (CDA), Y.
Menger (100%Groningen), H. Moerkerk (100%Groningen), A. Sijbolts (Stadspartij), R. Staijen
(Stadspartij), S. Bosch (Student&Stad), T. van Kesteren (PVV)
Namens het college: I. Diks (wethouder), R. van der Schaaf (wethouder), B. Benjamins
(wethouder), I. Jongman (wethouder), P. Broeksma (wethouder), C. Bloemhoff (wethouder),
G. Chakor (wethouder)
Namens de griffie: J. Spier

Voorbereidende sessie gemeenteraad
1. Opening en mededelingen
00:16:32

Voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering in een wat bijzondere setting. Die setting
hangt in de allereerste plaats samen met de locatie. De locatie was gepland voor een
normale raadsvergadering, maar door de omstandigheden rond corona is dat weer
veranderd en zijn hier alleen maar de woordvoerders aanwezig uit de gemeenteraad. Dit is
ook niet een formele gemeenteraad, maar de voorbereidende sessie van een gemeenteraad.
Hetgeen betekent, dat we nu alle onderwerpen die aan de orde moeten komen, zullen
bespreken en ergens in de loop van de avond – het zou half elf kunnen worden – de
stemmingen gaan doen. We beperken ons dus vanavond in de formele raadsvergadering
uitsluitend tot de stemmingen. Alles, dus ook de stemverklaringen, komt nu aan bod. De
tweede reden, dat het een bijzondere vergadering is, is dat u hier natuurlijk had willen zien,
de plaatsvervangend voorzitter, Rik van Niejenhuis. Ware het niet, dat hij hele andere en
voor hem en zijn familie veel belangrijker bezigheden had – is nauwelijks voorstelbaar –
maar zijn dochter Ella is zojuist op de wereld gekomen. Wij feliciteren hem van harte
daarmee en alle goeds voor Ella en moeder en het hele gezin natuurlijk. Dat betekent, dat u
het met mij moet doen. Het is een teleurstelling, maar wel met een goede reden, denk ik.
Dan betekent dat tegelijkertijd, dat we in deze voorbereidende sessie en in de
raadsvergadering alleen maar de afwezigheid hebben te noteren van Rik van Niejenhuis.

2. Vaststellen agenda
- Ordevoorstel: Mobiliteitsvisie
Voorzitter: Dan gaan we over tot de vaststelling van de agenda. Er is een ordevoorstel
binnengekomen, dat is ingediend door 100% Groningen en de Stadspartij met steun van de
Socialistische Partij, Partij voor de Vrijheid en Partij voor de Dieren, die heeft zich daar nog
aan toegevoegd, en dat gaat over de mobiliteitsvisie. Ik stel voor dat de indiener het voorstel
3

kort toelicht en dan zal ik het ook afconcluderen na bespreking in het presidium. Wie mag ik
het woord geven op dit agendavoorstel?
00:19:34

De heer Moerkerk: Dank u wel, Voorzitter. Er is veel te doen over dit voorstel. Het is ook al
heel lang een onderwerp van gesprek in deze raad, maar wij constateren nog steeds dat er
heel veel onduidelijk is in dit dossier. Het veroorzaakt veel onrust. De financiering is nog niet
helemaal helder. De impact op de stad, bewoners en ondernemers is erg groot als het gaat
om dit voorstel. Er zijn allerlei bewonersalternatieven voorgesteld die matig of niet helemaal
duidelijk zijn doorgerekend en we vinden het zo een fors voorstel met zoveel impact, dat we
het – om het maar eens populair te zeggen – over de verkiezingen heen willen tillen en het
over te laten aan een nieuwe raad en een ander college. Vooral ook, omdat dit een voorstel
is wat jaren, zo niet decennia, impact heeft voor deze stad, dus vandaar dit ordevoorstel.
Dank u wel, Voorzitter.
00:20:28

Voorzitter: Dank u zeer. Zoals gezegd, wordt het voorstel om de mobiliteitsvisie
controversieel te verklaren en uit te stellen tot na de verkiezingen gesteund door de PVV, de
SP en de Partij voor de Dieren. Daar is verder geen woordmelding meer voor gevraagd.
Peiling in het presidium zojuist heeft uitgewezen, dat het op de agenda blijft. Ik stel ook voor
het dan wel nu te gaan behandelen. Aldus besloten, voor zover we hier besluiten kunnen
nemen.
- Ordevoorstel: Inrichtingsplan Grote Markt
Voorzitter: Het andere voorstel om van de agenda af te voeren, betrof het inrichtingsplan
van de Grote Markt. Ook dat werd ingediend door 100% Groningen, de Stadspartij, de PVV
en de SP, de Socialistische Partij. Wie mag ik het woord geven over dat ordevoorstel? De
heer Sijbolts.
00:21:37

De heer Sijbolts: Ja, dank u wel, Voorzitter. Zowel ondernemers, onder andere aan de Grote
Markt, het Waagplein, Gedempte Kattendiep, als ook standplaatshouders en Vindicat geven
aan, middels diverse brieven aan de raad, over de huidige voorliggende plannen en over
onder andere de bomengroep en het waterelement uit het inrichtingsplan, niet
geïnformeerd te zijn. We lezen ook, dat er mogelijkheden bestaan, dat er juridische
procedures gestart worden. Wij vinden het dan ook niet logisch om nu eerst het
inrichtingsplan en bijbehorende uitvoeringskrediet vast te stellen, alvorens het
beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. Wij vinden ook dat de inspraak en participatie, rond de
huidige voorstellen, onvoldoende heeft plaatsgevonden voor plannen van zo een grote
omvang. We stellen de raad dan ook voor om dit raadsvoorstel van de agenda te halen en
pas terug te laten komen op de agenda, wanneer de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan
samen met ondernemers en betrokkenen tot stand is gekomen en pas dan, in samenhang
van beide uitwerkingen, een besluit te nemen over dit raadsvoorstel.
00:22:51

Voorzitter: Dank u zeer. Peiling in het presidium zojuist heeft uitgewezen dat, buiten de
indienende partijen en de steunende fracties, dit geen meerderheid krijgt, dus mijn voorstel
is om het ook wel nu te gaan behandelen. Dat is akkoord. Dan blijft het op de agenda staan.
4

3. Vaststellen verslagen
Voorzitter: Agendapunt drie, de verslagen van tien en 24 november, kan dat worden
vastgesteld? Dat doen we natuurlijk vanavond allemaal, maar daar krijg ik geen
woordmeldingen meer op. Aldus besloten.

4. Benoemingen
Voorzitter: Er zijn geen benoemingen.

5. Initiatiefvoorstellen
Voorzitter: Er zijn geen initiatiefvoorstellen.

6. Ingekomen stukken
Voorzitter: De ingekomen stukken zouden vanavond als hamerstuk kunnen worden afgetikt.
Dat kan ook.

a. Ingekomen collegebrieven
b. Ingekomen overige stukken
Voorzitter: Dan zijn we bij de ingekomen collegebrieven en de ingekomen overige stukken.
Allemaal als hamerstukken.

c. Bekrachtiging geheimhouding o.g.v. artikel 25 Gemeentewet
Ja, dan zijn we bij bekrachtiging van geheimhouding over Sunny Selwerd. Mag ik aannemen
dat dat vanavond bekrachtigd kan worden? Ik kijk rond. Aldus wordt het dan afgehandeld
vanavond.

7. Conformstukken
Voorzitter: Dan zijn we bij de conformstukken. Ik ga ze toch nog even bij langs, omdat er nog
hier en daar wat wat 'second thoughts' waren in het presidium.

a. Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Baasis
Voorzitter: Ik ga ervan uit, dat wij vanavond conform kunnen vaststellen: de herbenoeming
van twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Baasis. Dat is het geval.

b. Co-investeringsfonds voorstellen 2022
Voorzitter: Dan is er een stemverklaring bij het co-investeringsfonds 7b van de Christen Unie.
00:24:50

De heer Brandsema: Yes, verkeerde knopje. Dank, Voorzitter. Ja, omwille van de tijd, omdat
het wat bondiger kan, pak ik even gelijk punt c. en d. er ook bij, met uw goedkeuren.
Voorzitter, er staan drie raadsvoorstellen met betrekking tot sport tussen de
conformstukken. Gezien de volle raadsagenda lijken die stilletjes te passeren en om dat niet
helemaal te laten gebeuren wil mijn fractie er toch kort wat aandacht aan schenken. De
raadsvoorstellen betreffende investeringen in sportvelden en het afronden van het project
Gelijk Speelveld in de voormalige gemeente Groningen. De ChristenUnie is blij, dat we ook
komend jaar weer blijven investeren in kwalitatief goede sportvelden. Zo wordt er onder
andere een nieuw beachhandbalveld aangelegd op Kardinge, wordt een natuurgrasveld
omgezet naar een kunstgrasveld op West End en wordt het huidige kunstgrasveld van VV
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Glimmen vervangen door een nieuw kunstgrasveld. Om een paar voorbeelden te noemen. Ik
heb contact gehad met de voorzitter van VV Glimmen en mijn fractie is blij te horen dat de
vereniging positief is over dit voornemen en hoe de vereniging is meegenomen in het
proces. Tot slot, Voorzitter, nog kort iets over het Gelijk Speelveld. Het is een lang traject
geweest, waarin ingewikkelde en sterk wisselende eigendomssituaties omgevormd moesten
worden in meer eenduidigheid en mijn fractie is blij dat dit gelukt is voor alle sportparken in
de voormalige gemeente Groningen. Dank aan eenieder die zich hier de afgelopen jaren mee
bezig heeft gehouden. De ChristenUnie hoopt, dat deze ervaring ervoor zorgt, dat het
creëren van een gelijk speelveld in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer
voorspoedig zal verlopen. Dank u wel.
00:26:16

Voorzitter: Dank u zeer. Dan de Stadspartij en 100% Groningen ook over het coinvesteringsfonds.
00:26:24

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, ik had op de politieke woensdag al het één en ander gezegd
over zorgen, die wij hebben geuit over de parkeerplaatsen voor SC Stadspark. De wethouder
heeft daar een aantal toezeggingen op gedaan en dat is voor ons voor nu voldoende. Er
komt nog een apart raadsvoorstel en wij gaan ervan uit dat bij dat raadsvoorstel daar
voldoende aandacht ook voor zal zijn, dus we kunnen nu instemmen met het voorstel.
00:26:48

Voorzitter: Dat waren de woordmelding op dat punt.

c. Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022
Voorzitter: Zeven c: Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden. Ik neem aan dat de
ChristenUnie zichzelf niet gaat herhalen. De loftrompet is gestoken, dat kan nooit kwaad in
deze dagen. Aldus wordt het afgetikt vanavond.

d. Afronding overdracht gebouwen aan sportverenigingen Gelijk Speelveld
Voorzitter: Dan 7 d, dat gaat over de sportverenigingen Gelijk Speelveld. Ik kijk nog even
naar meneer Sijbolts. Nee, niet meer? Anderen ook niet meer? Dan gaat dat conform
vanavond.
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e. Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2021
f. Aanleg verbindende bruggen Paddepoel
g. Deelname experiment centrale stemopneming gemeenteraadsverkiezingen
2022
h. Voorbereidingskrediet insnijding Emmaviaduct
i.

Vaststelling Financiële Verordening gemeente Groningen 2021

j.

Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar
Onderwijs Groningen

k. Actualisatie krediet Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone
l.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022

m. Verlenging nota gezondheidsbeleid
n. Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 2022
o. Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Groningen 2020
p. Vaststelling verordening tot wijziging APVG 2021 en de Nadere regels
carbidschieten gemeente Groningen
q. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Groningen 2021
Voorzitter: Ook conform gaan: Begrotingswijzigingen derde kwartaal '21, Aanleg
verbindende bruggen Paddepoel, Deelname experiment centrale stemopneming
gemeenteraadsverkiezingen 2022, Voorbereidingskrediet insnijding Emmaviaduct,
Vaststelling Financiële Verordening gemeente Groningen 2021, Herbenoemen van leden van
de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen, Actualisatie krediet
Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone, Programma en Overzicht onderwijshuisvesting
2022, Verlenging nota gezondheidsbeleid, Verordening Adviesgroep Sociaal Domein
gemeente Groningen 2022, Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Groningen, Vaststelling verordening tot wijziging van de APVG 2021 en de Nadere
regels over het carbidschieten – het hoogtepunt van het jaar in de gemeente Groningen –
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021.

r. Lange Termijn Agenda 2022
Voorzitter: Dan nog een stemverklaring bij de lange termijnagenda 2022 van de VVD.
00:28:57

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Mijn fractie wil graag het ongenoegen uiten over
het feit dat zo gemakkelijk de bouwplannen en de visie van De Held III worden verplaatst.
Een gevoel van urgentie in deze wooncrisis blijkt daar in ieder geval niet uit. Het valt ons op,
dat het inderdaad een bouwplan is, wat door particulieren wordt gedaan. Ons valt ook op,
dat urgentie er wel is bij door de gemeente zelf of door corporaties gebouwde gebieden en
bij deze niet. Dat vinden wij in deze tijd onbestaanbaar.
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00:29:38

Voorzitter: Mag ik met die kanttekening wel aannemen, dat u vanavond instemt? Aldus
besloten, althans voor nu.

s. Integraal toekomstperspectief accommodaties bewegingsonderwijs en
binnensport
t. Middelen versterken vertrouwen lokale democratie
u. Vaststelling Strategie werklocaties
Voorzitter: Dan s. Integraal toekomstperspectief accommodatie bewegingsonderwijs en
binnensport, Middelen versterken vertrouwen lokale democratie, Vaststelling Strategie
werklocaties.

v. Vaststelling bestemmingsplan Friesestraatweg 181
Voorzitter: Dan zijn we bij v. Vaststelling, bestemmingsplan Friesestraatweg 181. Dat is niet
dit adres, gelukkig, maar wel de buurman ongeveer. Ik geef het woord aan de Socialistische
Partij.
00:30:19

De heer Dijk: Dank u wel, Voorzitter. Ja, de SP wordt geacht tegen dit voorstel te hebben
gestemd. Zoals wij in de commissie ook hebben aangegeven, vinden we de manier van
bouwen, als het gaat om grote intensiteit, maar ook het doel van degene die het
ontwikkelt ... Ja, daar staan wij niet achter.
00:30:39

Voorzitter: Het CDA.
00:30:39

De heer Ubbens: Ja, bedankt, Voorzitter. Ja, ook wij worden geacht tegen dit voorstel te
hebben gestemd, omdat wij met name het parkeren niet goed opgelost vinden en ook
voorzien dat er grote parkeeroverlast gaat doordringen tot aan Vinkhuizen met de komst
van dit plan.
00:30:58

Voorzitter: De Stadspartij en 100%.
00:31:00

De heer Sijbolts: De fracties van de Stadspartij en 100% Groningen worden, om de redenen
die zijn verwoord door de SP en het CDA, ook geacht tegen te hebben gestemd.
00:31:11

Voorzitter: Dat is genoteerd. Overige fracties zullen vanavond instemmen.

w. Lokaal Plan van Aanpak 2022 versterkingsopgave gemeente Groningen
Voorzitter: Dan zijn we bij w. Lokaal Plan van Aanpak 2022 versterkingsopgave gemeente
Groningen. Ik geef het woord aan de Socialistische Partij.
00:31:26

De heer Dijk: Dank u wel, Voorzitter. Wij zullen voor dit voorstel stemmen, ondanks dat we
ook allerlei bedenkingen hebben bij dit plan van aanpak, waarvan eentje de belangrijkste is,
die we ook hebben aangegeven: de behandeling van gelijke gevallen die op ongelijke manier
8

worden behandeld op dit moment. Ik weet dat de wethouder daarover in contact is met
bewoners. Ik hoop dat ze daar uitkomen, omdat de SP vindt dat mensen op precies dezelfde
manier moeten worden behandeld en ook recht moeten kunnen hebben op versterking en
sloop-nieuwbouw, als men aan de overkant van de straat dat ook heeft. We zullen echter,
dus wel voor dit voorstel stemmen.
00:32:00

Voorzitter: Dank u zeer, dat is genoteerd. De Stadspartij 100%.
00:32:04

De heer Sijbolts: Dank u wel, Voorzitter. Onze fracties zullen instemmen met het voorstel
met de stemverklaring, zoals zojuist verwoord door de heer Dijk van de SP.
00:32:13

Voorzitter: Dank u zeer, dan ga ik ervan uit dat vanavond iedereen instemt met dit plan en
de stemverklaringen zijn nu genoteerd.

x. Nacalculatie meerjareninvestering openbare ruimte 2012-2018
Voorzitter: Dan zijn we bij x. dat is de Nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte.

y. Vaststelling definitief ontwerp en uitvoeringskrediet Rodeweeshuisstraat
Voorzitter: Dan zijn we bij y. Vaststelling definitief ontwerp en uitvoeringskrediet
Rodeweeshuisstraat. Mevrouw De Wrede, Partij voor de Dieren.
00:32:43

Mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel, Voorzitter. Even voor de duidelijkheid, de Partij voor de
Dieren wordt geacht om tegen het voorstel p. te hebben gestemd, het voorstel dat gaat over
onder andere carbidschieten, omdat het voorstel ons niet ver genoeg gaat. Dank u wel,
Voorzitter.
00:33:08

Voorzitter: Gered door de gong, want het kan nog net. Wij zullen het noteren.

z. Vaststelling functioneel ontwerp en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet
tijdelijke haltes Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep
Voorzitter: Dan zijn we inmiddels al wel bij z. van Zacherias, dat gaat over het functioneel
ontwerp en beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet tijdelijke haltes Gedempte
Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep. Een stemverklaring van de Stadspartij en 100%
Groningen.
00:33:33

De heer Sijbolts: Dank u wel, Voorzitter. Onze fracties worden geacht tegen te hebben
gestemd, omdat wij vinden dat er in het participatieproces een aantal belangrijke haltes zijn
overgeslagen.
00:33:45

Voorzitter: Die wordt genoteerd voor vanavond. De rest van de raad zal instemmen. Nee?
PVV?
00:33:53

De heer Van Kesteren: De PVV-fractie sluit zich daarbij aan, Voorzitter.
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00:33:57

Voorzitter: Die wordt ook genoteerd. Verder zal iedereen instemmen vanavond.

a.a. Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare ruimte – Nieuwe ruimte
Voorzitter: Dan hebben we a.a. Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare ruimte - Nieuwe
ruimte. Daar geef ik het woord aan het CDA.
00:34:14

De heer Ubbens: Ja, bedankt, Voorzitter. Wij zullen tegen dit voorstel stemmen. Het is
weggegooid geld. Vele tonnen zijn hier uitgegeven aan iets wat we al deden. Het is zinloos
om zo een ontwerpleidraad vast te stellen.
00:34:29

Voorzitter: 100% Groningen.
00:34:30

De heer Moerkerk: Dank u, Voorzitter, onze fracties worden ook geacht tegen te hebben
gestemd en vooral omdat in een heel laat stadium, een bijlage is toegevoegd met
profielschetsen voor onder andere de Oosterhamrikzone, die niet betrokken zijn bij eerdere
besprekingen. We vinden het zinvol, dat er een visie is op de leefbaarheid – vanzelfsprekend
– maar dit vonden wij te ver gaan doen. Dank u wel.
00:34:51

Voorzitter: De tegenstem is genoteerd voor vanavond. GroenLinks.
00:34:54

De heer Leemhuis: Ja, daar mag nog een positieve stemverklaring tegenover staan. Mijn
fractie is heel blij met dit plan, dat nu geruisloos bijna conform wordt vastgesteld. Dit is het
plan, waarmee we in de toekomst onze openbare ruimte veel leefbaarder, groener en
prettiger gaan maken. Wij zullen voorstemmen.
00:35:15

Voorzitter: Dank u zeer. Dat waren de - De PVV.
00:35:19

De heer Van Kesteren: De PVV-fractie stelt daar weer iets geheel anders tegenover. Wij
sluiten ons aan bij de woordvoering van 100% Groningen hierover.
00:35:32

Voorzitter: Dank u zeer. Dan zijn de tegenstemmen genoteerd voor vanavond en de rest van
de raad zal instemmen met Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare ruimte. Aldus
genoteerd.

8. Bespreekpunten
Dat brengt ons naar de Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg. Het punt blijft dus op de
agenda staan. Voor de orde betekent dat, dat we vandaag te bespreken hebben: de
Mobiliteitsvisie, de Regiovisie Jeugd regio Groningen, het Inrichtingsplan uitvoeringskrediet
Grote Markt, Ruimte voor retail en er is een aantal moties vreemd aan de orde van de dag,
maar die zullen nog aan de agenda zijn toegevoegd en daar te lezen.

10

a. Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en
gezonde gemeente
- A1: Geen busbaan in de Vinkenstraat-T. a. Thuessinklaan
Voorzitter: Bij de mobiliteitsvisie is een amendement ingediend door een aantal partijen. Die
zal in de woordvoering worden betrokken en een tweetal moties daar geldt hetzelfde voor;
die zullen in de woordvoering worden betrokken. Wie mag ik als eerste het woord geven op
dit punt? De heer Pechler, Partij voor de Dieren.
00:36:45

De heer Pechler: Ja, Voorzitter, dank u. Dan wil ik wel als eerste. Na de bespreking in de
meningsvormende vergadering vorige week staan er voor mij nog enkele punten open over
de mobiliteitsvisie. Graag zou ik van de wethouder een toezegging krijgen, dat de punten die
de werkgroep Toegankelijk Groningen heeft ingebracht, met name begaanbare trottoirs voor
rolstoelen en veilige oversteekplaatsen, nadrukkelijk een plek krijgen in de
uitvoeringsprogramma's. Wat betreft de knip in de lijzijde van Lewenborg, die ik voorstelde
vorige week, was de reactie van de wethouder dat dat daar niet nodig was, omdat het alleen
wijkverkeer is dat daarop rijdt. Dat is logisch, het is een wijkring, maar wel een wijkring waar
50 wordt gereden, veel drukte is van en naar de parkeerplaats van het winkelcentrum, waar
veel bussen rijden en geen vrij liggende fietspaden aanwezig zijn. Ook de wijkring van Beijum
wordt alleen gebruikt door wijkverkeer en toch is daar ook, zoals ik vorige week aangaf, al
sinds jaar en dag een knip aanwezig bij winkelcentrum West. Zou de wethouder kunnen
aangeven, waarom dit dan niet in Lewenborg zou kunnen, om de verkeersveiligheid en het
verblijfsklimaat naast het winkelcentrum te verbeteren? Voorzitter, ik heb ook nog een
vraag over de Boumaboulevard, naar aanleiding van een mail die daarover de afgelopen
week is binnengekomen van een omwonende. De druk op die weg is door het station, de
scholen, Euroborg, bioscoop, casino, alle bedrijvigheid en de grote aantallen nieuwe
woningen in dat gebied, erg groot. Tussen het station en de Jumbo, dat is 250 tot 300 meter,
zijn er geen zebrapaden over de Boumaboulevard aanwezig en de weg veroorzaakt daardoor
momenteel een barrièrewerking, waar ook nog eens harder wordt gereden dan 50. In de
doorwaadbare stad staat deze Boumaboulevard alsnog als 50km/uur-weg ingetekend. Ziet
het college kansen om deze weg toch vorm te geven als 30km/uur-weg of in ieder geval om
zebrapaden, bijvoorbeeld ter hoogte van de brug, toe te voegen? Graag een reactie. Ook
mijn fractie ziet het probleem van fietsparkeren in de schilwijken, maar als je de fietsen
willen clusteren en dit te ver van de voordeur gebeurt, loop je natuurlijk het risico dat
niemand zich aan die clusterplekken houdt en dat de stoepen alsnog onbegaanbaar zijn door
alle 'wildgeparkeerde' fietsen. Daarom dienen we de motie van Student en Stad hierover
mede in. Dan tenslotte, Voorzitter, het Oosterhamriktracé. Mijn fractie vindt het jammer,
dat de keuze wordt gemaakt om door te gaan op de ingeslagen weg, om de busbaan te
verplaatsen naar de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan in het midden van de
wijk, veel te smalle straten en dat dit op deze manier ook onderdeel uitmaakt van een
anders, erg mooie mobiliteitsvisie. Daarom dienen we mede met de SP het amendement in
om de nadere uitwerking daarbij ook te betrekken; een optie van een buurtstraat die in het
verlengde van de Oosterhamrikkade over het Van Starkenborghkanaal gaat met de
bijbehorende brug. Daar laat ik het nu bij.
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00:39:20

Voorzitter: Zijn er andere woordmeldingen? Ja, meneer Koks, SP.
00:39:23

De heer Koks: Ja, dank u wel, Voorzitter. Vorige week hebben we, voor zover het kan, in vijf
minuten over honderden pagina's tekst onze opmerkingen gemaakt. Verder hebben we ons
goed in de oren geknoopt, dat we eigenlijk alleen maar twee concrete besluiten nemen,
namelijk de Eikenlaan en het Oosterhamriktracé en dat er voor de rest allemaal
deelbesluiten in de toekomst nog zullen volgen. De grote lijnen in de mobiliteitsvisie steunen
we, behalve het voor de SP al jarenlang hete hangijzer in de mobiliteit en dat is het
Oosterhamriktracé. In 2016 en in 2018 was het Oosterhamriktracé nodig voor de
bereikbaarheid van de binnenstad en het UMCG met tot dertienduizend auto's per dag. Die
prognoses zijn gedaald naar 6.000. We hebben nog even overwogen om voor te stellen om
over een paar jaar pas weer hier te praten over het Oosterhamriktracé, dan zijn die cijfers
waarschijnlijk gedaald naar nul en dan is het helemaal niet nodig. Nu meldt het college
opeens, dat een noodzakelijke impuls aan de ruimtelijke kwaliteit en de potentiële
belevingswaarde van open water de reden is om de Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan op te zadelen met een busbaan. Een busbaan, waar 50 lange bussen met
vijftig kilometer per uur overheen sjezen, aangevuld met hulpverleningsdiensten en taxi's.
Door een woonstraat van 25 m breed, waar ook nog eens een keertje een ventweg
ingeprutst moet worden. Natuurlijk, de busbaan op het Oosterhamriktracé is een barrière
tussen de Oosterpark- en de Professorenbuurt. Die barrière wordt nu een paar honderd
meter verlegd naar de Vinkenstraat, dwars door het winkelgebied Wielewaalplein en de E.
Thomassen à Thuessinklaan. Een busbaan midden in een woonstraat, met aangrenzend
scholen, kerken en winkels, waar vooral ook kinderen zullen oversteken naar een
nabijgelegen park of naar hun school. Levensgevaarlijk, tenzij aan twee kanten van die
busbaan een hek komt en dat wil toch geen mens. Over verkeersveiligheid gesproken, de
luchtkwaliteitseffecten en de lawaaioverlast zullen ernstiger zijn tussen de gevels van de
Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Fijnstof en geluid verwaait in de open
Oosterhamrikkade nu eenmaal beter. Van een vrij liggende busbaan terug naar het OV
dwars door de wijk; een gruwel, ook voor het OV-Consumentenplatform. Voorzitter, om de
Oosterhamrikkade te kunnen beleven en andere bewoners op te zadelen met de negatieve
gevolgen daarvan, is voor de SP-fractie onacceptabel. In de smalle Vinkenstraat wonen met
name mensen met lagere inkomens. De leefkwaliteit voor hen verslechteren, dat zou toch
voor GroenLinks en PvdA een brug te ver moeten zijn. In 2018 ontwikkelde de ChristenUnie
samen met de SP een knipvariant voor het Oosterhamriktracé met de uitspraak, dat door
elke collegevariant de leefbaarheid in de Vinkenstraat en de Oosterhamrikkade ernstig zou
worden aangetast. Het huidige collegevoorstel gaat volledig ten koste van de bewoners van
de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Dat vindt de ChristenUnie blijkbaar
wel acceptabel. Hoe een partij in drie jaar kan draaien. Zou dat iets met de oppositiestand in
2018 en het collegepluche in 2021 te maken kunnen hebben? Met een knip 00:42:38

Mevrouw Moorlag: Voorzitter?
00:42:38

Voorzitter: Ik had al een idee dat u zou komen. Ja, gaat uw gang.
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00:42:48

Mevrouw Moorlag: Ja, bedankt, Voorzitter. De ChristenUnie is wel benieuwd, waar de heer
Koks vandaan haalt, dat de leefkwaliteit zo drastisch naar beneden gaat in deze wijk, als er
elektrische bussen doorheen komen te rijden?
00:43:01

De heer Koks: Ja, Voorzitter, ik wil best met alle plezier in mijn woordvoering herhalen, maar
ik denk niet dat u dat op prijs stelt. Dan kan ik het weer gaan hebben over vijftig bussen per
uur die vijftig kilometer rijden, taxi's, ambulancediensten enzovoort, die allemaal dwars door
die straten rijden. Dat was in 2018, toen wij gezamenlijk die knipvariant hebben bedacht,
ook al zo. Toen heeft u, als ChristenUnie gezegd: moet je horen, dat vinden wij niet
acceptabel. Voor de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan is in vergelijking met
2018 niets veranderd en daar was u toen op tegen. Ik zal verdergaan met mijn
woordvoering, Voorzitter, tenzij ik natuurlijk nog een vraag krijg van de ChristenUnie, dan
ben ik altijd bereid daarop in te gaan. Oké, dank u wel. Met een knip bij de Kapteyn en
Oosterhamrikkade daalt het aantal auto's van nul op het smalste deel van de
Oosterhamrikkade tot zesduizend per dag bij de nieuwe fiets/auto en busbrug, het breedste
deel van die kade. Allemaal auto's uit aanliggende buurten. Als dan de Oosterhamrikkade
groen wordt ingericht, als 30km/uur-buurt of fietsstraat, dan kan die busbaan gerenoveerd
worden en daar prima blijven liggen. Dan wordt de Oosterhamrikkade leefbaar en blijft de
Vinkenstraat/ E. Thomassen à Thuessinklaan een mooie woonstraat. Voorzitter, de SP dient
samen met CDA, Partij voor de Dieren, 100% Groningen en de Stadspartij een amendement
in om te bereiken, dat middels een knip de busbaan gewoon op de huidige plek kan blijven
liggen. Dank u wel.
00:44:29

Voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog andere woordmeldingen over dit onderwerp? CDA.
00:44:38

De heer Ubbens: Ja, bedankt, Voorzitter. Ja, ik kan me wel grotendeels aansluiten bij de
woorden van de heer Koks, als het gaat om de Oosterhamrikzone. Een paar jaar geleden
hebben wij besloten dat er een splitsing moest komen. Busverkeer dan via de
Oosterparkwijk en het autoverkeer via de huidige busbaan. Toen gingen we nog uit van veel
auto's, die daar dan overheen zouden moeten. Het college stelt nu beleid voor en de
doorrekeningen laten zien, dat daar nog maar 6.000 auto's over die – en dat is alleen maar
wijkverkeer – over die nieuwe autoroute heen moeten. Ja, dan is eigenlijk met
terugwerkende kracht dat hele splitsingsidee achterhaald. Dan kan je toch veel beter de
busbaan de busbaan laten en een auto-ontsluiting voor die 6.000 auto's apart realiseren
over dezelfde brug. Dat lijkt me toch veel logischer en levert veel minder problemen op en
dan hoeft de hele busbaan ook niet dwars door de woonwijk heen. Verder hebben we al in
de discussie in de commissie vorige week onze kritiek op de mobiliteitsvisie uiteengezet.
Uiteindelijk is het wat ons betreft toch een gebrek aan realiteitszin, wat betreft het belang
van de auto. Een soort wensdenken dat automobiliteit echt wel af zou nemen. We zien al
jaren een toenemend autobezit. Deelauto's doen ook niet, wat er is voorspeld. Dat wordt
lang niet genoeg gebruikt om ervan uit te kunnen gaan, dat wij autoverbindingen wel
kunnen gaan verminderen. Ideeën om de Diepenring niet meer voor het verdelen van auto's
te gaan gebruiken. Als je naar een parkeergarage rijdt en die parkeergarage blijkt vol, dat je
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dan terug moet naar de Ring, dat lijkt ons een totaal onwerkbaar syteem. Daar zie ik ook
helemaal geen oplossing voor voorgesteld. Wij zien toch te veel nadelen aan deze visie om
deze vast te stellen. Er zitten goede punten in, je kunt 30km/uur-zones inrichten, alleen daar
moet je ook budget voor hebben. We zien nu al, dat voor heel veel van die plannen geen
geld is. Er was geen geld om 25 gevaarlijke kruispunten aan te pakken. Waarom zou er dan
de komende jaren wel geld zijn om overal 30 km/uur-zones in te richten?
00:46:50

Voorzitter: Meneer Rustebiel.
00:46:51

De heer Rustebiel: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ik had een vraag aan de fractie van het CDA. U
zegt, u wilt de mobiliteitsvisie niet vaststellen, terwijl u net bij een ontwikkeling aan het
Reitdiep zei: ja, daar zijn wij tegen, want wij zien nog geen visie voor het verkeerskundige
vraagstuk daar. Juist voor die verkeerskundige vraagstukken is deze mobiliteitsvisie toch een
prachtig fundament?
00:47:10

De heer Ubbens: Wat ons betreft hoeft er geen visie te komen op die ontsluiting. Er moest
een concreet plan komen voor dat bouwplan, hoe ga je met parkeerproblemen om? Nu
wordt het weer doorgeschoven de wijk in en dat is niet met die bewoners besproken en
daarom zijn we daartegen. Mensen in Vinkhuizen weten niet wat er boven hun hoofd hangt.
Als we het hebben over deze mobiliteitsvisie, dan zie ik hier niet per se heel veel
oplossingen. Ik denk dat het heel veel wensdenken is, wat in de praktijk niet uit gaat komen
en een heleboel plannen, waar wij helemaal geen geld voor hebben. Daar zie ik niet zoveel
in, al zijn er best wel een heleboel elementen die hierin staan, waar wij misschien in de
toekomst best voor kunnen stemmen. Daar laat ik bij.
00:47:50

Voorzitter: Nog andere woordmeldingen? Ja, de heer Van Kesteren.
00:47:58

De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, het gemeentebestuur zegt, we zijn
goed op weg. Vergeet het maar, Voorzitter. Het herwinnen van de openbare ruimte gaat
namelijk ten koste van de auto en van de economische stabiliteit en de leefbaarheid in met
name de binnenstad. Je ziet daar de verarming, de verschraling en de verpaupering
toenemen. Bezoekers van buiten blijven weg, vanwege de moeilijke bereikbaarheid, gebrek
aan betaalbare parkeergelegenheid en verschraling van het winkelaanbod. Veel winkels
sluiten, waardoor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad aanzienlijk minder wordt. Dan
kun je de binnenstad herindelen wat je wil, Voorzitter, maar dat zal niet helpen en zeker niet
als je belangrijke betrokkenen in de steek laat, de ondernemers die toch voor de sjeu zorgen
in deze stad.
00:48:50

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Pechler.
00:48:54

De heer Pechler: Ja, dank, Voorzitter. Ik vroeg me af of dit de woordvoering van de heer Van
Kesteren is over de mobiliteitsvisie?
14

00:48:59

De heer Van Kesteren: Ja, heeft er alles mee te maken, Voorzitter, maar ik ga verder met
mijn betoog, want dat neemt alles even mee. Tot slot, Voorzitter, is het slecht gesteld met
de burgerparticipatie. De SP heeft er ook al genoeg gezegd over de busbaan door de
Vinkenstraat. Er is helemaal geen draagvlak voor. De PVV staat achter de bewoners die dit
niet willen en dat is toch belangrijk als volksvertegenwoordiger. Dan heb ik nog een aantal
dingen. Even zien, hoor.
00:49:29

Voorzitter: De heer Sietsma heeft nog een vraag, GroenLinks.
00:49:33

De heer Sietsma: Ja, Voorzitter, de heer Van Kesteren zegt wat gemakzuchtig, dat zij achter
de bewoners staan die dit niet willen is. De heer Van Kesteren heeft ongetwijfeld ook
kennisgenomen van de enquête die is uitgezet onder veel meer inwoners, dan alleen direct
aanwonende van de Oosterhamrik verbinding. Ziet de heer Van Kesteren ook dat die
enquête juist heel positief is over deze mobiliteitsvisie?
00:49:57

De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter, wij hebben niet zoveel met dit soort enquêtes. Wij
hechten meer belang aan het spreekuur wat we hebben en mensen die wij wekelijks
spreken hierover. Ja, daar komt heel iets anders uit. In enquêtes worden ook vaak gerichte
vragen gesteld en dat heb je ook bijvoorbeeld ook bij het Forum gezien en met allerlei zaken,
herinrichting van de Grote Markt en de oostzijde. De mensen vonden het allemaal geweldig,
maar als puntje bij paaltje komt, dan begint het gemekker.
00:50:27

Voorzitter: De heer Sietsma nog.
00:50:31

De heer Sietsma: Ja, ik geloof dat het Forum inmiddels breed omarmd wordt, dus ik begrijp
niet helemaal waar de vergelijking op slaat. Suggereert de heer Van Kesteren nu dat die
enquêtes gemanipuleerd worden of dat er een selectie van een bepaalde doelgroep
plaatsvindt? Waarom neemt u dat soort resultaten niet serieus? Er zijn 6.000 mensen
geënquêteerd.
00:50:50

De heer Van Kesteren: Voorzitter, dit zijn de woorden van GroenLinks. WIj hebben daar
minder mee. Wij hechten meer aan direct contact met omwonenden. Dat vinden wij veel
belangrijker, want het echte draagvlak verneem je daar.
00:51:05

Voorzitter: Meneer Pechler. Nee? Gaat u verder.
00:51:15

De heer Van Kesteren: Mooi, Voorzitter. We hechten ook aan hoogwaardig openbaar
vervoer en nog steeds hebben wij zien uit naar een treinverbinding naar het Zernike. Ook
voor de studenten is het van belang ook op langere termijn. Verder zien we ook wel dat
fietsparkeerplekken en stalling van fietsen wel belangrijk is. Alleen willen we toch als
nabrander meegeven, dat dat niet ten koste van de auto moet gaan. Daar wordt heel
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makkelijk over gedacht door dit college. Zelfs bij nieuwbouw van huizen mogen ze de auto
niet voor de deur. Ja, draagvlak is er niet voor, want mensen die een huis kopen, willen de
auto bij de deur. Dat willen mensen gewoon. Wij zijn volksvertegenwoordigers en dan moet
je daar ook rekening mee houden. Tot zover, Voorzitter.
00:52:08

Voorzitter: Meneer Bosch, Student en Stad.
00:52:11

De heer Bosch: ja, dank u wel, Voorzitter. Student en Stad vindt wel degelijk dat het
collegebestuur hier goed op weg is. Wij hebben ook al in de commissievergadering
onderbouwd, waarom we denken dat de mobiliteitsvisie een heel erg goed idee is. Wel zijn
er twee onderdelen, waar we graag nog even iets dieper op in willen gaan. Het eerste
daarvan is het geclusterde fietsparkeren, want er is wel degelijk een probleem. Dat
probleem is, dat er te weinig fietsenstallingen zijn in de schilwijken van onze stad en dat
levert overlast op en een rommelig straatbeeld. Daar willen wij ook wel degelijk wat aan
doen. Alleen, puur die fietsenstallingen clusteren, is daar geen oplossing voor. Wat wel een
oplossing is, is ervoor zorgen dat er voldoende fietsparkeerplekken zijn. Waar dat op dit
moment vaak bij stokt, is dat we niet kijken naar hoeveel mensen er daadwerkelijk in een
straat wonen, voordat we vast stellen, hoeveel fietsparkeerplekken daar moeten zijn. Als je
erover nadenkt, best gek dat we niet weten hoeveel mensen er in de straat wonen, maar
wel al inschatten hoeveel fietsparkeerplekken er moeten staan. Daarvoor hebben we een
hele simpele oplossing en dat is, wanneer we een straat anders indelen, even een korte kijk
in het bevolkingsregister en dat zou, wat ons betreft, al een hoop oplossen.
00:53:27

Voorzitter: Mevrouw Jacobs.
00:53:28

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Wij vroegen ons af, u zegt dat er parkeerplekken
voor de fietsen moeten komen, maar u wilt ze niet geclusterd hebben. Deels zou dat toch
ook een oplossing kunnen zijn of zit het er voor u er alleen maar in, dat de afstand tot de
geclusterde plekken naar de gemiddelde voordeur niet te groot mag zijn? Of wilt u
inderdaad echt parkeerplekken voor elke voordeur?
00:53:54

De heer Bosch: Dank voor de vraag, want ik kan ik het helderder uitleggen, denk ik dan. Wij
zijn niet tegen clusteren, maar de vraag is, hoever wil je een cluster van je voordeur af. Daar
staat op dit moment niets over in de mobiliteitsvisie. Terwijl, als je daarop wil gaan sturen
als gemeentebestuur, moet je daar iets van een richting in geven. Of dat dan 25, 30, 35
meter is, daar gaat het ons niet zo om. Dat is niet per definitie, waar het om gaat. Waar het
om gaat, is dat je stuurt als gemeente, hoever wil je dat dan van een voordeur af hebben?
Dat is de ene kant van onze motie en de andere kant van de motie is, dat we kijken naar hoe
je stuurt op voldoende fietsparkeerplekken. Die hebben wij gecombineerd in één motie en ik
denk dat ze samen ervoor kunnen zorgen, dat er minder overlast van ons fietsparkeren zou
zijn in de schilwijken. Dat daarover. Als ik zie, dat er geen vervolgvraag is, dan ga ik door naar
het onderdeel over het hoogwaardig openbaar vervoer richting Zernike. Wat we daar zien, is
dat we er al jaren over spreken en we nog steeds niet eens in de buurt zijn van een
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definitieve keuze, dan wel een oplossing. De dupe daarvan is iedereen die dagelijks – helaas
nu niet – op Zernike moet zijn: de medewerkers, de studenten, de mensen die daar werken,
de mensen die daar startups hebben. We maken maar steeds geen keuze. Onze vraag is
simpel aan het college: breng nu alles volledig in kaart. Het treinonderzoek ligt er al, het
tramonderzoek komt er dan. Zorg nu dat we als raad voldoende informatie hebben en dwing
de raad dan een keuze te maken, want het wordt tijd. Ik hoop daarom ook zeer dat deze
motie wordt aangenomen, zodat we snel een goede oplossing voor hoogwaardig openbaar
vervoer richting Zernike kunnen bewerkstelligen.
00:55:46

Voorzitter: Meneer Koks.
00:55:48

De heer Koks: Ja, Voorzitter, waar ik wel benieuwd naar ben, bij deze motie ... Nu weet ik dat
het Student en Stad heet en de reden, waarom Student en Stad deze motie willen indienen,
is dat bezoekers van Zernike last hebben. Is Student en Stad het ook met mij eens, dat ook
aan de routes, waar heel veel mensen wonen – aan de Eikenlaan, Zonnelaan en waar al die
bussen langs sjezen – dat die mensen op zijn minst net zo veel last hebben van het
ontbreken van een fatsoenlijke OV-verbinding met Zernike? Als hij het daarmee eens is,
waarom meldt hij dat dan niet eventjes in zijn motie? Dan wordt dat niet alleen Student,
maar wordt het ook een beetje Stad.
00:56:30

De heer Bosch: Ik vind het helemaal geen gekke suggestie die de heer Koks op dit moment
doet. Er zijn heel veel voordelen te bedenken aan goed hoogwaardig vervoer richting
Zernike en dit is er onder andere één van.
00:56:43

Voorzitter: U was klaar met uw woordvoering? Ja, zijn er nog andere woordmeldingen rond
de mobiliteit? Ja, mevrouw Moorlag, gaat uw gang.
00:56:53

Mevrouw Moorlag: Ja, bedankt, Voorzitter. Het is alweer enige tijd geleden, dat ik met een
kleutermetafoor kwam, dus het leek me wel weer eens tijd. Ik moest namelijk aan het
volgende denken, toen ik nadacht over de essentie van de mobiliteitsvisie. Ik doe eens in de
zoveel tijd aan filosoferen met mijn kleuters, omdat ik het heel belangrijk vind, dat ze leren
denken buiten de gebaande wegen. Ieder jaar lees ik dan ook op één van die momenten met
mijn klas, het gedichtje van Annie M.G. Schmidt: 'Ik ben lekker stout'. Dat is altijd erg leuk,
want zodra ik begin het gedichtje voor te lezen, beginnen de meeste kleuters al te giechelen,
omdat het over een kind gaat die allerlei dingen doet, die niet mogen. Als ik dan vervolgens
de vraag stel: wat zouden jullie doen, als je een dag lekker stout mocht zijn, dan kijken ze me
altijd volledig geschokt aan, alsof ik niet helemaal goed ben. Ze hebben namelijk altijd
geleerd, dat je aan regels moet houden, dus het is ontzettend moeilijk en ook spannend om
te bedenken, wat je zou doen, als je dat ineens niet zou doen. Als ze dan even gewend zijn
aan de vraag en weer wat kunnen ontspannen, dan komt er vaak één die de eerste stap
durft te zetten. Na een poosje gaan ze helemaal los en komen ze met allerlei dingen, zoals
op de muren tekenen en de hele snoeppot leegeten. De meest originele was toch wel de
trap afhakken, zodat papa en mama niet beneden kunnen komen en ik de hele dag tv kan
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kijken. Ja, zoals ik al zei, vind ik dit soort dingen belangrijk om met de kinderen te doen,
zodat ze ook eens buiten de gebaande wegen leren denken en afstappen van de logica, zoals
ze die kennen. Dat is natuurlijk ook precies wat zo bijzonder is aan deze mobiliteitsvisie die
voor ons ligt. Voor ons ligt een visie die afstapt van de logica, waarin we altijd gedacht
hebben en waarin we de auto faciliteerde. Dat is natuurlijk even spannend en op sommige
gebieden ook lastig, maar het is wel de stap die het college nu heeft durven nemen in deze
visie en het is wat ons betreft een heel erg belangrijke stap. We zetten de auto niet meer
voorop.
00:58:51

Voorzitter: Meneer Koks.
00:58:52

De heer Koks: Waar ik wel benieuwd naar ben, over de busbaan in de Vinkenstraat: is dat nu
een voorbeeld van out of the box denken in 2018 van de ChristenUnie en nu weer binnen de
regeltjes kleuren? Moet ik het begrijpen dat dat uit uw filosofische bespiegelingen zo naar
voren is gekomen?
00:59:14

Mevrouw Moorlag: Voorzitter, daar kom ik zometeen op, hoe wij op die keuzes zijn
gekomen, want die hebben we natuurlijk zeker weloverwogen gemaakt. Ja, goed, we
stappen dus af van die autologica en we zetten de auto niet meer voor op, maar denken
vanuit de voetganger en de fietser en geven meer ruimte aan het OV en aan deelmobiliteit.
Vooral ook belangrijk, we denken vanuit de leefkwaliteit. Daar waar mogelijk is, laten we de
auto dertig kilometer per uur rijden en dat gebeurt wat ons betreft het liefst zo snel
mogelijk. Verder zorgen we, dat er vanuit de wijken een weg is richting de Ring, zodat
vervoer met de auto zoveel mogelijk via de Ring gedaan wordt en onze wegen over het
algemeen gezien een stuk rustiger en veiliger worden. In leefstraten binnen de Ring zal er
zelfs een reductie van auto's zijn van 21 procent en dat alles gaat natuurlijk hand-in-hand
met de leidraad openbare ruimte. We zijn erg benieuwd naar het uitvoeringsprogramma
hiervoor. We zien graag, dat waar mogelijk zoveel mogelijk 30km/uur zo snel mogelijk
ingevoerd wordt, maar dat dit ook samengaat met de vergroening. Dat zal nog een flinke
aanpak worden, zoals de heer Ubbens ook al zei. We wachten daarom ook graag de
uitvoeringsprogramma's af, waarin we hier hopelijk meer duidelijkheid over gaan krijgen. Als
we dan uitzoomen en naar de gehele gemeente kijken en daarbij het idee van rijden via de
Ring door middel van wijkinprikkers zien, dán kunnen we ook de uitwerking van de
autoverbinding in de Oosterhamrikzone steunen. We hebben in de commissie daar al de
nodige randvoorwaarden bij benoemd en hebben begrepen dat het college deze ook mee
zou nemen. Verder wachten we ook graag de verdere uitwerking af, zodat we beter kunnen
afwegen, welke impact de bussen zullen hebben in de Vinkenstraat en de E. Thomassen à
Thuessinklaan, want we denken dat het niet zo drastisch zal zijn, als de SP nu doet
voorkomen. We willen deze keuze echter graag weloverwogen maken en niet puur
gebaseerd op de plaatjes die we nu hebben gezien. Al met al, dus een ontzettend mooie
mobiliteitsvisie die voor ons ligt, waarin we afstappen van de logica waarin we dachten en
kiezen voor meer leefkwaliteit in onze gemeente, die we als ChristenUnie graag zullen
steunen.
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01:01:32

Voorzitter: De heer Ubbens.
01:01:37

De heer Ubbens: Ja, bedankt, Voorzitter. Ik zou de ChristenUnie graag vragen, even
duidelijkheid te geven over die keuze die u wilt hebben in de toekomst. U wil een keuze
hebben tussen een buslijn via de Vinkenstraat/ E. Thomassen à Thuessinklaan of over de
oude busbaan, dus eigenlijk steunt u de motie die wij daarover indienen. Begrijp ik dat
goed?
01:01:59

Mevrouw Moorlag: Voorzitter, ik weet niet of de vraag helemaal goed begrijp, maar als u
vraagt of wij willen dat de bussen en de auto's over dezelfde route zullen rijden, dan is dan
niet wat wij wensen. Wij zien dat dan liever gespreid, zodat er meer ruimte is om ook groen
in de straten aan te brengen, zodat de leefkwaliteit ook beter wordt.
01:02:22

Voorzitter: Meneer Koks.
01:02:24

De heer Koks: Daarop voortbordurend, in het raadsvoorstel staat, dat de Oosterhamrikkade
en de Vinkenstraat wordt uitgewerkt binnen het idee dat de buslijn door de E. Thomassen à
Thuessinklaan en de Vinkenstraat gaat. Hoe kunt u dan een keuze hebben? U laat maar één
variant uitwerken en daarop u baseert u een mening, dan heeft u toch geen keuze. Kunt u
mij dat uitleggen?
01:02:57

Mevrouw Moorlag: Ja, Voorzitter, volgens mij is dat helder. Dan kan je kiezen of het wel of
niet inpasbaar is.
01:03:03

De heer Koks: De variant heb je dan dus niet daarnaast. Aan de variant kun je niet zien of die
beter is, leuker is of slechter is, weet ik veel. Je hebt maar één variant uitgewerkt.
01:03:16

Mevrouw Moorlag: Voorzitter, volgens mij was ik helder en heb je de keuze of je het wel of
niet inpasbaar vindt.
01:03:22

Voorzitter: Akkoord, meneer Van Kesteren nog.
01:03:26

De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, kan mevrouw Moorlag van de
ChristenUnie aangeven, in hoeverre er ruimte is in haar beleving voor stoute, maar creatieve
automobilisten die hun heilige koe toch bij hun voordeur gaan parkeren door de tuin te
verharden bijvoorbeeld. Of om toch in de binnenstad te parkeren, waar het eigenlijk niet
mag, maar waar toch niemand last van heeft. Is er ruimte in de toekomst voor dit soort
automobilisten, creatieve en stoute automobilisten?
01:03:59

Mevrouw Moorlag: Nu, voorzitter, ik weet niet goed, waar u op doelt op dit moment, maar
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wat ons betreft blijven die auto's zoveel mogelijk op de plek, waar ze horen te zijn en het
liefst zo min mogelijk in de leefstraten.
01:04:16

Voorzitter: Nog even een aanvullende vraag.
01:04:17

De heer Van Kesteren: Ik wil het wel even toelichten, Voorzitter. Kijk, bij nieuwbouw mogen
de auto's niet voor de voordeur, maar ik vrees toch dat heel veel woningeigenaren die
voortuintjes slopen, dat gaan betegelen of bestraten en daar hun autootje gewoon
neerzetten. Dat is niet de bedoeling, maar mensen zijn wel creatief. Is er voor de
ChristenUnie wel ruimte om van dit soort stoute mensen dat toch maar te accepteren, want
het is toch wel leuk eigenlijk. Vindt u ook niet?
01:04:50

Mevrouw Moorlag: Wat ons betreft niet, Voorzitter.
01:04:52

Voorzitter: Dat is helder. Dan ga ik naar de heer Moerkerk. Heeft u een vraag of
woordvoering.
01:04:57

De heer Moerkerk: Nee, ik heb nog een vraag aan de ChristenUnie. Ik vind de verwijzing naar
het kleuterverhaal heel erg leuk. Ik vertel mijn zoontje van twee, dat soort dingen ook.
Alleen in the end wordt die trap er niet uitgezaagd, omdat hij wat ouder wordt en ziet dat
het ding nuttig is. Daar stopt dan de parallel met deze mobiliteitsvisie. Er is bijna geen weg
meer terug in deze mobiliteitsvisie, dus dat out of the box denken is heel gevaarlijk met zo
een heel groot dossier, wat op heel veel mensen effect heeft. Kunnen we dit niet veel beter
faseren en stapje voor stapje zetten in plaats van zo veel rigoureuze beslissingen nu hier al
op tafel te leggen?
01:05:34

Mevrouw Moorlag: Voorzitter, zoals ik al aangaf, vinden wij het inderdaad een spannende
keuze die hier nu gemaakt wordt, maar denken wij dat deze keuze nodig is om onze stad
leefbaar te houden en om onze gehele gemeente leefbaar te houden. Vandaar dat wij die
keuze nu heel graag wel zouden willen maken.
01:05:51

Voorzitter: De heer Moerkerk, kunt u nu ook naar de woordvoering gaan?
01:05:56

De heer Moerkerk: Ja, is goed, Voorzitter. Dan ga ik nu verder. Een groeiende en bruisende
stad als Groningen, verdient een goede mobiliteitsvisie. Dat wil ik namens mijn fractie
vooropstellen, dus dat hier een document ligt, wat mobiliteitsvisie heet, dat vinden wij
prettig. Als deze niet zou worden vastgesteld, dan vinden we dat het een andere moet zijn in
de toekomst, maar ik heb er al iets over gezegd in mijn ordevoorstel en ook geschreven. Een
visie, waarin verpakt een paar zeer concrete voorstellen, daar hebben we moeite mee. U
kent het dictum van ons ordevoorstel. Ik zal er niet te veel over herhalen, maar
inspraakprojecten roepen vragen op en berekeningen roepen vragen op. Ik zal verder er niet
te veel meer op ingaan, u heeft het kunnen lezen. Ik sluit me dan ook aan bij een paar
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kritische noten die gezegd zijn door de SP. De samenhang tussen ingrepen, maakt het gehele
plan fragiel en in onze optiek gevaarlijk duur. We willen liever stapje voor stapje van
concreet plan naar concreet plan. Waar dan wel een goede visie onder ligt, maar dat is een
veel summierder document, wat niet zo concreet zou moeten zijn. Fasering per deelplan,
dus inspelen op effecten welke door eerdere deelplannen zijn veroorzaakt en ook kritisch
kijken per stapje naar de kosten die verstandig zijn. Voor wat betreft het Oosterhamriktracé,
wil ik nadrukkelijk aansluiten bij de heldere woordvoering van de heer Koks van de SP. Wij
steunen ook het amendement daarom. We stemmen wel tegen de mobiliteitsvisie, ondanks
dat er wel bouwstenen in zitten, waar we wel positief over zijn, maar het slaat uiteindelijk uit
naar een negatieve stem. Dank, Voorzitter.
01:07:36

Voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog andere woordmeldingen? De VVD.
01:07:45

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Het is een visie, waar je inderdaad van alles in kan
lezen. Dat horen we hier ook en waarbij iemand zegt: we nemen afscheid van de autologica.
Echter, in mijn optiek hebben we dat al decennia geleden gedaan. Dat was in de tijd van Max
van den Berg en van Ypke Gietema, want ik heb de tijd niet meegemaakt dat ik met de auto
van de Vismarkt naar de Grote Markt kon. Ik heb nog wel meegemaakt dat ik voor de V & D
kon parkeren, maar dat kan niet meer en de V & D is er ook niet meer. Volgens mij hebben
we dus al een hele tijd geleden afscheid genomen van de autologica, in de zin dat de auto
overal onbeperkt mag staan. De auto mag niet overal staan, onbeperkt al helemaal niet en
dat hebben we met elkaar een goed idee gevonden, omdat dat de leefbaarheid ten goede
komt. Dat is ook wat wij lezen in de mobiliteitsvisie in de Doorwaadbare Stad. Wij lezen in de
visie en dat heeft mijn collega de vorige week ook gezegd, dat er in de doorwaadbare stad
plaats is voor iedereen en plaats voor elk vervoermiddel, maar niet voor iedereen op elke
plaats en op elk moment. Dat lijkt mijn fractie voor de leefbaarheid ook een goed idee. Wat
bij ons de visie wel oproept, is: het lijkt wel wensdenken, het lijkt een droom en bij dromen –
we hebben een ietwat getroebleerde zanger ooit horen zeggen: dromen zijn bedrog – maar
wij vragen ons oprecht af of die droom ooit werkelijkheid zal worden. Zoals de wethouder
vorige keer ook heeft gezegd, we hebben nog geen plan, maar het allerbelangrijkste toch
voor mijn fractie is, we hebben ook nog geen geld. We weten ook niet waar het vandaan
komt en we weten ook niet, wanneer het komt. Wij zien dan de visie ook als een soort van
droom van dit college. Dan is er voor een hoop mensen in deze droom plek en niet voor
eenieder op elk moment en daar zouden wij best mee kunnen leven. Wij gaan er in ieder
geval wel van uit dat de vrijheid, die wij belangrijk vinden, dat eenieder als hij ergens
heengaat zijn vervoermiddel mag kiezen, inderdaad behouden blijft. Wat ons betreft is daar
ook voldoende ruimte voor, dus wij hopen dat ook daadwerkelijk terug te zien. Een hoop
van de aanpassingen, binnenstedelijk, zouden een effect krijgen, als ook de inprikkers naar
de ringweg zijn gerealiseerd. We hopen ook niet, dat we eerst een rood bord met een witte
streep plaatsen en op termijn de inprikker naar de Ring er wel komt, want dat zou natuurlijk
onze droom ernstig verstoren. We hopen ook dat dat niet het idee wordt. Dan zijn we ook
net als de Partij voor de Dieren geïnteresseerd in het antwoord van de wethouder op de
geschetste problematiek rondom de Boumaboulevard. Wij denken overigens niet dat de
Boumaboulevard nu per se een 30km/uur-zone moet worden, want dat lijkt ons nu echt een
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doorgaande weg met een vrij liggend fietspad die volgens de visie ook uitstekend voor een
50km/uur in aanmerking zou komen. Wij kunnen ons wel voorstellen dat een zebra het één
en ander een stuk veiliger maakt, dus dat zouden wij heel graag willen horen. Ten aanzien
van het Oosterhamriktracé was mijn fractie natuurlijk altijd voorstander van het
Oosterhamriktracé. Dat was ook, omdat het Oosterhamriktracé een oplossing zou zijn voor
de groter wordende verkeersstroom. We zien in ieder geval dat die groter wordende
verkeersstroom is veranderd, in ieder geval het inzicht in de groter wordende
verkeersstroom – terwijl het plan hetzelfde blijft – en we ook een ander perspectief hebben,
zoals meneer Koks ook heel duidelijk heeft verwoord. Wij vragen ons af of het verstandig is
om, gezien het andere perspectief, dit ook op deze manier door te zetten? Wij zouden ook
aan de wethouder willen vragen of het ook een overweging is om een uitvoeringsplan te
maken, waarbij het plan in twee varianten voorziet, zodat we op een later moment de keuze
nog kunnen maken, als we ook iets meer weten van de financiële en planologische effecten.
We hebben ook één inspreker horen zeggen: wat lost het op? Nu, even een hele korte
samenvatting. Wat lost het op? Niets. Wat kost het? Honderd miljoen. Dat eerste zal niet
waar zijn. Dat tweede is misschien wel waar en dat rechtvaardigt in ieder geval een hele
weloverwogen keuze.
01:12:15

Mevrouw Jacobs: Ten aanzien van de knip in de Eikenlaan, heb ik nog een nakomende vraag.
Wij denken, dat het een goed idee is. Wat wij wel eens vaker zien bij dit soort oplossingen,
waarbij we denken dat een goed idee is en waarbij we nog willen kijken of het daadwerkelijk
een goed idee is, dat we niet daadwerkelijk vergaande infrastructurele aanpassingen doen,
maar dat we eerst een tijdelijk 'obstakel' er neerzetten. Mocht de knip dan niet het
gewenste effect hebben, dan kan dat zonder heel veel opties ongedaan gemaakt kunnen
worden, want uiteindelijk zijn er vorige week toch ook wel ook een hoop dilemma's aan de
orde gekomen. Daar zou ik graag nog een antwoord op willen hebben, of dat een
overweging is, zodat we het effect goed kunnen meten en dan de definitieve aanpassing
kunnen maken. Tot zover, Voorzitter.
01:13:01

Voorzitter: Dank u zeer. De heer Sietsma, GroenLinks.
01:13:06

De heer Sietsma: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ik ga het heel kort houden. Ik heb vorige week al
gezegd dat GroenLinks heel blij is met deze mobiliteitsvisie en ik zou de woordvoering van
mevrouw Moorlag absoluut niet kunnen verbeteren. We zijn het geheel met haar eens. Dit is
een mooie visie, die toont dat met out of the box denken je tot creatieve oplossingen kan
komen. Het zou fantastisch zijn, als wij erin slagen om 21 procent reductie van de
autokilometers binnen de Ring te realiseren. Ik reageer wel eventjes op het amendement.
Wij vinden dat een ongelukkig 01:13:49

Voorzitter: Meneer Koks.
01:13:49

De heer Koks: Creatieve oplossingen, kunt u mij ook uitleggen wat het creatieve karakter is
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van de busbaan op de Vinkenstraat/ E. Thomassen à Thuessinklaan? Welk probleem lost dat
op in vergelijking met waar we het in 2018 enzovoorts over gehad hebben?
01:14:09

De heer Sietsma: Kijk, ik realiseer me heel goed dat het daar drukker wordt, op de
Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Echter, ik heb uw voorstel ook eventjes in de
week gelegd, even nagevraagd bij de bewonersvereniging Professorenbuurt Oost. Zij zien dit
plan helemaal niet zitten, want het wordt bij hen voor de deur vreselijk druk met auto's en
een busbaan. Bovendien zeggen zij – want u pleit voortdurend voor, moeten we niet
varianten nog eens nader afwegen – we voeren nu al jarenlang een variantendiscussie,
zullen we daar eens een keer mee stoppen en de knoop doorhakken. Dat er dan een besluit
volgt, waar zij wellicht ook niet helemaal gelukkig mee zijn – want ze willen het liefst
helemaal geen inprikker en dat wilt u wel – dat zij dan zo. GroenLinks vindt wel dat we de
pijn die dit veroorzaakt eerlijk moeten verdelen, dus aan de ene kant een busbaan en aan de
andere kant een auto-inprikker.
01:15:10

Voorzitter: Meneer Koks.
01:15:11

De heer Koks: Kan GroenLinks even uitleggen wat die pijn gelijk verdelen, inhoudt? De
bewoners van de Oosterhamrikkade hebben nu een busbaan en ze krijgen straks hun
buurtstraat, helemaal zoals de mobiliteitsvisie wil. De Vinkenstraat wordt in het plan van het
college opgezadeld met – ik kan de hele riedel wel weer afsteken – met vijftig bussen per
uur, enzovoort, enzovoort. Kunt u mij vertellen, wat die gelijke verdeling van pijn inhoudt?
01:15:43

De heer Sietsma: Ja hoor, de bewoners van de Oosterhamrikkade zouden liever geen
inprikker willen en die krijgen ze wel wat ons betreft. Dat ontlast namelijk de omliggende
wijken rondom de Professorenbuurt en de noordkant van Oosterpark van doorgaand
verkeer, van mensen die de wijk uit willen en nu via het Damsterdiep of via de Bedumerweg
de stad moeten verlaten. Dat is de pijn die er komt. Het wordt daar wel iets drukker voor de
deur.
01:16:11

De heer Koks: Dat zijn de eigen auto's, vanuit de eigen buurt 01:16:13

Voorzitter: Nee, we gaan nu verder. Meneer Sietsma, gaat u verder...
01:16:19

De heer Sietsma: Ja, Voorzitter, ik heb onze afweging wel helder gemaakt. Om op die eigen
auto's te reageren, die crossen nu kriskras door de wijken, door de omliggende wijken ook.
Wij zien liever, dat ze de kortste weg naar de ringweg nemen. Dat dus over het
amendement. Zal ik ook meteen reageren op de moties, Voorzitter? Er ligt een motie die om
een heldere keuze vraagt voor het bereikbaar houden van het Zerniketerrein. Ik snap die
behoefte op, want het duurt lang. Het destijds niet doorgaan van de tramverbinding, hebben
we opgelost met bussen. Wat het college nu voorstelt, is een andere inrichting van dat
openbaar vervoer. Niet meer alles vanaf het hoofdstation richting Zernike, maar met de
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zogenaamde tangentiële routes. Dat moet allemaal uitgewerkt worden en dat duurt nog
eventjes. Het plan, waar u op hint in de motie, dat zal waarschijnlijk geen heldere keuze
geven, maar hooguit een aantal opties afstrepen, dus ik denk dat u een beetje overvraagt.
Wat ons betreft wachten we eventjes een integrale visie af voor het openbaar vervoer
richting 2040. Wat het fietsparkeren betreft, in de straten, waar veel overlast is op de
stoepen. Het staat alle inwoners vrij om de aan de gemeente te vragen, wij willen graag een
fietsparkeerplaats op een plek waar nu een auto staat, dus ik zou u willen oproepen om met
uw achterban in gesprek te gaan; ga eens in gesprek met jullie buren en kijk of je het eens
kan worden over het inleveren van een autoparkeerplaats. Dat lijkt mij een begaanbare weg
en dat lijkt me ook goed voor de samenhang in de buurt. Leg die verantwoordelijkheid maar
niet bij de gemeente neer.
01:18:22

Voorzitter: De heer Rustebiel, D66.
01:18:25

De heer Rustebiel: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, in de raadscommissie spraken wij al onze
complimenten uit voor een enorme hoeveelheid werk dat de gemeentelijke organisatie
heeft verzet om tot deze visie te komen. Ik hoor nu best wel wat kritische geluiden over deze
visie in deze raad, maar volgens mij is een paar jaar geleden raadsbreed ook steeds gevraagd
om die visie, juist omdat wij die stedelijke groei met elkaar op moeten vangen en er steeds
vragen kwamen over wat de impact van de groei was op de mobiliteit en vice versa. Daar ligt
nu een begin van een antwoord op. Het is namelijk een visie en het is nog niet uitgewerkt,
maar het is in elk geval echt een heel goed handvat om mee verder te werken.
Complimenten willen wij het college ook geven over de bruggendeal. Zeventig miljoen voor
de twee bruggen, de Krolbrug en de Paddepoelsterbrug, terwijl er paar jaar geleden nog
vijfenveertig miljoen leek te liggen voor drie bruggen, dus volgens mij is dat vooruitgang.
Tegelijkertijd denken wij wel, dit had toch ook allemaal een halfjaar geleden al besloten
kunnen worden, maar ik neem dan maar even aan, dat het college dat met mijn fractie eens
is. Ja, wij vinden het dus best wel logisch om nu eerst een visie vast te stellen en vervolgens
dan concrete uitvoeringsplannen te krijgen die we stuk voor stuk bespreken. Als wij alleen
concrete plannen hier krijgen, dan zal de raad waarschijnlijk zeggen, u stelt nu deze
verkeerskundige ingrepen voor, maar wat betekent dat voor de rest van het
verkeerssysteem van de stad? Nu, deze visie geeft daar een deel van het antwoord op. Ik
heb in de commissie aangegeven dat Noordwest voor ons prioritair is. We zijn bezig met het
toegankelijk maken van het winkelcentrum, we willen wat met de fietsoversteek Eikenlaan,
Zernike campus blijft groeien en daar willen we ook woningbouw toevoegen en we willen
met het Noorderstation aan de slag. Onze fractie vindt dat Noordwest prioriteit heeft. Wij
blijven ook vooral voorstander van die treinverbinding, omdat wij denken dat dat een
realistischer scenario is dan een tram. Ja, dat vinden wij dan weer een beetje wensdenken.
Goed, laten we eerst deze stap met elkaar maken, voordat we over een trein of een tram
gaan beslissen. Mijn fractie ziet in elk geval veel meer in een trein, maar dat is wel bekend.
Ja, wij zijn blij dat het college ons heeft toegezegd, om met een financieel overzicht te
komen, want wij stellen hier een visie vast die een enorme hoeveelheid geld gaat kosten. Als
het college straks graag geld uit wil geven aan bijvoorbeeld een Oosterhamriktracé, dan
kunnen wij dat geld niet uitgegeven aan een treinverbinding of aan een oprit op de
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Iepenlaan, wat we allemaal ook misschien zouden willen. Die integrale afweging willen wij
kunnen maken. Op dit moment heeft veel geld uittrekken voor een Oosterhamriktracé niet
onze prioriteit en wij zouden dat dan liever in samenhang met andere opgaven bekijken. Wij
zien ook, dat er nu nog geen oplossing is gekomen voor de financiering van de Busbaanbrug,
dus die druk lijkt er ook wel even af te zijn.
01:21:05

Voorzitter: Mevrouw Jacobs.
01:21:06

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Ik hoor de fractie van D66 deze keer net als vorige
keer zeggen: Oosterhamriktracé heeft voor ons geen prioriteit. Mijn fractie vraagt zich af of
u daarmee bedoelt: laten we het nu niet doen.
01:21:24

De heer Rustebiel: Wij vinden het nu te vroeg om te zeggen, dat moeten we sowieso doen.
We weten nog niet goed, wat de ruimtelijke impact is en we weten ook niet wat het gaat
kosten, dus wij kunnen nu niet zeggen, dat moeten we gewoon gaan doen. Dat zou
onverstandig zijn, ook omdat er ambities in de mobiliteitsvisie zitten die wij op dit moment
belangrijker vinden dan het Oosterhamriktracé, maar die zijn nog niet specifiek uitgewerkt.
01:21:42

Mevrouw Jacobs: Bedoelt u dan, laten we het niet doen?
01:21:46

De heer Rustebiel: Dat zou inderdaad een oordeel kunnen zijn, wat wij tegen die tijd maken,
maar dat lijkt mij nu wat prematuur. Ook nog even in reactie op onder meer de
woordvoering van de VVD, er zit veel wensdenken in de visie. Ja, ik denk ook dat, als wij
financiering willen krijgen voor onze stedelijke mobiliteitsopgaven, dat wij ook een
ambitieuze visie moeten hebben, willen wij in Den Haag voet aan de grond krijgen. Ook in
het regeerakkoord wordt nu veel beter de koppeling gemaakt tussen stedelijke groei en
mobiliteit. Het MIRT, wat we allemaal goed kennen, gaat misschien veranderen. Willen wij,
dat het college daar positie heeft, dan moeten wij met elkaar wel aanmoedigen, dat er dit
soort visies gemaakt worden, anders kunnen wij over twee of drie jaar weer tegen elkaar
zeggen dat er geen geld is. Het begint ook wel bij een ambitieus plan, wat wij op tafel
kunnen leggen bij andere overheden, dus volgens mij is dit echt een hele goede aanzet en
daar wil mijn fractie mee afsluiten. Dank u wel.
01:22:38

Voorzitter: Dan kom ik bij de Partij van de Arbeid, meneer Bushoff.
01:22:45

De heer Bushoff: Wellicht bewaart de heer Koks die vraag dan voor mij zometeen, maar dat
gaan we zien.
01:22:49

De heer Bushoff: Voorzitter, ik heb vandaag het genoegen om het ook over verkeer te mogen
hebben, omdat ik mijn collega Rik van Niejenhuisen vervang, die zojuist vader is geworden.
Ondanks dat ik de enige zonder kinderen ben in deze fractie, althans voor zover ik weet in
ieder geval, wil ik toch wel even beginnen met iets vertellen vanuit het perspectief van
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kinderen, als je het over deze visie hebt. Als je het hebt over deze mobiliteitsvisie, dan kijk je
best wel ver in de toekomst. Als je het hebt over die toekomst, dan wil je natuurlijk dat onze
toekomst, de jeugd, de kinderen, straks opgroeien in een veilige, schone en groene stad.
Volgens mij zetten we met deze mobiliteitsvisie daarin een hele grote stap. Dan wil ik ook
even in herinnering roepen, dat ongeveer vijftig jaar geleden – inderdaad mijn collega van de
VVD zei het al – de PvdA-wethouders, Jacques Wallage en Max van den Berg als eerste met
een verkeerscirculatieplan kwamen. Ook dat plan riep best wel veel controverse op. Ook dat
ging niet kritiekloos door een raad of door een stad heen, maar uiteindelijk zien we wel wat
voor positieve impact dat heeft gehad op onze stad. We hebben namelijk geen auto's meer
op de Vismarkt of geen auto's meer voor de V &D, maar we zien juist dat de binnenstad
autoluw is gemaakt. Met deze visie willen we ook toewerken naar een autoluwere stad. Dat
doen we door de voetgangers of fietsers prioriteit te geven en door echt in te zetten op
hoogwaardig openbaar vervoer. Kortom, we proberen mensen te verleiden om andere
mobiliteitsvormen te gebruiken dan de auto. Daarbij moet de Partij van de Arbeid wel
opmerken, dat als de auto nodig is voor sommige mensen, dat het natuurlijk een
mobiliteitsmiddel blijft, wat je moet kunnen blijven gebruiken. Voorzitter, dat binnen de Ring
de stad meer autoluw maken, doen we ook door vanuit wijken inprikkers naar de Ring te
maken en dan al het autoverkeer niet via wijken overal naartoe te sturen, maar juist via de
Ring te laten verplaatsen. Wat de Partij van de Arbeid betreft, is dat een hele goede
ontwikkeling, want daarmee zorgen we er dus voor dat het voor de toekomst, voor de
jongeren, voor onze kinderen die opgroeien, de stad schoner wordt en dat er meer ruimte
blijft voor fietsers, voetgangers, groen en er ook ruimte is voor hoogwaardig openbaar
vervoer. Voorzitter, dat gezegd hebbende, nog even een reactie op een aantal voorstellen
die hier vandaag ook ten aanzien van deze mobiliteitsvisie zijn gedaan. In de eerste plaats
het voorstel om de busbaan die er nu al ligt, ook te blijven gebruiken voor bussen en ook
voor auto's. De Partij van de Arbeid denkt dat dat an sich niet een heel erg goed voorstel is
en dat je veel liever hebt, dat we nu eerst gaan kijken of je de bus ook kan verplaatsen naar
de Vinkenstraat en dat daarvoor een heel goed plan wordt uitgewerkt, met alle
randvoorwaarden van dien en met alle kritische noten die daarover zijn gezegd in deze raad
en dat we dan kijken of het inpasbaar is en of we dat willen, ja of nee. Dat het geen goed
idee zou zijn om een alternatief uit te werken, waarvan je op voorhand al zegt, dat willen we
eigenlijk liever niet. Dat daarover.
01:26:00

Voorzitter: De heer Ubbens, CDA.
01:26:06

De heer Ubbens: Ja, bedankt, Voorzitter. Ja, maar dat we die splitsingsvariant hebben
voorgesteld, ging nog uit van 10.000 auto's of zelfs iets meer. Nu blijkt in de berekeningen
van de gemeente, dat dat veel minder is en dat we het nog maar over 6.000 auto's gaat. Dan
is die splitsingsvariant toch ineens een stuk minder logisch. Dan kan je toch een heleboel
andere ideeën uitwerken, over hoe je die 6.000 auto's uiteindelijk via een nieuwe inprikker
de wijk uit krijgt, in plaats van de busbaan daarvoor te gaan gebruiken, terwijl je dan een
busbaan door een woonwijk heen moet gaan aanleggen. Dat is toch niet meer logisch,
vanuit het perspectief dat je het hebt over 6.000 auto's en alleen maar een wijkontsluiting.
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01:26:50

De heer Bushoff: Voorzitter, je hebt natuurlijk ... kijk, als je nu zegt, we willen allemaal die ...
of tenminste best wel veel partijen hier willen die inprikker. Waarom dan het alternatieve
voorstel, dat wordt voorgelegd onder andere door het CDA, wat de PvdA betreft niet zo
goed idee is, omdat je juist niet wil dat al die auto's ook over een busbaan gaan rijden.
Omdat je juist wil inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer, omdat je wil dat openbaar
vervoer het alternatief wordt voor de auto en dan is het niet heel handig om ook nog heel
veel auto's over een busbaan te laten rijden en daarmee het openbaar vervoer misschien
wel minder op tijd kunnen laten rijden, of dat je in ieder geval vaker files zullen ontstaan,
zeker in de spits. Je wil juist, dat de bus een hoogwaardig alternatief wordt voor de auto.
Daarmee is die variant die u voorstelt, wat de PvdA betreft, niet de meest wenselijke variant
en zien we liever dat het voorstel, dat nu wordt gedaan, eerst goed uitgewerkt wordt, met
alle kritische kanttekeningen van dien, met alle wensen die zijn meegegeven en dat we dan
kijken of die oplossing – die wat ons betreft wenselijker is, dan het voorstel dat u doet – ook
een goede oplossing gaat zijn voor een inprikker creëren naar de ringweg of vanuit het
Oosterhamriktracé.
01:28:02

Voorzitter: De heer Pechler.
01:28:03

De heer Pechler: Ja, dank, Voorzitter. Ik denk dat ik de volgende keer het Guinnes Book of
Records maar moet gaan uitnodigen voor de langste ononderbroken zin van de heer Bushoff
hier. Ik vraag me wel af, waar de heer Bushoff het vandaan haalt, dat het voorstel van de SP,
CDA en ook van ons ertoe zal leiden dat auto- en busverkeer gaan mengen op dezelfde weg.
Als je kijkt naar de Oosterhamrikkade nu, dan heb je die busbaan tweerichtings en dan heb
je daarnaast een ventweg. Ons voorstel is om die ventweg om te gaan zetten in een
buurtstraat en daarvoor dus ook een aparte brug naast de bestaande Busbaanbrug, die ook
vernieuwd zal moeten worden, over het Van Starkenborghkanaal aan te leggen. Zo er dus
voor te zorgen dat het verkeer inderdaad daar gebundeld plaatsvindt, maar niet dat de
verkeersstromen mengen, want dat ben ik helemaal met u eens, dat komt het HOV niet ten
goede.
01:28:44

De heer Bushoff: Ja, voorzitter, maar dan wil je alsnog alle verkeer via de ventweg of via de
buurtstraat leiden. Voorzitter, nog eventjes over die twee moties van Student en Stad ook.
Volgens mij delen we de opvatting, dat we met een oplossing moeten komen voor het
verkeer naar Zernike toe. We zien natuurlijk ook dat de stad groeit, dat er straks woningen
bijkomen op het Zernike en dat het aantal studenten en Stadjes dat naar Zernike toe moet
waarschijnlijk de komende jaren zal toenemen, dus het lijkt ons op zich een goed idee dat
we daar ook over nadenken. Nadenken over hoe kunnen we al die mensen vanaf de
binnenstad en vanaf verschillende plekken ook naar Zernike toe krijgen? Wat ons betreft
gebeurt dat ook. Daar wordt volgens mij over nagedacht en is het zinvoller om te kijken in
totaliteit met de hele westkant van de stad, hoe we dat vervoer gaan regelen. Voordat we
alleen voor de zomer van het college vragen, hoe ze het probleem van Zernike gaan
oplossen, dan is het zinvoller om te kijken naar de hele totaliteit van de mobiliteit aan de
westkant van de stad.
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01:29:43

Voorzitter: De heer Bosch van Student en Stad.
01:29:45

De heer Bosch: Ja, ik heb daar dan nog wel een vraag over, want motie roept ertoe op om
haast te maken. Hoelang mag het dan volgens de Partij van de Arbeid nog duren?
01:29:53

De heer Bushoff: Ja, Voorzitter, een beetje een cliché, maar haastige spoed is zelden goed,
zeggen ze ook. Ik denk dat het in dit geval belangrijker is om even heel goed te kijken naar
de hele westkant van de start. Volgens mij gebeurt dat ook. Ik zou misschien het college ook
wel willen vragen: wanneer kunnen wij weer een update daarover verwachten? Dat is dan
bij deze ook een vraag aan het college. Dan is het zinvoller om in zijn totaliteit te kijken, naar
hoe wij het vervoer aan de westkant van de stad, met ook nog de westelijke ringweg die
eraan zit te komen, hoe we dat allemaal goed gaan regelen. Hoe we daar dus ook een goede
verbinding ... Wat voor verbinding dat dan ook moge zijn, dat maakt me niet zoveel uit, als
het maar een goede verbinding naar het Zernike wordt en dat we dat in totaliteit gaan
bekijken. Hoelang dat dan mag duren, dan is de vraag van mij aan het college, wanneer we
daarover een eerstvolgende update kunnen verwachten? Dan nog eventjes over uw andere
motie ook. Dat is de motie over het fietsparkeren. Voor de PvdA staat voorop, dat wij het
heel erg belangrijk vinden dat al onze stoepen goed toegankelijk zijn. We zien inderdaad dat
in een heel aantal wijken en buurten de stoepen best wel ontoegankelijk zijn, omdat er heel
veel fietsen geparkeerd staan, dwars over die stoepen. Het lijkt ons een heel goed voorstel
om dat fietsparkeerprobleem aan te pakken door fietsen beter te gaan clusteren. Wat ons
betreft is het logisch, dat je daarbij ook kijkt naar hoe groot zo een straat is en is het
misschien een beetje overbodig om dan letterlijk elke inwoner van die straat te gaan tellen.
Dat over dit stuk.
01:31:21

Voorzitter: Meneer Van Kesteren had nog een vraag.
01:31:24

De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter, ik wil graag een reactie op het volgende. De binnenstad
autoluw maken is één, maar het autogebruik afschaffen is toch wel heel iets anders.
Iedereen weet dat het autogebruik niet af te schaffen is. Een hoogwaardig openbaar
vervoer, waar de Partij van de Arbeid het over heeft, zal nooit het autogebruik vervangen.
De gewone man uit de achterban van de PvdA denkt 180 graden anders, dan deze PvdA-elite
in deze gemeenteraad, die geen enkele empathie heeft met wat de gemiddelde inwoner in
deze gemeente werkelijk wil. Graag zou ik daar een reactie op willen hebben.
01:32:00

De heer Bushoff: Ik hoor in mijn oor: daar ben ik er niet mee eens. Dat is de korte uitleg. Ik
zal ook niet een hele lange uitleg geven, Voorzitter. Misschien heb ik het niet duidelijk
genoeg gezegd – of misschien heeft de heer Van Kesteren het niet willen horen, dat kan
natuurlijk ook – maar volgens mij ik heel duidelijk aangegeven, dat wij als Partij van de
Arbeid wel degelijk meerwaarde zien in het vergroenen van onze stad, inzetten op andere
vervoersmiddelen dan de auto, bijvoorbeeld het OV verbeteren en inzetten op goede
fietswegen. Noem maar op. Dat wij dat belangrijk vinden om zo zoveel mogelijk mensen te
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verleiden andere vervoersmiddelen dan de auto te gebruiken. Echter, wat ik ook heel
duidelijk heb aangegeven, is dat wij als Partij van de Arbeid heus wel zien – en dat ook
belangrijk vinden – dat er ruimte moet blijven voor de auto, zeker voor iedereen die dat
nodig heeft. Dat zien wij ook. Die ruimte is er volgens mij ook nog steeds prima in deze visie
en daar zal de Partij van de Arbeid nu en ook in de toekomst voor blijven waken, dat er
voldoende ruimte blijft voor de auto als mensen, die ook echt nodig hebben. Echter,
daarnaast proberen we in te zetten op andere vervoersmiddelen om zoveel mogelijk
mensen te verleiden de auto te kunnen laten staan.
01:33:03

Voorzitter: Dank u zeer. Ik heb de indruk dat iedereen van de raad het woord heeft kunnen
worden voeren. Meneer Bosch nog een vraag. Ik wil de heer Bushoff ook even in
bescherming nemen, want er zijn nog een paar andere onderwerpen die ook hun aandacht
behoeven. U mag nog een vraag stellen, hoor.
01:33:23

De heer Bosch: Als dat mag. De antwoorden kunnen natuurlijk in principe ook kort zijn, want
de vraag is: de Partij van de Arbeid ziet het probleem, maar wil geen oplossing. De oplossing
van het clusteren is op zichzelf geen oplossing voor te weinig fietsparkeerplekken. Wat we
nu zien in wijken, waar veel inwoners zijn per huis, bijvoorbeeld in straten waar veel
studenten wonen, daar is een heel erg groot tekort aan fietsparkeerplekken. Wanneer je
juist wel gaat kijken naar het aantal inwoners en niet alleen naar het aantal huizen, los je het
probleem op. Hoe kan het nu zijn, dat u wel het probleem ziet, maar geen oplossing ziet.
01:34:01

De heer Bushoff: Ja, Voorzitter, ik had zo gehoopt dat er toch nog een ja/nee-vraag van werd
gemaakt, want dan had ik met ja of nee kunnen antwoorden. Nu vraagt het toch iets meer
tijd. Volgens mij zie ik dit probleem wel degelijk, wat de heer Bosch van Student en Stad ook
schetst, maar zie ik helemaal niet hoe uw motie daarvoor echt een oplossing gaat zijn.
Volgens mij is het heel logisch, dat als je het fietsparkeerprobleem gaat aanpakken, dat je
dan kijkt naar hoe groot de straat is en dat je ook misschien wel even kijkt naar hoeveel
mensen er in de straat wonen. Echter, dat je niet bij elke straat dat apart moet gaan tellen,
lijkt me ook heel logisch. Volgens mij moeten we daar eventjes de vrijheid geven aan de
mensen die zich hier echt mee bezig gaan houden, met de uitvoering van dit idee en dat wij
ons daar even verre vanaf houden. Dat we er vertrouwen in moeten hebben, dat de mensen
die daarmee beziggaan heus wel nadenken en dat ze in een grote straat met heel veel
mensen niet vijf fietsparkeerplekken neerzetten en in een kleine straat met weinig mensen
er 100 neerzetten. Ik zie dat niet zo snel gebeuren.
01:34:56

Voorzitter: De heer Moerkerk heeft nog een vraag aan u.
01:34:59

De heer Moerkerk: Ik heb een hele mooie ja/nee-vragen voor de heer Bushoff. Woont u
ergens, waar een busbaan voor uw huis ligt en zou u het erg vinden als die er alsnog zou
komen? Ja en nee, graag.
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01:35:12

De heer Bushoff: Ik woonde daar wel inderdaad en ik vond dat toen niet erg om daar te
wonen.
01:35:18

Voorzitter: Dat zit ertussenin. Spannend, hè.
01:35:23

De heer Moerkerk: U bent er niet blijven wonen 01:35:27

Voorzitter: Nee, wij gaan over tot beantwoording van de kant van het college en daarin zal
het amendement en de motie worden betrokken. Mijn gevoel zegt dat de heer Koks daar
ook nog wel weer een interruptie op de wethouder wil plegen, dus dan komt hij wel tot zijn
recht. Gaat vast over de Vinkenstraat dan. De wethouder.
01:35:50

De heer Van der Schaaf: Ja, Voorzitter, dank u wel. In het ordedebatje viel het woord
controversieel. Controversieel betekent meestal dat er iets verandert en het betekent dat er
iets gebeurt. Het betekent dat er iets anders wordt, dan we gewend waren. Dat is ook de
bedoeling van deze visie; de mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg. Soms wordt er
gezegd, de visie is te concreet, voor de visie is te weinig geld, de visie heeft een gebrek aan
realiteitszin, want het aantal auto's blijft nu eenmaal groeien. Ik zeg hier het volgende. De
mobiliteitsvisie is onderdaad een visie, waarin wat verandert. Die autologica, we gaan 180
graden anders denken over mobiliteit en openbare ruimte voor onze inwoners, voor onze
burgers, voor onze mensen. Het gaat over onze inwoners. Het gaat niet per se over auto's en
het gaat niet per se over openbaar vervoer. Het gaat over hoe onze mensen hun straat en
mobiliteit willen beleven. Hoe ze mobiliteit kunnen inzetten in het leven van alledag en om
dat op een goede manier plaats te laten vinden. We zien de straat niet langer als een
verbindingsweg van a naar b, maar als een plek waar van alles kan gebeuren, waar gespeeld
kan worden en waar mensen elkaar ontmoeten. Op het moment dat je de deur uit stapt, is
dat de plek waar je bent en dan mag het een beetje mooier zijn. Inderdaad, mobiliteit is één
van die elementen die daar ook plaatsvinden. Als er gezegd wordt, mensen willen graag hun
auto voor de deur parkeren. Als dat de vraag is, die je stelt dan zeggen mensen: ja, ik wil wel
graag de auto voor de deur kunnen parkeren. Soms zeggen ze, ik wil beide auto's voor de
deur kunnen parkeren. Er zijn gezinnen die zeggen: wij willen alle drie de auto's voor de deur
parkeren. Echter, op een gegeven moment houdt het ook ergens op. Als je de vraag stelt:
hoe wilt u dat uw straat eruitziet, dan krijg je andere antwoorden. Het overzicht staat op
mijn kamer, dus elke dag loop ik erlangs en 'mijn auto voor de deur parkeren' staat op plek
tien! Er zijn negen andere zaken die mensen graag met hun eigen straat willen.
01:37:56

Voorzitter: Wethouder, meneer Ubbens.
01:37:59

De heer Ubbens: Ja, bedankt, Voorzitter. Ja, ik gun de wethouder best zijn verkooppraatje
voor deze visie, maar 180 graden anders is toch volkomen flauwekul! U doet net alsof wij nu
erachter komen, dat mensen ook de straat wel gebruiken om te spelen en te leven en te
fietsen en te wandelen. Dat wordt toch al jaren gedaan. Dit is dit niet 180 graden anders. We
30

gaan het extremer doen, ja, maar autologica hadden we toch allang afscheid van genomen.
We hadden al een verkeerscirculatieplan om de auto's ergens anders te laten rijden, omdat
we de binnenstad voor fietsers en voetgangers beter toegankelijk wilden maken. Dat bestaat
toch al jaren. Er zijn toch vele gemeenten die beleid hebben voor voetgangers en voor
fietsers. Waarom moet het allemaal zo over de top? Alsof dit '180 graden ander' beleid is,
dan het vorige college voerde? Dit is toch een voortzetting van het beleid dat er min of meer
al was, maar dan wat extremer. Bent u het daarmee eens?
01:38:53

De heer Van der Schaaf: Ik zat even te kijken of u ook bij het ordevoorstel stond, waar het
controversieel werd genoemd. Het vertrekpunt is de andere kant. Het vertrekpunt is niet, wij
faciliteren de auto en we leggen de straten aan, zodat die auto kan parkeren of stilstaan.
Ons vertrekpunt is nu de straat, de openbare ruimte. De leidraad openbare ruimte staat op
de agenda. Daar gaat u straks over stemmen. Dat betekent, dat we die straat ook anders
kunnen vormgeven. We vertrekken niet vanuit de auto en dat geeft inderdaad ruimte voor
spelen, voor klimaatadaptatie, voor elkaar ontmoeten en dat doen we allemaal. Het
vertrekpunt, eerst mobiliteit en dan de rest, dat verandert 180 graden. We zeggen, eerst de
rest en dan ... Mobiliteit is daar een onderdeel van. Als er gezegd wordt, we hebben daar
geen geld voor of het is gebrek aan realiteitszin – ik blijf nog even bij het CDA – want
automobiliteit blijft groeien, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is geen
vanzelfsprekendheid en bedenk ook dat ongeveer de helft van de inwoners van onze stad,
van onze gemeente, geen auto heeft. Zij kiezen ervoor om geen auto te hebben. Soms is dat
een keuze uit, wij kunnen ons dat niet veroorloven, maar soms is het ook een bewuste keuze
om anders met de ruimte en ook met financiën om te gaan. Wat deze visie wel doet, is het
idee vormgeven om in ieder geval minder autokilometers binnen de Ring te realiseren. Door
alle maatregelen, die voorgesteld worden in het lage en het hoge scenario, gaat het aantal
autokilometers binnen de Ring met 21 procent dalen. Misschien stijgt het aantal auto's,
maar het aantal autokilometers gaat in onze voorstellen met 21 procent dalen. Daar hebben
we echter wel uitvoeringsplannen voor nodig en die uitvoeringsplannen zijn niet de visie. Die
visie is het 'plaatje' en soms concreet gemaakt, wat het dan gaat betekenen. Wat betekent
dat nu 30km/uur? Wat betekent dat nu een knip op deze plek? Wat betekent nu minder
parkeren? Die keuzes worden helder gemaakt. Wat betekent dat voor verkeersstromen?
Waar wordt het drukker en waar wordt het minder druk? Dat geld is een verhaal apart, maar
we gaan stappen zetten. Elke stap die we zetten, is in de richting van die mobiliteitsvisie.
Soms is dat een grotere stap, soms is dat een kleine stap en soms zijn de stappen in de
goede volgorde, de volgtijdelijkheid waar de VVD naar vraagt. Op sommige momenten moet
je eerst dit doen en dan pas kun je het andere doen of soms moet je zaken tegelijkertijd
doen, maar elke stap zal de goede richting in zijn. Voorzitter, dit heb ik vorige week ook
allemaal verteld. Ik kom nu tot wat concretere zaken. Er zijn wat thema's gevraagd en ik zal
eindigen met het amendement en de beide moties. Eerst ook wat thema's, ongeveer in de
volgorde waarin die genoemd zijn. De Partij voor de Dieren vroeg naar de invloed van de
werkgroep Toegankelijk Groningen. Die betrekken wij bij alle plannen en hoe concreter, hoe
meer zij betrokken worden bij wat wij van plan zijn en het effect wat dat op hen heeft.
Bijvoorbeeld over shared space en allerlei andere thema's hebben zij allerlei gedachten, hoe
je dat op een goede manier kunt oplossen. U vroeg ook vorige keer naar de Lijzijde. Ik heb u
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toen gezegd, dat is deels 30 en dat blijft ook deels 50. Dat laatste vanwege de bus. Het
doorgaand verkeer in Lewenborg zal vaak via de [onhoorbaar] gaan en Beijum is een andere
situatie dan Lewenborg. U vroeg ook naar de Boumaboulevard. Ik wijs u op de brief die wij u
vanmorgen hebben gestuurd, waarin we hebben gezegd om in het Europapark te kijken naar
zowel het groen als het sociale, maar ook naar de verkeerssituatie van de Boumaboulevard,
omdat het Europapark eigenlijk een iets andere smaak heeft gekregen, dan destijds gedacht.
01:43:06

Voorzitter: Meneer Van Kesteren.
01:43:07

De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter, ik zou graag een reactie willen van deze GroenLinkswethouder op het volgende. Het GroenLinks klimaatbeleid zorgt er wel voor dat de armoede
in in deze gemeente toeneemt en een consequentie kan dan waarschijnlijk zijn dat het
autobezit vanzelf afneemt. Echter, Voorzitter, stel nu dat onze inwoners ondanks die
armoede toch hun autootje willen houden. Er onderzoeken gedaan, de auto is het laatste
wat mensen weg doen. Als dat gebeurt, is dan het GroenLinks-beleid dat conform de
klimaatdictatuur autobezit wordt verboden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Kunt u dat
eens toelichten?
01:43:54

De heer Van der Schaaf: Het klimaatbeleid, waar u het over heeft, is het klimaatbeleid wat
door deze raad is vastgesteld. Als het gaat over het gemeentelijk klimaatbeleid – het
landelijk beleid, weet u dat GroenLinks daar nooit lid is geweest van het kabinet – dan gaat
het over het beleid, wat door de gemeenteraad als geheel is vastgesteld. U weet ook, dat we
daarmee juist de armoede, het verschil in armoede, juist proberen – u kent de stijgende
gasprijzen – om door de eigen energie-opwek die armoede te voorkomen.
01:44:28

De heer Van der Schaaf: Ik heb een wedervraag. Die hoeft u niet te beantwoorden, want u
weet het antwoord wel. Autobezit wordt niet verboden. Op het moment dat je zegt, de
openbare ruimte die we hebben is van belang, dat betekent voor mobiliteit, dat je moet
kijken naar de ruimte die mobiliteitsmiddelen als auto/ fiets/ openbaar vervoer innemen. De
auto heeft nu eenmaal slechte papieren, als het gaat over de ruimte die het inneemt, zowel
rijdend als stilstaand. Boumaboulevard, ik heb het 01:44:59

Voorzitter: U heeft nog een aanvullende vraag van de heer Van Kesteren.
01:45:02

De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter, dan zou ik toch deze wethouder mee willen geven, als u
het over de ruimte heeft, dat ook de verglazing en de zonnevelden en windmolens ook heel
veel ruimte vergen. Heeft u daar wel eens over nagedacht?
01:45:20

De heer Van der Schaaf: Juist daarom is die integrale visie Levende Ruimte, onze
omgevingsvisie, van het grootste belang. Ik verwijs u daarnaar.
01:45:28

Voorzitter: Mevrouw Jacobs heeft nog een vraag.
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01:45:30

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, Voorzitter. Ik heb snel even uw brief erbij gepakt over de
Boumaboulevard. Er staat gelukkig niet letterlijk in, er komt een zebra, dus dat vermoeden
had ik eigenlijk al, maar er staat wel dat de herinrichting van deze boulevard noodzakelijk is
om een goede oversteekbaarheid te kunnen waarborgen. Zou daar een optie kunnen liggen
voor een zebra? Of zegt u, wij denken aan hele andere dingen?
01:45:55

De heer Van der Schaaf: De oversteekbaarheid van een weg en dat combineert u met
zebra ... Ja, ik snap dat. Een zebra dient om een weg over te steken. Ja, een
voetgangersoversteekplaats. Ja, dat zou maar zo kunnen, maar misschien ook weer niet. Ik
ben niet de verkeerskundige en ik ben ook niet de verkeerspsycholoog en ik laat dat graag
aan de mensen over die het college adviseren over op welke manier die Boumaboulevard
beter oversteekbaar kan zijn en wat dat betekent voor ... Er wonen meer mensen dan
oorspronkelijk gedacht, de woonhuizen enzovoort. Een kolenpad komt daar te liggen. We
kijken op een goede manier, hoe het element van die oversteekbaarheid op een goede
manier aangepakt kan worden. U hebt die brief. Fijn dat u de brief gelezen heeft en het
college pakt het op. U wordt op uw wenken bediend. De knip in de Eikenlaan, daar vraagt de
VVD nog even concreet over: kan die knip ook ongedaan maken? Wij vragen u niet om die
knippen te realiseren. Wij vragen u: college, zoek het uit. Dan letterlijk: college zoek uit wat
betekent die knip in de Eikenlaan en waar komt die precies? Wat betekent dat voor de
Iepenlaan bijvoorbeeld? Wat betekent dat voor andere verkeersstromen? Wat betekent dat
voor De Fontein, de kerk die daar is, wat betekent dat voor enzovoort. Op het moment, dat
wij die tijdelijkheid ... Is het omkeerbaar? In feite is alles omkeerbaar, maar dat zal niet gratis
zijn. Is het mogelijk om daar bijvoorbeeld een experiment te doen? Zet eens een paar
bloembakken neer, waar de bussen dan nog wel langs kunnen en anderen dan weer niet, om
de dilemma's die er zijn op een goede manier te kunnen oplossen. Op het moment dat we
zeker weten, dit is een goede oplossing voor dat dilemma, dan weten we dat gewoon. Op
het moment dat wij twijfelen aan hoe pakt het in de praktijk uit ... U zult er zelf bij zijn op het
moment, dat wij met een voorstel komen over die knip in de Eikenlaan. D66 komt nog even
over de bruggendeal. Dat is een ander onderwerp, maar het heeft hier wel mee te maken. U
vraagt, is het college ermee eens, dat dit ook een half jaar eerder had gekund? Het is een
mooie deal, waar inderdaad meer geld naar de gemeente Groningen gaat voor de burger
dan oorspronkelijk gedacht. Dan moet die Busbaanbrug, waarvan het Rijk ook zegt, dat is
een essentieel element in die hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, dus daar komt ook nog geld
voor van het Rijk. Had het een half jaar eerder gekund, bent u dat met ons eens? Nee, dat
had een jaar eerder gekund of misschien wel anderhalf jaar eerder.
01:48:24

Voorzitter: De heer Ubbens, CDA.
01:48:29

De heer Ubbens: Ja, Voorzitter, nog even terug over de Eikenlaan. Daar wordt al mee
geëxperimenteerd. Even voor mijn idee, we gaan straks misschien een knip invoeren,
tijdelijk om te kijken hoe het gaat. In de stukken staat ook, eigenlijk moet de ringweg west
eerst worden omgebouwd om dat goed te laten gaan. Hoe moet ik dat dan voor me zien?
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Dat we een soort experiment doen, maar dan zonder de volledig opnieuw ingerichte en
uitgevoerde westelijke ringweg? Wat zegt zo een onderzoek dan eventueel?
01:48:58

De heer Van der Schaaf: Dat is een goede vraag. Wat mij betreft, hoeft die westelijke
ringweg niet in totaliteit klaar te zijn. Wat wel een issue is, is de knip bij de Iepenlaan. Die
hoef je nog niet helemaal volledig te maken. Die kun je 100 procent maken. Volledige
aansluiting op de Iepenlaan of zelfs driekwart is misschien nog wel technisch mogelijk,
omdat daar bij de Bedumerweg een rotonde ligt. Ook nu gaat het verkeer al naar de
westelijke ringweg, die nog niet aangepast is, dus is het mogelijk om die knip in ieder geval
experimenteel – maar ik vraag me af of dat nodig is – te kunnen aanleggen.
01:49:37

De heer Van der Schaaf: Voorzitter, het amendement en de moties. Het amendement ziet op
de Oosterhamrikverbinding. Eigenlijk ziet het amendement op de verstening van de
Oosterhamrikkade in stand te houden. De verstening die gaat over de ventweg die er nu is
en de busbaan die er blijft. Op het moment dat je daar een uitvalsweg van maakt van 30km/
uur zou er ook nog een apart fietspad moeten komen. Een fietsstraat is niet mogelijk,
daarvoor zijn die 5.000/6.000 auto's te veel, dus dat is onmogelijk. Ook voor
veiligheidsredenen moet er een apart fietspad bijkomen. Deze optie is eerder afgevallen in
2018 en met goede redenen. Het goede van uw amendement is, dat u zegt, die autoontsluiting is terecht. U deelt de conclusie van het college op dat punt. Ik ben blij dat u dat
ondersteunt, maar deze variant is eerder afgevallen. Het betekent ook, dat de mensen die
aan de Oosterhamrikkade wonen heel veel voor de kiezen krijgen. Zowel die weg met
duizenden auto's, als ook nog die bus. Ja, het wordt er echt slechter op dan nu. Eigenlijk is
onze inzet, om zowel de Oosterhamrikkade – ook conform wat de mensen zelf willen – te
vergroenen. Die groene Oosterhamrikkade was dan zonder autoverbinding. Wij zeggen, kan
de Oosterhamrikkade vergroend worden? Kan de beleving van het water, van die kade op
een betere manier? Dat kan echt een mooi stuk van de stad worden. Er is echt potentie voor
de Oosterhamrikkade om dat op te bouwen. Voor die Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan, daar zegt iedereen vorige week ook in de commissie: denk aan de veiligheid
van fietsers en de bussen, denk aan de inpassing van gevel tot gevel, de privacy, de tuintjes,
het parkeren en D66 verwijst naar de financiering en wat kost het allemaal? Dat willen we
graag in samenhang kunnen onderzoeken. Wij vragen van u ook niet dit uit te zoeken, maar
de twee opties die wij geven voor de Oosterhamrikverbinding. Wij vragen u als raad: geeft
het college de opdracht om die twee opties uit te zoeken als richtinggevende uitspraak. Geef
die richting. Dat u zegt, die Oosterhamrikkade is de kade, waarin die wijkontsluitingsweg
gesitueerd kan worden, al dan niet met een knip bij het Wouter van Doeverenplein, dus
beide opties zijn mogelijk. Inderdaad dus die auto-ontsluitingsweg, die wijkuitvalsweg
richting de ringweg, zodat de mensen die hier de wijk uit willen niet bij andere bewoners
voor de deur langsgegaan. Het is ondoenlijk, het is een verstening, het is een verslechtering
van de Oosterhamrikkade, als je die wijkuitvalsweg ook via het Oosterhamriktracé laat
lopen. We vragen dus: beste raad, geef ons richting om deze twee varianten ... Beide
varianten zien een busbaan door de Vinken/ Wielewaal/E. Thomassen à Thuessinklaan en
een wijkontsluitingsweg via de Oosterhamrikkade, al dan niet met een knip bij het Wouter
van Doeverenplein, om te voorkomen dat het een aanvoerroute naar de binnenstad wordt.
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01:52:57

Voorzitter: Meneer Koks.
01:52:59

De heer Koks: Ja, Voorzitter, twee varianten dat begrijp ik niet. Er wordt één variant
ontwikkeld, namelijk een groene Oosterhamrikkade en een busbaan door de Vinkenstraat/
E. Thomassen à Thuessinklaan. Tenminste daar zie ik geen varianten in. Het is een packagedeal, zoals het in het Engels heet. Op de tweede plaats, wat het verschil is met de situatie in
2018, toen zouden er 13.000 auto's met vijftig kilometer per uur over die Oosterhamrikkade
gaan. Dat is een volstrekt andere situatie dan nu. Nu gaan er met 30 kilometer hooguit 6.000
eigen auto's uit de eigen wijk overheen. U zegt, het is een verslechtering van de
Oosterhamrikkade. Is het geen verslechtering voor de Vinkenstraat en E. Thomassen à
Thuessinklaan als ze daar die bussen doorheen krijgen? Hoe heeft u dat afwegingskader
gemaakt, dat u het ene voordeel biedt en de andere straat met de zure kers laat zitten?
01:54:01

De heer Van der Schaaf: Nu, dat laatste. Het werd net het verdelen van de pijn genoemd.
Het gaat over 500/ 600 bussen, dus wat in de Vinkenstraat en Wielewaal en E. Thomassen à
Thuessinklaan gerealiseerd wordt, zijn 30/40 bussen per uur. Dat is niet te vergelijking met
vijf of zesduizend auto's per dag. Als beide verkeersstromen geconcentreerd worden op de
Oosterhamrikkade, dan betekent dat, dat het een verkeersader wordt, waar de vergroening
en de beleving van het kanaal, maar ook de veiligheid van de fietsers en van de kinderen niet
te realiseren is. Het blijft dan de verstening zoals het nu is, nog los van de breedte en of het
allemaal wel past in de breedte die je hebt of moet je nog een deel van het kanaal dempen.
De kade moet vier, vijf, zes meter uitgebreid worden om voldoende ruimte te hebben, om al
die functies die we aan de straat toekennen, daar te kunnen realiseren. De Vinkenstraat en
de E. Thomassen à Thuessinklaan en de mensen die ik spreek, zeggen de busbaan op zich
gaat wel, maar wij maken ons zorgen over die inpassing. De vraag die het college ook heeft,
geef ons deze richting aan, maar vraag ons ook om de thema's verder uit te zoeken. De
thema's die ik noemde, de thema's die u kent en die anderen ook genoemd hebben, om die
te kunnen uitwerken en vervolgens komen we bij u terug. Dat wordt geen slikken of stikken
stuk. Uiteindelijk hebben we daar een verhaal, waarbij de inpassing ... U heeft de plaatjes
gezien van Felix ingekleurde houtskoolschetsen. Dat zijn geen ontwerpen. Dat is geen
ontwerp, waar het gaat over parkeren. Dat is geen ontwerp, waar het gaat over de veiligheid
tussen fietsers en bussen en over schoolgaande kinderen. Dat staat er allemaal nog niet in.
Het geeft wel beelden over hoe het Wielewaalplein in plaats van een parkeerterrein, een
groen en mooi buurtplein kan worden. Een plein, waar ook vergroening en wat mogelijk
klimaat-adaptief en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plein in plaats van een
parkeerplein. Dat is onze vraag. U zegt niet definitief, ja of nee. U geeft ons de opdracht: dit
is de richting die u uit moet werken en laat ons zien wat dat betekent in, wat ik dan noem,
een voorlopig- voorlopig ontwerp.
01:56:16

Voorzitter: De allerlaatste vraag op dit onderdeel.
01:56:20

De heer Koks: Ja, een vraag en een opmerking. De opmerking: in 2018 hebben wij plaatjes
voorgeschoteld krijgen van de Oosterhamrikkade. Daar zat naast elkaar een trottoir,
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fietspad, een ventweg voor het aanliggende verkeer en een 50km/uur-route, dus kunt u mij
niet wijsmaken dat daar niet een busbaan en een fietsstraat langs heen kan. Dat is
opmerking één. Op de tweede plaats, waarom werkt u niet beide varianten uit? Zowel de
busbaanvariant in de Vinkenstraat, als de busbaan op de Oosterhamrikkade. Waarom doet u
dat niet?
01:56:54

De heer Van der Schaaf: Dat laatste is ... U stelt twee keer dezelfde vraag, past het allemaal
bij elkaar? Ik vraag u, waar is het groen, waar zijn de bomen, waar is de beleving van de
kade? Waar is de veiligheid voor de kinderen die daar willen lopen en spelen en de
bewoners die daar wonen met hun gezin? Het is een variant, die volstrekt onwenselijk is,
omdat 01:57:21

De heer Koks: In 2018 kon dat wel.
01:57:25

De heer Van der Schaaf: In 2018 heeft de raad de splitsingsvariant als keuze gemaakt. Dat is
eigenlijk de variant die nu ook voorligt, maar dan anders. Uiteindelijk heeft u ook gevraagd:
kom met een samenhangende visie over is hier auto-ontsluiting nodig? Is de inrichting van
straten, het beleid van de openbare ruimte, ook uitgewerkt voor deze zone, waarin wij
vanuit een visie zeggen, hoe wij kijken naar straten, hoe wij kijken naar woonerven, naar 30
km/uur-wegen in die plekken waar de mensen wonen. Dit past niet in het plaatje. Dit is
onwenselijk en zelfs wat mij betreft een slecht idee.
01:58:05

De heer Koks: Dat geldt dan niet voor de Vinkenstraat blijkbaar?
01:58:08

De heer Van der Schaaf: De Vinkenstraat wordt een ander verhaal, omdat daar een shared
space gerealiseerd wordt, van gevel tot gevel. Dat is de ruimte die we hebben met 30, 40,
misschien 50 bussen per uur. Dat betekent tien seconden een bus en dan een minuut lang
niets. Die 500/600 bussen vergeleken met 5000/6000 auto's, dat is het verschil. Voorzitter,
twee moties. De motie van Student en Stad – ik heb het nummer niet bij de hand – over OV
Zernike; breng alles in kaart en dwing de raad tot een keuze. Dat laatste gaan we doen, maar
misschien niet de keuze die u wil. Het Movares-rapport is vrijwel klaar en wij brengen u dat
in kwartaal één. In februari zelfs, dat staat ook op de LTA die u zojuist heeft vastgesteld.
Eerder vanavond was dat aan de orde. Vanavond stelt u het vast, maar eerder vanavond was
dat een hamerstuk. In februari komen we met dat Movares-rapport en daar staat niet in wat
we gaan doen. Daar staat misschien wel in en dat is de keuze die u als raad kunt maken, wat
we niet gaan doen. Daar staan misschien wel de opties in die af gaan vallen, dus dat
betekent niet dat wij de definitieve versie hebben. Ook, omdat er allerlei ontwikkelingen
zijn, dus eerder dat er keuzes afvallen, dan dat we zeggen, dit is het winnende plaatje. Dat
heeft onder andere te maken met financiën. U weet, in de mobiliteitsvisie hebben we een
plaatje over een tram. Er is gedacht over een trein. Er zijn tangenten met de HOV-lijnen die
we overwegen. De Lelylijn is net genoemd. Een gigantisch lobbysucces, dat in het
regeerakkoord – wie had dat gedacht een paar jaar geleden dat in het regeerakkoord het
Lelylaan staat – staat met nog eens serieus geld erbij ook. Drie miljard om die Lelylijn te
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kunnen ... Het is niet genoeg, maar de Zuiderzeelijn was twee en een half miljard. Drie
miljard staat hier genoemd voor de Lelylijn om dat te kunnen doen. Die Lelylijn betekent ook
iets voor de mobiliteit van de stad als geheel en bijvoorbeeld ook voor Station Suikerzijde.
Ook weer zoiets. Voor het station is dat geld er wat we krijgen, maar een verdubbeling van
de spoorlijn, dat is nogal een bedrag. De HOV aan de oostkant, wat ik u net noem, ook daar
hebben we de twijfel tussen de ruimte die we hebben en de capaciteit die je zou willen. Hoe
verhouden die zich tot elkaar? Dat zijn dilemma's. Hoe meer ruimte je opoffert voor
mobiliteit, hoe meer capaciteit. Hebben we die ruimte wel of wil je die ruimte ook voor iets
anders benutten? In de mobiliteitsvisie kondigen we aan de routekaart 2040; de route naar
het openbaar vervoer toe. Ik zeg u, u hebt het vastgesteld of u gaat het formeel vanavond
nog vaststellen, dat we in kwartaal één, in februari, met het Movares-rapport komen. We
komen ook met de routekaart 2040. Al met al, is de motie voorbarig en overbodig. Hoe dan
ook, we ontraden de motie en wij komen bij u terug met de vraag die u stelt.
02:01:07

De heer Van der Schaaf: De andere motie, Voorzitter, gaat over geclusterd fietsparkeren.
Fietsparkeren is een belangrijk thema, niet alleen voor de binnenstad, maar ook in de
schilwijken daaromheen. Eigenlijk gaat het over de kwaliteit van het fietsparkeren, dus
kwalitatief hoe en waar regelen we dat het fietsparkeren, maar ook het punt, wat u daar
noemt, kwantitatief of zijn er voldoende parkeerplaatsen. Zijn er voldoende, waar zijn die en
hoe werkt dat? U vraagt ons na te denken op het moment dat je dan zo een van straat
aanpakt om te kijken: waar komen die fietsen en is dat niet te ver weg van waar mensen
wonen? Zijn er wel genoeg plekken? Ik nodig u uit nog eens een keer te kijken naar het
raadsvoorstel over de nieuwe Boteringestraat, waarin we die straat gaan inrichten en waar
we ook de fietsen clusteren ongeveer op de manier, waarop u dat wil. Echter, waar we ook
de historische hekjes die ook een beetje horen bij de uitstraling van de straat in stand
kunnen laten. Haal die fietsen nu eens weg van die hekjes. Dat betekent ook dat de straat
wat breder wordt, ook voor de toegankelijkheid van die straat. Zet die fietsen nu eens op de
plekken die wij daarvoor benoemd hebben.
02:02:22

De heer Van der Schaaf: Wij denken, ook omdat we weten wie daar woont – wonen daar
studenten, wonen daar gewone gezinnen, wonen daar alleenstaanden of stellen of hoe
werkt dat met de straat en wat is de sociale samenhang van die straat – dat wij voldoende
autoparkeerplaatsen en voldoende fietsparkeerplaatsen ook weten te regelen. In een
studentenbuurt gaan we er anders mee om, dan in andere buurten. Eigenlijk wat u wil, doen
wij, maar we doen het minder expliciet. Als u zegt, binnen 25 meter of binnen 20 meter of
binnen 50 meter. Wij kijken naar de behoefte van die straat en elke straat is toch weer
anders. Elke straat, heeft weer een andere samenstelling. Net werd u al uitgenodigd door
één van de andere partijen ... We hebben die tijdelijke fietsvlonders, daar kunt u mee
experimenteren. Een buurt kan het opheffen van een parkeerplaats aanvragen en daar
kunnen dan acht of tien fietsen staan. Als dat een succes is – op een aantal plekken is dat zo,
de Hardingenstraat, de Pelserstraat is dat ook gebeurd – maken wij dat structureel. Wij
kijken situationeel naar elke situatie en we doen eigenlijk wat u wilt, maar net iets minder
expliciet. Die moties is overbodig dan wel expliciet en in beide gevallen ontraadt het college
de motie. Tot zover, Voorzitter,
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02:03:29

Voorzitter: Dank u zeer. De heer Bosch heeft toch behoefte om nog eventjes op uw betoog
op motie 10 in te gaan.
02:03:41

De heer Bosch: Ja, dat klopt. Ik heb op beiden wel een reactie, maar ik wil er niet te lang bij
stilstaan. Ik zal me dan beperken tot een reactie op OV. Het is denk ik een illusie om te
denken, dat er op een moment geen ontwikkelingen zijn. De Zuiderzeelijn heeft ook ooit in
een regeerakkoord gestaan. Ik zou de wethouder willen vragen: wanneer maken we wel die
keuze? Er zijn altijd ontwikkelingen, wanneer komt het er dan wel?
02:04:14

De heer Van der Schaaf: In februari hebben we het eerste gesprek daarover aan de hand van
het rapport van Movares. Wat u vraagt, is de oplossing naar Zernike. Het staat ook in het
landelijke beeld, dus het is niet onwaarschijnlijk dat er ook landelijk geld komt voor het
probleem van Zernike. Het is één van de landelijke opgaven die bij het ministerie van I en W
op de lijst staan. Vijfenzeventigduizend per dag. U hoeft niet uit te leggen aan dit college, dat
het een urgent en groot probleem is. Het gaat echter niet over een paar tientjes. De
oplossingen betekenen ook impact op de ruimte. Is het een tram langs de oostkant, zijn het
tangenten, is het een trein, het gaat over misschien wel honderden miljoenen euro's. Wat u
zegt: de Zuiderzeelijn gaat niet door, maar dat heeft ons wel middelen opgeleverd om een
aantal andere infrastructurele projecten wel te kunnen doen. De Lelylijn staat nu in het
regeerakkoord. Drie miljard heeft het kabinet beschikbaar gesteld om dat verder uit te
werken en te realiseren. Het is dus niet onmogelijk, dat dat geld er komt. We hebben in het
verleden ook bewezen dat we met goede lobby's dat geld kunnen krijgen. Echter, wat nu het
winnende plaatje is, is niet iets wat we in twee maanden kunnen beslissen. Wij komen in
februari bij u, conform de LTA, met het eerste rapport. Dan ga ik graag met u in debat en in
gesprek met u als raad om te kijken, zijn er al keuzes die afvallen of zijn er keuzes die uw
voorkeur hebben of zijn er trajecten die we met elkaar in moeten gaan. Nu nog niet, maar in
februari.
02:05:59

Voorzitter: Akkoord. Ik stel u voor, dat we de stemverklaringen gaan geven over het
amendement – ik neem aan dat die gehandhaafd blijft, ten minste? – en de beide moties en
dat we dan ook de stemverklaring over de mobiliteitsvisie daar gelijk bij doen. Indien daar
behoefte aan is, tenminste? Dan vindt de stemming, dus later op de avond plaats. Dan
hebben we de stemverklaringen alvast genoteerd.
02:06:31

Voorzitter: Is er behoefte om nog een stemverklaring te geven op het amendement, dat
ingediend is door SP, Partij voor de Dieren, PVV, CDA, Stadspartij, 100% Groningen, 'Geen
busbaan in de Vinkenstraat - E. Thomassen à Thuessinklaan'? Is daar nog behoefte aan
stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan zal er vanavond over worden gestemd.
- M10: Jaren en jaren schieten onder ons door
Voorzitter: Dan de motie van Student en Stad: 'Jaren en jaren schieten onder ons door'. Is
daar nog behoefte aan stemverklaringen? Dat is niet het geval.
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M11: Fietsparkeerplekken echt oplossen

02:07:08

Voorzitter: Dan de motie van Student en Stad 'Fietsparkeerplekken echt oplossen'. Behoefte
aan stemverklaringen nog?
02:07:17

De heer Koks: Voorzitter?
02:07:20

Voorzitter: Meneer Koks.
02:07:22

De heer Koks: Student en Stad vraagt om een soort minimumafstand of een maximale
afstand van die plekken. Nu, ken ik één maximumafstand en dat is bushaltes die op een
bepaald aantal meters, maar dat geldt meer voor mensen die slecht ter been zijn. Nu weet ik
ook dat studenten met name op de wat latere uren, wat onvast op de benen kunnen staan,
maar het lijkt mij toch wel wat onzinnig om daarvoor maximale afstanden tot
studentenhuizen te bepalen. Wij zullen daar dus niet voor zijn.
02:07:54

Voorzitter: Even een nuance: sommige studenten zijn, later op de avond iets onvaster ter
been, zoals soms ook bejaarde mensen vanwege dezelfde oorzaak.
02:08:07

De heer Koks: Die ben ik nog niet tegengekomen, maar misschien 02:08:09

Voorzitter: Omdat u altijd keurig om elf uur naar bed gaat, maar ik zie ze nog wel eens.
Verder nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Ja, meneer Rustebiel.
02:08:20

De heer Rustebiel: Ja, dank u, Voorzitter. Ja, ook even over fietsparkeren. Wij delen de zorg
over het probleem en wij zien dat het college goed aan oplossingen werkt. Wij vinden de
motie inderdaad wat dogmatisch; het moet per se en sowieso zoveel meter zijn. Bekijk dat
van geval tot geval in overleg met bewoners en pas maatwerk toe.
02:08:37

Voorzitter: Dank u zeer. Dat waren de stemverklaringen. Is er nog behoefte aan een
stemverklaring over de mobiliteitsvisie als zodanig?
02:08:47

De heer Koks: Voorzitter? Met enige pijn in ons politieke hart zullen wij tegenstemmen, want
wij vinden die E. Thomassen à Thuessink/Vinkenstraat-oplossing geen oplossing en dat
vinden we zo erg, dat we die mobiliteitsvisie niet zullen steunen, ondanks het feit, dat er
tientallen goede dingen in staan.
02:09:09

Voorzitter: PVV.
02:09:11

De heer Van Kesteren: Ja, daar kan de PVV-fractie zich bij aansluiten, Voorzitter. Zo staan wij
er ook in.
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02:09:15

Voorzitter: De Partij voor de Dieren.
02:09:17

De heer Pechler: Ja, dank Voorzitter, wij stonden als Partij voor de Dieren voor hetzelfde
dilemma als de SP-fractie, maar bij ons valt het kwartje net wel de andere kant op. Wij zullen
voor de mobiliteitsvisie stemmen, maar wel onder sterke afkeuring van de geplande
verlegging van de busbaan. Als daarvoor het voorlopige of definitieve ontwerp eenmaal
komt voor te liggen, zullen we dan ook tegenstemmen.
02:09:37

Voorzitter: De heer Moerkerk.
02:09:40

De heer Moerkerk: Onze fractie sluit zich aan bij de stemverklaring van de SP. Dank u wel,
Voorzitter.
02:09:48

Voorzitter: Dat waren de - Nee, VVD.
02:09:51

Mevrouw Jacobs: Onze fractie zal voor de mobiliteitsvisie stemmen, omdat wij van mening
zijn, dat dit – zoals ik in mijn woordvoering al gezegd heb – niet een 180 graden draai is. Die
is jaren geleden al gemaakt. Wij erkennen de problemen met de busbaan en wij zullen zeer
kritisch kijken, als het daadwerkelijke voorstel komt en dan zullen we ook bepalen of we dat
acceptabel vinden.
02:10:16

Voorzitter: Dat waren de stemverklaringen en er zal dan later op de avond gestemd worden.
Het is bijna half zeven. Hier en daar trekt de kou een heel klein beetje op, om het zo maar te
zeggen. Niet tegenstaande het feit, dat ik bij de inleiding net vergat, om veel mensen die
ongelofelijk veel werk hebben verricht om ons hier te faciliteren, heel erg te bedanken. Ik
bedank ze alvast nu voor hun enorme inzet en ook de service die hier ons verleend wordt,
maar het betekent wel dat we nu iets warms gaan nuttigen. Dan komen wij weer terug rond
kwart over zeven jaar. Ja, kwart over zeven komen we weer terug voor het onderwerp
Regiovisie Jeugd regio Groningen. Ik schors de vergadering tot kwart over zeven.

b. Regiovisie Jeugd regio Groningen
00:08:09

Voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik verzoek u allen uw plaatsen weer
in te nemen en ik stel aan de orde: de regiovisie jeugd in de regio Groningen. Het verzoek is,
mede gelet op het feit dat het in de commissie zeer uitvoerig aan de orde is geweest, om uw
woordvoering ook wel toe te spitsen op een aantal moties die zijn ingediend, begeleidend bij
dit verhaal en de breedvoerige beschouwingen achterwege te laten, want dat is in de
commissie geweest en staat ook verder in het stuk. Dat verzoek richt zich natuurlijk in de
allereerste plaats aan het college zelf. Dan kijk ik even rond: wie mag ik het woord geven
over dit onderwerp? Mevrouw Van Doesen, D66?
00:09:18

Mevrouw Van Doesen: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, de regiovisie jeugdhulpverlening
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heeft nog helemaal geen duidelijkheid over hoe het aanbod in de regio er straks uit komt te
zien, en of de kinderen en ouderen straks kunnen rekenen op een aanbod dat voor de hele
regio is geborgd, en of het in lijn is met de hervormingsagenda die in het voorjaar zal
verschijnen. Daarom zijn we met andere partijen, met de Partij van de Arbeid, GroenLinks,
ChristenUnie, SP en de Partij voor de Dieren zijn we indiener van de motie een stap verder.
Een stap verder betreffende de regiovisie jeugdhulpverlening, want we zijn namelijk van
mening dat de raad nog een moment moet hebben om definitief ook 'ja' te kunnen zeggen,
definitief te kunnen beoordelen of we met deze regiovisie ook op de goede weg zijn. En dat
alles moet allemaal nog blijken uit de uitkomsten van de gesprekken aan de ontwikkel tafels.
Dat is een ingewikkeld proces waarbij samenwerken, goede communicatie en vertrouwen
tussen gemeente, betrokken partijen en aanbieders belangrijke elementen zijn. In het
voortraject naar de regiovisie is dit niet echt soepel verlopen. Het zou goed zijn dat de raad
dit proces wat nu aan de ontwikkeltafels gaat plaatsvinden gaat volgen, dat we dat op de
één of andere manier dichtbij doen, en wellicht is daar ook een taak voor de
begeleidingscommissie of eventueel een klankbordgroep die we zouden kunnen instellen. In
ieder geval, de belangrijke rode draad is dat de raad graag de uitkomsten van de
ontwikkeltafels voorgelegd ziet ter beoordeling, zodat het daaraan aangesloten kan worden.
00:11:11

Voorzitter: De heer Bolle, CDA.
00:11:13

De heer Bolle: Dank u wel, Voorzitter. Is D66 wel voornemens om nu dan wel voor de
regiovisie te stemmen? En als dat zo is, waarom dan?
00:11:24

Mevrouw Van Doesen: Als wij een toezegging krijgen dat we deze motie kunnen aannemen
over de verdere uitwerking en dat het dan terugkomt ter beoordeling aan de raad, dan is
natuurlijk een deel van ons probleem opgelost omdat we tot nu toe het idee hadden dat we
een soort carte blanche weggaven aan het college, maar nu houden we de vinger aan de
pols. En dan denk ik dat we in dat open raamwerk wat er nu ligt, dat we dat wel kunnen
steunen en dat het zijn werk moet doen om ons de garantie te geven dat we straks een goed
zorgaanbod hebben over de hele regio.
00:12:03

Voorzitter: De heer Boter, VVD.
00:12:06

De heer Boter: Dank u wel, de heer de Voorzitter. U noemt in een bijzin een klankbordgroep.
Hoe ziet u die klankbordgroep voor zich? Want dat kan natuurlijk ook weer een nieuwe
praatclub zijn.
00:12:16

Mevrouw Van Doesen: Nou, ik ben op zoek naar de verbinding tussen het proces wat aan de
tafels plaatsvindt en de raad. De afstand is groot en het zou goed zijn als er een club
raadsleden aangevuld wordt met deskundigen, ter ondersteuning, om dat proces van
dichtbij te kunnen volgen en dat misschien ook zelf te becommentariëren. Ik denk dat dat
een goede voorbereiding is op de uiteindelijke besluitvorming die we als raad straks voor
ons hebben liggen.
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00:12:46

Voorzitter: De heer Koks.
00:12:50

De heer Koks: Ja, Voorzitter, even een kwestie waar ik zelf nog wel een beetje tegenaan
zitten te kijken. Dus uw antwoord op de vraag van de heer Bolle van: "Gaat u instemmen
met deze regiovisie?" "Ja", zegt u, "Onder de voorwaarde dat die motie aangenomen
wordt." Maar nou is het lastige in deze volgorde dat eerst over het voorstel gestemd wordt
en pas daarna de moties aan de orde komen. Dus op het moment dat u moet stemmen, dan
weet u niet of die motie aangenomen wordt. Hoe gaat u daarmee om?
00:13:18

Mevrouw Van Doesen: Dat ben ik helemaal met u eens. Daar heb ik al een uitgebreide
discussie met de voorzitter over gehad. Die houdt nog steeds zijn poot stijf, zoals we dat
zeggen.
00:13:31

De heer Koks: [onhoorbaar].
00:13:31

Mevrouw Van Doesen: Maar misschien kunt u helpen hem toch over te halen want ik vind
het wel belangrijk dat als we voor de regiovisie stemmen, dat we dan ook daar comfort bij
kunnen hebben.
00:13:44

Voorzitter: Ik ben altijd blij als er gevraagd wordt: "Waarom houdt de Voorzitter de poot
stijf?" Misschien dat die vraag spontaan nog opwelt. Nog even één interruptie van de heer
Bolle en dan vervolgt u uw betoog. Gaat uw gang.
00:13:57

De heer Bolle: Nou, Voorzitter, dat is juist het mooie van deze volgorde, want daarin wordt
duidelijk dat je wel voor die regiovisie stemt en dan moet je dus accepteren dat je voor alles
wat erin staat voor bent en dan achteraf komen de moties, en dat zijn verzoeken aan het
college waar denk ik 30 raadszetels onder staan, dus die motie zal het wel halen. Dus in die
zin lijkt het me niet zo een groot probleem, maar het probleem is wel dat je zegt: "Ik ben het
ermee eens." Terwijl D66 ook tegelijkertijd zegt: "Ja, maar er zijn zoveel dingen die ik anders
zou willen." D66 zou, volgens mij, moeten zeggen: "Ik stem tegen of ik amendeer het
voorstel met alle stukken die nu in de motie staan." Maar daar heeft mevrouw Van Doesen
niet voor gekozen.
00:14:47

Mevrouw Van Doesen: Het is nog niet zozeer het probleem dat we wat anders willen dan
wat er in die regiovisie staat, maar wij willen een heleboel wat nog niet in die regiovisie staat
en wat er nog geen moet komen. Dat is ons punt. Dus je kunt voor het proces wat nu
voorgesteld wordt in deze regiovisie en de uitgangspunten best op voorwaarde voor zijn,
maar dan moeten we wel heel nauw betrokken zijn bij de besluitvorming uiteindelijk bij de
uitkomst van de tafels. Voorzitter, ik wil het nog even over WIJ en Samen hebben, want op
zich is dat een goed plan: hulp bieden, waar mogelijk, zo dicht mogelijk bij thuis en in de
wijk. Maar er zijn wel ontzettend veel onzekerheden. Ook over welke vorm van jeugdhulp
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door de gemeente gedaan kan worden. Daarom wil D66 dat er een uitgebreid plan voor
implementatie komt, wat moet gaan over: wat wordt het aanbod in de gemeente? Hoe
wordt het georganiseerd? Hoeveel geld is hiervoor beschikbaar? Hoe gaat de personele
bezetting eruitzien? En is het haalbaar in een overspannen arbeidsmarkt? Dit moet een soort
implementatieplan worden wat eerst ter goedkeuring aan de raad moet worden voorgelegd,
alvorens er groen licht gegeven kan worden voor de uitvoering daarvan. Daarom zijn we ook
medeondertekenaar van de motie die daar om vraagt. Daarnaast vinden we ook, en daar is
ook een motie over, dat het belangrijk is dat we werken aan een stevige, sociale basis in de
wijk waar preventie voorop staat. Daar kan veel nog in geïnvesteerd worden. Wij hebben als
raad ook vaker gevraagd om de betrokkenheid van de buurthuizen bijvoorbeeld ze daar een
rol in te geven. Dus we zijn nog lang niet zover dat we WIJ kunnen laten uitgroeien tot een
dubbelgrote organisatie. Voorzitter, tot slot nog, in de meningsvormende sessie had ik een
vraag gesteld waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. Dat is namelijk: waarom heeft
het college er niet voor gekozen om vooraf een analyse te maken van wat er in het huidige
systeem van de Open House nu goed gaat en nu fout gaat. Er zijn wel aannames en er zijn
ook wel opmerkingen dat de gemeenten geen grip en geen zicht hebben op de kwaliteit,
maar eigenlijk is dat onvoldoende om te kunnen bepalen welke problemen we in die Open
House aanbesteding nu gaan oplossen. Want daar is toch echt een goede een goeie analyse
voor nodig. Dus daar wil ik nog graag een reactie op van het college. Dank u wel.
00:17:28

Voorzitter: Dank u zeer. Wie verder van de raad? De heer koks, SP.
00:17:35

De heer Koks: Ja, Voorzitter, wij hebben drie moties opgesteld, ondertekend door een divers
palet aan fracties. De eerste die vrijwel raadsbreed, en ik begreep dat Student en Stad ook
meedoet, dus raadsbreed ondersteund wordt. Die gaat over de regiovisie en de
voorgenomen overheveling van de basis jeugdhulp naar WIJ. Wij steunen de inzet van deze
vorm van jeugdzorg, overheveling, indicatieloos en in de wijken, maar gezien het rapport van
BMC en de reacties tijdens de raadplegingen en de brief van FNV en onze eigen
waarnemingen zijn we lang niet zeggen van dat die overheveling voldoende rekening houdt
met de belangen van ouders, kinderen en medewerkers. We zijn er niet van overtuigd dat
WIJ-organisatie er klaar voor is om een groei van 120 FTE ongestoord te laten plaatsvinden
zonder dat de jeugdhulp in gevaar komt. De SP-fractie vertrouwt er niet op dat dit college,
deze wethouders, de risico's van deze operatie afdoende inschatten. Ook gezien de manier
waarop veel ouders, zorginstellingen, vakbonden en andere gemeentes op de kast zijn
gejaagd de afgelopen tijd. Deze motie maakt het mogelijk dat de raad toezicht kan houden
op de uitwerking en het finale oordeel kan geven over de overheveling. Die andere twee
moties spreken voor zich, die hoef ik niet verder toe te lichten. Ik wil nog even één
toelichting: ik vraag om een firewall in de Open House. Nou zal iedereen denken: waar haalt
die Koks dat nou weer vandaan? Maar ik heb in een voetnootje aangegeven wat het
betekent en op zich ben ik helemaal niet tegen een educatieve rol die wij als raad kunnen
spelen in dit soort kwesties. Voorzitter, ik heb nog één vraag. We hebben in de aanloop naar
deze discussies over de jeugdzorg het ook gehad over de specialistische schil die rond die
wijkteams gevormd zou worden, de jeugdteams. Die ben ik op de één of andere manier
helemaal kwijtgeraakt in de discussie, terwijl wij die juist zo een mooie stap voorwaarts
43

vinden in het vervolg op de wijkgerichte aanpak. Dus daar wil ik graag nog even van het
college antwoord op. Nou, dat was het.
00:19:51

Voorzitter: Mevrouw Folkerts heeft nog een vraag aan u.
00:20:00

Mevrouw Folkerts: Ja, dank u wel, Voorzitter. De heer Koks zegt dat hij die specialistische
schil helemaal is kwijtgeraakt en eerder zei die ook al iets over een college die misschien niet
goed geluisterd heeft. Maar is het niet zo dat het college juist in het gesprek met al die
aanbieders et cetera daarom in goed overleg die specialistische schil nu van tafel heeft
gehaald? Volgens mij heeft u dat wel kunnen lezen in de stukken, is dat waar de
specialistische schil gebleven is in het overleg met die aanbieders?
00:20:32

De heer Koks: Nou, dat zal ongetwijfeld. Ik pretendeer niet dat ik al die honderden pagina's
die ik zo regelmatig over mijn schermpje krijg, altijd tot in detail zie. Maar dan als er een
antwoord is, dan is het vast niet ingewikkeld voor een college om dat eventjes hier te
herhalen lijkt mij.
00:20:56

Voorzitter: Klaar, hè? Anderen nog op dit punt? De heer Boter, VVD.
00:21:02

De heer Boter: Dank u wel, de heer de Voorzitter. Het grote probleem voor ons is de
regiovisie. Die is zo kaal dat hij geen last heeft van de kappers lockdown, om het maar een
beetje te houden in de tijd waarin we zitten. En uiteindelijk, het stuk is niet af. Waarom is
het niet af? Ik heb eens even de norm voor opdrachtgeverschap erbij gepakt en het enige
punt waar daar voldoet, is dat er een regiovisie ligt met alle open deuren van dien, waar ik
het vorige week al over heb gehad, maar er staat niks in over de beperking van
administratieve lasten, de zorgvuldigheidseis van inkoop, de verblijvendheid van de
governments. Ja, dan komen we tot een hybride model. Maar als ik dan eens na ga denken
over het hybride model, betekent dat dat er dus geen samenwerking is tussen de gemeente.
Dus dan noemen we het maar het hybride model en dan gaat iedereen weer zijn eigen gang,
maar dat levert voor ons wel heel veel problemen op, want dan krijg je niet dat je
gezamenlijk met een regionale aanpak gaat komen voor de jeugdhulp en dat is in ieder geval
wel de basis waarop al die organisaties zouden kunnen werken. Wij missen daarmee dan
ook de urgentie dat je een duurzaam model wil inzetten, gezamenlijk met die gemeente, om
de jeugdzorg beter te gaan maken. Uiteindelijk ontbreekt ook nog eens de analyse op basis
waarvan het gedaan wordt, en dan is de conclusie dat wij niet voor deze regiovisie gaan
stemmen zoals die er nu ligt. Dan kom ik gelijk bij de moties.
00:22:25

Voorzitter: Ja, maar dan eerst even mevrouw Folkerts nog van GroenLinks.
00:22:30

Mevrouw Folkerts: Dank u wel. Zou het ook kunnen zijn dat de juiste gemeenten in
gezamenlijkheid kiezen voor het hybride model en zo gezamenlijk hun visie op het
jeugdlandschap in de regio vormgeven?
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00:22:43

De heer Boter: Nou ja, dan leg je gezamenlijk het probleem bij een andere organisatie terwijl
je er zelf verantwoordelijk voor bent. Dus dan doe je het juist niet gezamenlijk, want als je
het gezamenlijk had gedaan, had je een keuze gemaakt, een keuze voor één model en één
regiovisie. Dus of het fossiele of het meer duurzame elektrische zoals ik vorige week de
autovergelijking heb gedaan.
00:23:05

Mevrouw Folkerts: Ik weet niet zoveel van auto's, maar wat ik wel weet, is dat de Groninger
gemeenten hier kiezen om gezamenlijk de specialistische hulp in één Open House systeem
te gieten en gezamenlijk hebben besloten om de basishulp daaruit te halen zodat
gemeenten dat op hun eigen manier in kunnen vullen. Dat is dan toch een gezamenlijke
beslissing?
00:23:30

De heer Boter: Ja, maar dan blijft dat die niet gezamenlijk af is, want het beperken van je
administratieve lasten kom je al niet toe, want ieder komt weer met zijn eigen formuliertje
en zijn eigen verantwoording, omdat je weer net als vroeger bij de omgevingsdienst je eigen
pakketje over de schutting gooit bij een gezamenlijke instelling.
00:23:46

Mevrouw Folkerts: Ja, maar is het niet zo dat wij nu juist kiezen om die basishulp bij Samen
te doen, dat indicatieloos te gaan doen en daarmee juist heel erg die administratieve lasten
waar u bang voor bent en ik ook heel erg kunnen gaan beperken?
00:24:00

De heer Boter: Ja, maar Samen is alleen maar voor de gemeente Groningen. Er zijn nog
negen andere gemeenten in deze provincie die niet Samen doen, dus dan blijft het nog
steeds niet Samen. Dus volgens mij zijn we het heel erg eens dat we het niet eens zijn
hierover.
00:24:12

Mevrouw Folkerts: Nou ja, kijk, in Veendam noemen ze het dan misschien anders, maar daar
hebben ze ook sociale teams en daar kunnen zij dat ook op die manier, dus in de eigen wijk
gaan beleggen. Dat is wel een gezamenlijke beslissing van die tien gemeenten.
00:24:28

De heer Boter: Ja, ik snap dat er een gezamenlijke visie nu voorligt die door Eemsdelta is
uitgesteld, dus die zijn nog niet zo gezamenlijk het erover eens dat ze daarvoor moeten
stemmen. Maar die gezamenlijkheid over die visie wil niet zeggen dat je de gezamenlijke
keuzes die eronder ligt dragen en dat was de derde herhaling van hetzelfde punt. Dus ik wou
nu even naar de moties toe gaan, zoals de voorzitter mij al opgedragen had aan het begin
voor ik begon. Dat zijn de moties twee, zeven, drie en acht, en dan ga ik eerst in op de motie
van onder andere D66, want dat is wel de interessantste. Kijk, door de volgordelijkheid der
dingen kun je al niet echt voor die motie zijn, want dan moet je al aannemen dat de
regiovisie wordt geaccepteerd. Dat is dus ook de reden dat we er in ieder geval niet bij
opstaan, maar voor alsdan zouden wij als fractie hem best willen steunen, omdat een aantal
dingen die erin staan inhoudelijk over het proces of je wel of niet de regiovisie vaststelt, wel
moeten gebeuren. Je moet wel ontwikkeltafels hebben waarbij je die ontwikkeltafels wel zo
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moet inrichten dat een jeugdige niet naast een zeer gespecialiseerde zorgpersoon zit, maar
dat je een zorg ontwikkeltafel maken in jeugd en daar de ideeën samenbrengt. En het idee
van een klankbordgroep, daarom vroeg ik ook nader bij mevrouw Van Doesen is wel dat je
deskundig het daar neerzet en dat je dan ook op een manier gaat kijken dat je daar wat
controle en ook wat grip op houdt als raad, want dat is al lastig genoeg. Dus inhoudelijk zijn
we het daarmee met de motie eens en zullen wij dus ook de [onhoorbaar] stemverklaring
[onhoorbaar] dat ook niet te doen, voor die motie stemmen. Dan de andere motie, en dan
kom ik op de motie rode knop met Firewall van de heer Koks, want dat was toch duidelijk
een Engelse term. Dus ik heb hem daar ook nog naar gevraagd of er echt geen Nederlandse
term voor was, maar die was er niet. Die kunnen wij ook steunen en de andere twee
trouwens ook. Alleen waar nog wel een verschil zit, het lijkt er een beetje op voor ons en
daar willen we ons verre van houden, dat je het zo dicht timmert en dat er helemaal
niemand doorheen de Firewall kan. Dan ben je misschien de cowboys, zoals de heer Koks
zegt, wel kwijt, maar je bent niet die ondernemers kwijt die echt wel deugdelijk en op goede
gronden iets bijdragen aan de jeugdhulp. Dus toezicht ja, maar je moet ook zorgen dat die
partijen er nog kunnen komen die echt wat bijdragen aan het zorglandschap. Dat was het.
00:26:38

Voorzitter: Ik ga ook een beetje op uw spreektijd letten, dus daarom geef ik niet iedereen die
een interruptie pleegt nog het woord. Meneer Pechler, gaat uw gang.
00:26:46

De heer Pechler: Voor de woordvoering, neem ik aan?
00:26:47

Voorzitter: Voor de woordvoering.
00:26:48

De heer Pechler: Ja, dank, Voorzitter. Vorige week hebben we bijna drie uur gesproken over
de regiovisie Jeugd en Samen, wat volgens mij een record is voor één vergadering sinds de
nieuwe werkwijze van de raad. Voor sommige onderwerpen hebben we dat ook echt nodig
en dit is daar zeker één van. Onze toen geuite scepsis over Samen richtte zich vooral op de
genoemde deadline van de overgang en de communicatie, participatie van alle betrokkenen,
mogelijkheden voor de raad om bij te sturen, ondanks dat het een collegebevoegdheid is en
onzekerheden over bijvoorbeeld het benodigde personeel. En laten al deze dingen nou
verwerkt zijn in een mooie en zeer breed, ik hoor net Unaniem gedragen motie van de SP die
wij dan ook van harte mede-indienen. Als deze motie wordt aangenomen. Het moet wel
heel gek lopen als dat niet gebeurt. Dan geeft dat voor ons als Partij voor de Dieren
voldoende waarborgen om deze volgende onderzoekende stappen voor Samen samen te
zetten. Dan de regiovisie, alhoewel wij de kritiek van verschillende partijen uit het veld
begrijpen dat ze onvoldoende zijn betrokken in het vormen hiervan, zien wij ook in dat het al
knap lastig is om tiengemeenten op één lijn te krijgen. Laat staan ook nog het hele veld en
10.000 cliënten al in deze fase daarin mee te nemen. Daarvoor zijn natuurlijk die
ontwikkeltafels ook en om ervoor te zorgen dat die ontwikkeltafels in de volle breedte
worden benut, met nadrukkelijk ruimte voor ouders en ervaringsdeskundigen en onze
borgen dat wij als raad ook actief worden geïnformeerd over de uitkomsten hiervan en daar
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het debat over kunnen voeren. Voordat wij het Vaststellen dienen wij ook de motie daarvan
van D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid mede in en daar wou ik het graag bij laten.
00:28:16

Voorzitter: Ik kijk naar de ChristenUnie, gaat uw gang.
00:28:20

Spreker ChristenUnie: Ja, dank, Voorzitter. Tijdens de meningsvormende vergadering van
vorige week hebben we een goed debat gehad over de regiovisie in de plannen onder basis
jeugdhulp onder te brengen bij WIJ-Groningen. Ik ga mijn woordvoering van toen nu niet
helemaal overdoen en daarom beperk ik mij, ook zoals u gevraagd heeft, tot de moties die
vandaag worden ingediend. En Voorzitter, als eerste de regiovisie. De regiovisie zoals deze er
nu ligt, is nog geen volwaardige visie. Dat stellen de aanbieders en dat geeft het college zelf
ook aan. De regiovisie krijgt verdere diepgang door middel van de ontwikkeltafels die
ingesteld gaan worden en daarnaast wordt op landelijk niveau gewerkt aan de
hervormingsagenda Jeugd. De uitkomsten van deze agenda worden in februari verwacht.
Het college geeft aan dat de ontwikkelingen in Groningen in lijn liggen met deze landelijke
hervormingsagenda, maar sommige jeugdzorgaanbieders hebben daar echter toch zorgen
over. We zien daarom graag dat het college ons als raad informeert over de uitkomsten van
de hervormingsagenda en daarin inzichtelijk maakt dat de Groningse keuzes hierin in lijn
liggen. Tevens zien we graag dat de uitkomsten van de hervormingsagenda waar passend
wordt meegenomen bij de ontwikkeltafels. De uitkomsten van de ontwikkeltafels wil de
ChristenUnie graag in de raad bespreken en vaststellen. Gezien deze punten dient de
ChristenUnie mede de motie een stap verder in. Voorzitter, dan een wel erg merkwaardige
motie van de SP. Niet zozeer de inhoud, Voorzitter, maar de titel van de motie die de heer
Koks bedacht heeft, doet mijn wenkbrauwen fronsen. De titel een Firewall in Open House
bevat meer Engelse dan Nederlandse woorden. Maar, Voorzitter, [Duits]. Qua inhoud
kunnen wij ons vinden in deze motie van de SP. In hun rapport doen Robben en Unk enkele
suggesties hoe meer grip te krijgen op de effecten van een Open House constructie. Wat de
ChristenUnie betreft is het goed om met de andere gemeenten over zo een Firewall na te
denken. Voorzitter, dan Samen. De ChristenUnie kan zich vinden in de beweging om de basis
jeugdhulp in de gemeente Groningen onder te brengen bij WIJ-Groningen. Het BMC-rapport
en geluiden van aanbieders, ouders en vanuit het onderwijs laat echter ook zien dat er
zorgen en risico's zijn over het vormgeven van Samen bij de WIJ. Zoals vorige week ook
aangegeven, gaat voor wat betreft de fasering van Samen kwaliteit voor tijd wat de
ChristenUnie betreft. Tevens willen we als raad, alvorens er daadwerkelijk begonnen wordt,
de verdere uitwerking van Samen in de raad kunnen bespreken. Daarom dienen we mede de
motie op solide basis in die hierom vraagt. Voorzitter, tot slot motie acht: We zijn er nog
niet. Een sterke sociale basis en een brede ondersteuning van gezinnen is belangrijk voor
een vitale samenleving en bij de ontwikkeling van Samen moeten hier voldoende aandacht
voor zijn en daarom dienen we mede deze motie in. Dank u wel.
00:31:02

Voorzitter: Dank u zeer. Andere fracties nog? De heer Van Kesteren, PVV.
00:31:06

De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, de intentie van onze wethouder
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zorg is gericht op integrale aanpak, wijkgericht, grens gezinsgerichte hulp en begeleiding
waarbij preventie een belangrijk uitgangspunt is. Dat is een goed streven van deze
wethouder, Voorzitter. Voorzitter, het streven is om ook de inkoop van dienstverlening,
expertise van zorgaanbieders daarop te richten. Maar de samenwerking met bijvoorbeeld
scholen en het informele netwerk is nuttig, maar moet niet worden gezien als alternatief
voor bijvoorbeeld specialistische, zo u wilt, professionele jeugdhulp. De wachttijden zijn een
probleem, de toename van psychische problemen, verslavingsproblemen, jeugd die op
straat komt te staan en dat vergt toch echt wel professionele hulp. Voorzitter. Dus betrek bij
die ontwikkelingstafels dan ook ouders, ervaringsdeskundigen, adviesorganen, de jongeren
zelf, het onderwijs, zorgverleners, zorgaanbieders want daar moet je ook de tijd voor nemen
en dat zal zich op langere termijn dan ook terugbetalen.
00:32:13

Voorzitter: Mevrouw Folkerts, GroenLinks.
00:32:17

Mevrouw Folkerts: Ja, de heer Van Kesteren merkt wel terecht op dat inzet op een school
natuurlijk niet een soort alternatief is voor verslavingshulp. Maar kunt u zich wel voorstellen
dat een betere inzet op school aan de voorkant al misschien die verslavingshulp zou kunnen
voorkomen later?
00:32:37

De heer Van Kesteren: Jazeker, dat zou kunnen. Alleen, ik uit de zorg dat er heel veel wordt
bezuinigd op sociaal-maatschappelijke thema's. GroenLinks vindt dat de hoogste prioriteit
het klimaat en duurzaamheidsbeleid heeft en het gevaar is dat op zorg ook bezuinigd gaat
worden en daar wil ik toch met mijn betoog daarvoor waarschuwen.
00:33:07

Mevrouw Folkerts: Ik was al benieuwd hoe u die hier met de haren bij zou trekken in dit
debatje, maar het is toch gelukt. Is dit niet juist, dit plan van Samen, een investering in die
voorkant, in die preventie, in plaats van een bezuiniging?
00:33:21

De heer Van Kesteren: Ja, dat informele netwerk is heel belangrijk. Alleen, daar moet je niet
op blind varen. Bovendien moet je ook ervoor waken dat scholen een soort
behandelingsinstituten gaan worden met leerkrachten die behandelaars gaan worden, want
leerkrachten hun eerste prioriteit is gewoon lesgeven. En laten we dat die mensen ook
daarmee bezighouden, want de werkdruk voor mensen in het onderwijs is al zo groot en als
ze zich ook nog moeten bezighouden met allerlei gezinsproblemen. Dat doen ze al, maar
daar moeten we niet op blindvaren dat we daarvan uitgaan dat scholen dat dan moeten
oppakken, terwijl daar ook professionele functionarissen bezig mee zijn.
00:34:02

Voorzitter: Mevrouw Menger, 100 procent.
00:34:04

Mevrouw Menger: Dank u wel, Voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer van Kesteren. Bent u
het met mij eens dat scholen heel snel aan vroegsignalering kunnen doen omdat zij kinderen
op dagelijkse basis zien en meemaken in de klassen, dus al waarschijnlijk heel snel kunnen
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opmerken dat er wellicht iets met een kind is en dat het dus wel van fundamenteel belang is
dat scholen daarbij betrokken zijn?
00:34:31

De heer Van Kesteren: Dat begrijp ik, Voorzitter, maar het is ook een valkuil. Stel dat een
leerkracht vermoed dat er een kind thuis mishandeld wordt, en die u trekt aan de bel en
vervolgens gaat men daar mee aan de gang en dan blijkt daar achteraf enorme commotie
over te zijn. Dan zit zo'n leerkracht wel in een behoorlijk moeilijke positie en dat moet je ook
voorkomen.
00:34:59

Voorzitter: Was u klaar met uw betoog?
00:35:00

De heer Van Kesteren: Nog een vraag of mag ik verder, Voorzitter?
00:35:02

Voorzitter: Nee, u mag verder.
00:35:03

De heer Van Kesteren: Goed, dus voor goede afspraken die je maakt aan de
onderhandelingstafel is noodzakelijk, maar geen garantie dat je de oorlog gaat winnen. Dus
Voorzitter, ik wil toch als nabrander geven top-down benadering lost niet de reële hulpvraag
van individuele jongeren op en ook niet voor gezinnen. Bezuinigingen op de GGZ, de
geestelijke gezondheidszorg, Voorzitter, leidt ook tot maatschappelijke ontwrichting. Wat ik
wel heel belangrijk vind, is dat je wel die administratieve ballast moet schrappen, de
bureaucratie, maar vooral ga pragmatisch aan de slag. Beperk het aantal aanbieders wat
deze wethouder wil, maar neem geen afscheid van aanbieders, daar heeft de VVD ook al op
gehamerd, neem geen afscheid van aanbieders die hun meerwaarde bewezen. Dus
voorzitter, ter afsluiting, de moties die dit betoog van mij ondersteunen, die dienen wij mee
in of die steunen wij. Tot zover.
00:36:06

Voorzitter: Dank u zeer. De heer Van der Meiden, Partij van de Arbeid.
00:36:13

De heer Van der Meiden: Dank u wel. Voorzitter, vorige week zei ik het ook al even in de
commissie toen we er uitgebreid over spraken dat er bijna geen onderwerp zo ingewikkeld is
als de jeugdhulp, een integraal onderwerp, we zouden dat in de raad vaker moeten
bespreken en dan zie je hoeveel tijd je ervoor nodig hebt. Dus ik ben blij dat dit onderwerp
aan de orde is. Over de regiovisie, wij zien ook met vele andere partijen dat deze visie niet
het optimale document is wat je zou willen hebben. Voor een deel begrijpelijk, omdat het
niet iets is wat je niet alleen als gemeente opstelt maar ook met andere gemeenten in de
provincie. Daarom hebben we ook samen met een aantal andere partijen een motie
gemaakt die vraagt om een nadere uitwerking. Dat is ook door het college toegezegd, staat
trouwens ook al in de stukken, dat aan de ontwikkeltafels een hele hoop werk nog gedaan
moet worden. Wat wij daar vooral belangrijk in vinden, is dat er na afloop van die tafels een
goede terugkoppeling is zodat deze raad weer daarna een goed en volwassenen document
kan vaststellen. Voor de mensen die nu geen visie willen vaststellen, zou ik toch willen
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vragen: er is op dit moment ook een visie en beleid en als je dit niet aanneemt dan schiet je
er helemaal niets mee op. Dus wij gaan liever door met een wat suboptimaal document dan
dat we nu stoppen en weer opnieuw beginnen. Het andere onderwerp wat nu aan de orde
is, is het voorstel van het college om Samen aan de orde bij WIJ te plaatsen. Dat vind ik heel
een goed idee en dat zijn om de volgende redenen.
00:37:48

Voorzitter: De heer Koks, SP.
00:37:48

De heer Koks: Ik heb nog een vraag aan de PvdA-fractie. Mevrouw Van Doesen had het over
de instelling van zo een klankbordgroep om te volgen of die verdere invulling van die tafels
enzovoort of dat een beetje goed verloopt. Nou hebben we ook een, een
begeleidingscommissie vanuit de raad, waar u ook in zit, waar ik ook in zit. Wat vindt u ervan
als we het in de begeleidingscommissie een keer aan de orde stellen, van hoe wij als raad,
als vertegenwoordiging van de raad, dit hele proces zowel bij rondom Samen als rondom die
verdere invulling van die regiovisie, als wij daar eens een keer een plannetje voor bedenken
over hoe we dat de komende tijd als raad goed kunnen volgen?
00:38:32

De heer Van der Meide: Het lijkt mij op zich een goed idee om die begeleidingscommissie die
er nu is, voort te laten bestaan. Ik zou ook de opdracht, en daar hebben wij het in de
begeleidingscommissie ook over gehad, proberen wat te verbreden bij het hele sociaal
domein. Daarom vind ik het ook wat jammer, want het is een beetje vervelend dat u nu met
die vraag komt, dat u zelf al een motie heeft ingediend: We zijn er nog niet. Daar heeft u
gelijk in, we zijn er sowieso nog niet. En ik had wat lievere uitgebreid in commissieverband of
in sessie verband met elkaar gesproken over waar we naartoe zouden kunnen verder nog
met de WIJ. Waar we naartoe zouden kunnen over wat langere tijd richting in de jeugdhulp.
Dus ik vind dat van belang, maar kort gezegd nu, die begeleidingscommissie, laat dat
bestaan. Zorg ook dat daar wat eruit komt uit die ontwikkeltafels, dat daar besproken wordt,
maar zie dat wel als een procesinstrument. Ik vind niet dat je je al te inhoudelijk mee moet
gaan bemoeien wat er aan die ontwikkeltafels is. Daarom vind ik een klankbordgroep geen
goed idee, maar een begeleidingscommissie vind ik een goed idee. Over Samen, ook al in de
commissie gezegd: wij vinden het belangrijk dat die zorg zo dichtbij mogelijk gegeven wordt.
Dat wordt ook door het college bevestigd. Wij zijn ook voor de motie die mede door de SP is
ingediend en ook door ons wordt ondersteund, om ervoor te zorgen dat dat proces goed
gaat. Die fasering van deze overgang is van groot belang. We moeten op tijd beginnen, dus
wat ons betreft echt aan de ene kant zo snel mogelijk, maar het moet wel zorgvuldig
gebeuren. Aan de andere kant moeten we ook de tijd nemen om het proces wat langdurig
gaat worden, dat op die manier af te handelen. In de moties zijn diverse zaken aan de orde
gekomen die wij van belang vinden. Bijvoorbeeld: we hebben nu een aantal zogenaamde
eenpitters die heel goed werk doen. Laten we zorgen dat de kennis en ervaring die daar is,
dat dat niet weggegooid wordt en dat je daar gebruik van kan blijven maken. Kortom, we
zijn blij met de richting die we opgaan over de voorzieningen bij zorgen. In de motie staat
ook duidelijk genoemd dat we het heel belangrijk vinden en dat is ook door de
kinderombudsman heel duidelijk gezegd dat we jongeren en ouderen en de jeugd daarbij
moeten betrekken en daar zijn tools voor. Laten we daar in godsnaam gebruik van maken en
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laten we ook niet vergeten dat het onderwijs, dat was net al even aan de orde in het debat
met mevrouw Folkerts, dat dat ook een hele belangrijke partner is in het geheel. Over de
moties: We zijn er nog niet, ik vind het jammer. Ik zou willen oproepen: laten we dat gesprek
in de raad doorvoeren. Ik wacht even de reactie van de wethouder af over die motie over
die Firewall, wat gewoon trouwens in het Nederlands brandmuur heet. Dank u wel.
00:41:13

Voorzitter: Dank u zeer, en toen had u nog zes seconden over voor twee onderwerpen. Dat
komt vast goed. Ja, ik wil geen ruzie tussen u maken, dus gaat u voor mevrouw Menger.
00:41:29

Mevrouw Menger: Dames gaan voor, hè. Dank u wel, Voorzitter.
00:41:31

Voorzitter: Nee, dat is zo rolbevestigend [onhoorbaar].
00:41:33

Mevrouw Menger: Dank u wel, collega van het CDA. Voorzitter, wij dienen de moties zeven,
drie en acht mede in, dus dat spreekt voor zich. De moties geven duidelijk aan, wat ons
betreft, wat de knelpunten zijn in het jeugdzorg landschap en dat we daar gewoon heel
secuur, nauwkeurig en zorgvuldig mee om moeten gaan en op moeten letten. Het is al
eerder aan de orde geweest met betrekking tot de regiovisie. De regiovisie vindt onze
gezamenlijke fractie een heel zwak geheel, dus wij zullen tegen de regiovisie zoals die voor
ons ligt, stemmen. Wij vinden dat dat gewoon nog lang niet klaar is en dat je op basis
daarvan gewoon dat nog niet kan vaststellen. Met betrekking tot motie twee, dat vinden wij
wel een goede motie, want daar zitten wel stappen naar de toekomt toe en daar kunnen wij
wel in meegaan. Ik heb nog wel een ander punt en het is al eerder aan de orde geweest door
diverse fracties, benoemd: de klankbordgroep. Wij vinden dat namelijk heel belangrijk.
Gezien het verleden en de huidige situatie is onze fractie van mening dat het van groot
belang is dat er naast de begeleidingscommissie en de toekomstige ontwikkelingstafels een
klankbordgroep wordt geïnstalleerd. Na de afgelopen weken, waarin wij als raad werden
geconfronteerd met de vele negatieve ervaringen van betrokken partijen en wij daaruit
concluderen dat we als raad niet volledig worden meegenomen in het proces aangaande de
ontwikkelingen in het jeugdzorg landschap, is het wat ons betreft essentieel om een
klankbordgroep op te richten. Dus naast de bestaande begeleidingscommissie en de te
vormen ontwikkelingstafels. Het doel hiervan is wat ons betreft om het verdere proces
richting de toekomst nauwkeurig te volgen en daar waar nodig te becommentariëren zoals
collega van D66 ook al aangaf. Welke personen die hierin moeten plaatsnemen en hoe we
het exact gaan invullen, willen we als begeleidingscommissie zorgvuldig bespreken. Dat vond
ik ook een mooie suggestie van collega van de SP. Wat ons betreft en volgens mij
onderschrijft iedereen hier dit, is jeugdzorg en alle aanverwante zaken zo een belangrijke
kwestie. Dus we vinden ook dat we hier spoedig vervolg aan moeten geven. Ten slotte,
Voorzitter, wil onze gezamenlijke fractie het college vragen om te onderzoeken op welke
wijze de gemeente eventueel kan gaan samenwerken met de landelijke organisatie Villa
Pinedo, en dan refereer ik even aan het onderwijs, die de belangen en het welzijn van
kinderen uit gebroken gezinnen behartigd en op het gebied van school, maatschappelijk
werk fungeert als pionier en mooie resultaten boekt. Dit gebeurt volgens een methodiek en
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daarbij wil ik even de heer Van Kesteren aangeven dus dat dat geborgd is binnen het
onderwijs, zodat zowel een docent niet te overhaastig conclusies trekt, maar via een
methodiek kinderen kan wegen, en waarbij het kind perspectief onder de aandacht gebracht
wordt en jongeren laat meedenken. Wat ons betreft fundamenteel en essentieel. Tenslotte,
de gemeente Groningen zou hier mee op regionaal vlak, samen met de gemeente het
Hogeland, die hier ook al mee bezig is, koploper kunnen zijn, en samen als voorbeeld
gemeenten kunnen fungeren in het jeugdzorg landschap. Dank u wel, Voorzitter.
00:45:22

Voorzitter: De heer Bolle, CDA. U wil nog reageren, de heer Van Kesteren?
00:45:29

De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter, ik zou aan mevrouw Menger willen vragen of zij ook
vindt dat de inzet van docenten van het onderwijs, dat dat niet in de plaats komt van de
professionals, of zij het daarmee eens is, dat we daar wel voor moeten waken? Want dat is
waar ik voor heb gepleit.
00:45:52

Mevrouw Menger: Dat ben ik op zich wel met u eens, meneer Van Kesteren, maar nogmaals,
ik denk dat het heel belangrijk is om onderwijsinstellingen hier zeker wel bij te betrekken,
maar niet de functie van een professional te geven. Als we kijken naar intern begeleiders
binnen scholen, denk ik dat zij van essentieel belang zijn. En nogmaals, ik herhaal, scholen,
leerkrachten maken een kind dagelijks mee. Dus die zien dingen die wellicht een ander over
het hoofd zien. Dus ik denk, als je het gewoon samen doet, samen daarin optrekt, dat dat
gewoon heel essentieel is.
00:46:29

De heer Bolle: Dank u wel, Voorzitter. Het is even geleden, maar ik wil me graag aansluiten
bij de inleiding van mevrouw Van Doesen van D66 en ook bij die van de heer Koks van de SP,
en dan met name over dat stuk van de stevigheid van de WIJ-organisatie of in ieder geval de
inschatting van het gebrek daaraan op dit moment. Ik wil daar nog aan toevoegen dat ik na
het terugkijken van die commissie, wel een beetje verbaasd ben dat er nu een raadsbrede
motie ligt voor Samen en er zijn ook een heleboel coalitiepartijen die nu op een motie staan
voor de regiovisie terwijl er toch een aantal van die partijen hartstochtelijk ervoor aan het
strijden waren om het door te laten gaan op de manier zoals het college voorstelde, want
die trein moest toch vooral gaan rijden. Maar goed, ik gun iedereen het recht om van
gedachten te veranderen en dat is op zichzelf geen schande natuurlijk. Ik merk alleen op dat
het wel heel erg snel en flexibel gaat.
00:47:22

Voorzitter: Mevrouw Folkerts.
00:47:26

Mevrouw Folkerts: Ik weet niet wat u dan precies in die motie leest, namelijk dat we die
trein van Samen nu wel inderdaad laten vertrekken, maar dat wij, ik noem het
tussenstationnetjes inbouwen waar wij dan als raad nog even kunnen kijken of we de seinen
op groen vinden staan.
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00:47:44

De heer Bolle: Ah, kijk, dat is mooi dat mevrouw Folkerts dat zegt, want als dat inderdaad u
invulling is van die motie, ik wilde namelijk voor die motie stemmen, maar als hij zo gaat
worden dat we sowieso gaan rijden, en ik zie mevrouw Van Doesen alweer nee knikken, dan
weet ik niet wat er precies aan de hand is. Dat is denk ik, een goede samenvatting van de
hele discussie over deze kwestie, over de regiovisie. Over Samen. Er is nog zoveel onduidelijk
dat er een gigantische motie ligt met een heleboel punten die in de regiovisie zouden
moeten zitten. Dan gaan we nu toch maar voor stemmen om dan die motie ook aan te
nemen en dat dan wel allemaal te gaan doen. Datzelfde geldt ook voor Samen, wat mij
betreft. Dus dan, als dat de uitvoering van die motie wordt, maar dat vraag ik dan aan de
wethouder van het college, hoe zij dat zien, dan stem ik tegen. Als het de versie is zoals
mevrouw Van Doesen bedoelt, dan stem ik weer voor. Maar goed, dat weet ik niet.
00:48:46

Mevrouw Folkerts: Nou ja, meestal als het over de trein gaat, hebben we het over Samen en
niet zozeer over de regiovisie, maar wat de motie van Samen beoogd, is dat we nu dus wel
die gesprekken gaan voeren over de government en over welke locatie het dan moet, et
cetera. Dat noemen wij het laten rijden van de trein. Dat is niet het al daadwerkelijk van
start gaan met hulpverleners en gezinnen, en dat we voordat we daadwerkelijk van start
gaan, daar nog apart naar kunnen kijken. Dat is wat de motie beoogt.
00:49:18

De heer Bolle: Dus, Voorzitter, de bedoeling van GroenLinks is: we gaan Samen, ongeacht
wat eruit komt, het sowieso wel starten.
00:49:29

Mevrouw Folkerts: Nee, dat is niet de bedoeling van GroenLinks en ook niet de bedoeling
van de motie. De bedoeling is dat we nu wel gaan kijken hoe wij dit uit kunnen voeren en dat
wij dan kunnen kijken of dat genoeg is voordat we het laten beginnen. Maar het is niet de
bedoeling van GroenLinks om nu allemaal gesprekken te gaan voeren en een werklocatie te
zoeken en mensen te gaan zoeken die hier kunnen voor gaan werken, voor Samen, en dat
wij dan als raad nog eens een keer kunnen zeggen: "Oh wacht, trouwens misschien willen
we wel helemaal geen Samen." Dat lijkt GroenLinks niet zo'n goed idee dat we dat boven de
markt laten hangen.
00:50:09

Voorzitter: De motie is voldoende geïnterpreteerd. Nee, ik ga wel even verder. De heer Bolle,
was u met uw woordvoering klaar?
00:50:19

De heer Bolle: Ja, ik was er wel een beetje doorheen.
00:50:21

Voorzitter: Dan kan ik wel naar de heer Koks nog een vraag aan u.
00:50:23

De heer Koks: Ja, ik ben de opsteller van de motie, dus wat mij betreft is het de bedoeling
dat we zeggen: "In principe moet die overheveling van die lichte vormen van jeugdhulp naar
de wijkraad plaatsvinden, indicatieloos naar de wijken dicht bij de mensen." En hoe dat dan
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verder gaat en of dat stevig inhoud krijgt, dat is de klus voor de komende tijd en daar
kunnen we als raad wat ons betreft nog nee op zeggen van: "College, we vinden dit niet
afdoende genoeg om dat veilig naar die wijken te krijgen." Dat is wat mij betreft de
grondslag van die motie.
00:50:56

De heer Bolle: Kijk, dan ben ik weer voor, Voorzitter.
00:51:00

Voorzitter: Dat is toch weer mooi, dan hebben we toch nog iets bereikt in deze kersttijd.
Mevrouw Folkerts.
00:51:11

Mevrouw Folkerts: Ja, voor de woordvoering, Voorzitter. Dan begin ik ook even met de
regiovisie. GroenLinks denkt dat het heel erg verstandig is om nu dit stuk wel vast te stellen,
zodat de ontwikkeltafels een soort basis hebben om op voort te kunnen. Wij vinden het
daarnaast ook wel heel erg belangrijk dat op die tafels dan natuurlijk naast de aanbieders,
ook het onderwijs, de ouders en de jeugd zelf betrokken worden en dat de raad ook nog
echt iets kan vinden van wat daar dan uitkomt. Dus wij staan ook onder de motie die dat
borgt. Dan over Samen. Wat mij altijd het meest bijblijft, als je gewoon praat met jongeren
die soms echt hun halve leven onder de jeugdzorg gezeten hebben en van diagnose naar
indicatie zijn gestuurd, is dat als je vraagt: "Waar heb je dan ook echt iets aan gehad?" Dat
het dan altijd is opa en oma of een lief gezin uit de buurt of de mensen van school of bij de
kickboks club. En daarom denken wij dat het heel erg belangrijk is en delen wij die analyse
van de gemeente om die voorkant te gaan versterken, om praktische ondersteuning veel
dichterbij huis, dichterbij in de wijk, in de normale leefomgeving, te gaan organiseren en dus
onder te brengen bij de sociale teams, zodat die ook meteen ingezet kan worden zonder dat
er allemaal ingewikkelde indicaties op een kind geplakt hoeven te worden. Dus wij zijn groot
voorstander van Samen. We vinden het belangrijk dat die gesprekken, die uitwerking nu ook
van start gaan. Dat noemen wij het laten rijden van de trein, maar de heer Koks legde net
nog even uit wat die motie beoogd. Blij dat het CDA ook voor het voeren van die gesprekken
is. Dat gaan we dan uitwerken in een implementatieplan en pas als daar alle zorgen die ook
in het BMC-rapport staan voldoende geborgd zijn, gaan we natuurlijk daadwerkelijk van
start. Het is belangrijk dat wij daar als raad nog wat van kunnen vinden. Wij zijn heel blij dat
de gemeente Groningen nu stappen zet om in ieder geval een deel van de jeugdhulp uit de
Open House te halen, want daarmee komt de lichte ondersteuning. Nou ja, waar we
voorzien dat dat de afgelopen jaren het aantal aanbieders echt enorm gegroeid is, wat ook
het segment is waar we helaas soms gevallen van exorbitante winst tegengekomen.
Daarmee komt dat deel van de jeugdhulp veel dichter bij de gemeente te staan en natuurlijk
moeten we daar heel zorgvuldig mee te werk gaan, maar wij zijn wel echt heel blij als straks
in de eerste WIJ-teams met de eerste medewerkers, de eerste gezinnen aan de slag gaan.
Dat gaan we natuurlijk langzaam en zorgvuldig doen.
00:53:56

Voorzitter: De heer Boter.
00:54:00

De heer Boter: Ja, u heeft nou samen in allerlei contexten wel veel gezegd, maar mijn vraag
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blijft toch een beetje bij treintjes hangen. Zou het niet veel beter zijn om die trein even nog
op het station in Groningen te laten staan, dan te beginnen met de ontwikkeltafels, dan een
half af velletje te gebruiken en eigenlijk ook opnieuw te beginnen, want dan blijft die trein
maar heen en weer rijden tussen Groningen en [onhoorbaar]?
00:54:21

Mevrouw Folkerts: Volgens mij is er niet zozeer een link tussen die ontwikkeltafels die van de
regiovisie zijn. Die gaat over het zorg[onhoorbaar] van de specialistische hulp, wat ook te
maken heeft met dingen die nog uit het rijk komen, en Samen. Dus volgens mij hoeft Samen,
wat dat betreft, niet te wachten op de ontwikkeltafels. Waar Samen heel erg behoefte aan
heeft, is nu een implementatieplan en al die praktische vragen en die zorgen die in het BMCrapport staan, dat die geborgd worden.
00:54:47

De heer Boter: Nou ben ik wel wat kwijt, want volgens mij zit er wel degelijk een koppeling
over en hebben we er vorige week ook uitgebreid over gesproken. Want als Samen doorgaat
op een bepaalde weg en dat verandert het zorglandschap, zou dat voor de regio wel eens
heel vervelende consequenties kunnen hebben, omdat al dat personeel aangetrokken moet
worden en in Bellingwolde, Uithuizermeeden en Zellingen de zorg niet geleverd kan worden
of tegen een duurdere prijs. Dus het is wel degelijk de bedoeling dat ook die twee stukken
samen gezien worden en dat die treinen wel te gelijk vertrekken in volgordelijkheid van
elkaar.
00:55:18

Mevrouw Folkerts: Nou, ik ben het met u eens dat, ik heb hem ook andersom gehoord, dat
juist iedereen die nu in de stad werkt, lekker in de regio gaat werken. Maar die zorg bestaat
inderdaad, dat er effecten zijn in de regio, ook in de rest van het Ommeland wat wij hier
doen met Samen, dat is ook één van de dingen die wij in de motie borgen, van in die
gesprekken over Samen. Kijk ook, wat zijn de effecten hier in het Ommeland? Want wij hier
als stad voelen ook die verantwoordelijkheid voor de rest van de regio. Maar nogmaals, dat
zijn andere gesprekken dan de gesprekken die in het kader van de regiovisie gevoerd
worden, want die gaan over de specialistische hulp. Ik ga gewoon lekker door, want
daarmee zijn we er nog niet en daarmee staan wij ook onder de motie met die titel die
vraagt om goed te blijven nadenken over de doorontwikkeling van de WIJ en het versterken
van de vaak genoemde sociale basis. Dan nog een stukje de motie Firewall of brandmuur, wij
denken dat het verder nadenken over de inrichting van het nieuwe Open House systeem,
wat willen wij zeker gaan doen. Ik deel ook heel erg de gedachte uit die motie. Ik denk dat
dat nu nog een beetje prematuur is, want ik neem aan en dan kijk ik ook even naar het
college dat er nog heel veel tijd zal zijn voor ons als raad om het apart nog over de rest van
de van het Open House te hebben. Tot zover.
00:56:51

Voorzitter: Hebben we alle woordvoeringen gehad? Dan nog even kort op het formele
puntje over die motie. We hebben afspraken over de volgorde der stemmingen. Het zijn drie
smaken, volgens mij: ofwel, u dient een amendement in met een nader besluitpunt. De
tweede smaak is: u krijgt van het college een toezegging en dat doet u in het vertrouwen dat
het college u rapporteert over hoe er met deze motie wordt omgegaan. Dan heeft u dus een
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mogelijkheid om de motie in te dienen. En de derde mogelijkheid is dat u de motie in
stemming brengt en dan zal daar ook, afhankelijk van de uitslag, natuurlijk gevolg aan
worden gegeven. Zo zijn de regels, zo is het spel, zo zijn de afspraken. Maar het kan best zijn
natuurlijk dat het college er zo een ruimhartige toezegging op doet, dat u zegt: "Nou, we
hoeven deze bij de stemming te brengen." Dan gaan we eens kijken wat het college gaat
doen. Die gaat kort reageren op wat er gepasseerd is. Wethouder.
00:58:07

Wethouder: Dank u wel, Voorzitter. Ik zou heel graag willen beginnen met de raad te
bedanken voor het, wat ik zou willen noemen, prettige gesprek dat we vorige week hebben
gehad in de commissie of sessie. Inderdaad, de heer Pechler gaf het net al aan, we hebben,
denk ik, drie uur over beide onderwerpen gepraat. Het is ook heel belangrijk. De heer Van
der Meiden gaf ook aan, ik meen dat u het was, neem me niet kwalijk als ik dat verkeerd zie:
het is een breed onderwerp wat betrekking heeft op misschien wel al onze inwoners of
althans een heel groot deel van onze inwoners zal hierbij betrokken zijn. Daarom vind ik het
ook echt heel prettig dat we op deze manier, vorige week en ik hoop ook nu natuurlijk, met
elkaar het gesprek hebben kunnen vervullen. Voorzitter, ik zal kort zijn, want het is
inderdaad dus in de commissie uitgebreid aan de orde geweest, maar er zijn nog wel een
aantal onderwerpen genoemd. Ik wilde even beginnen met de regiovisie. Zoals wij in de
stukken ook al hebben aangegeven, het is evident, de regiovisie die er ligt is hoog over en
daarin verschilt deze regio van geen enkele andere regio, want overal is het natuurlijk heel
moeilijk gebleken om al zo snel, want dat was het dan misschien wel, tot hele verdiepende
gesprekken te komen. Dus het is een hoog over verhaal en daarom is ook met elkaar
afgesproken, heel breed met aanbieders en allerlei betrokkenen en alle gemeentes in deze
regio om daarna ontwikkeltafels in te gaan richten waar een aantal onderwerpen die
voorgelegd zijn, veel breder en dieper besproken zullen worden in een breed samengestelde
groep. Ik ga straks natuurlijk even langs alle moties en u vraagt vervolgens in een motie om
de resultaten van die ontwikkeltafels ook aan deze raad terug te leggen en dat doen wij
natuurlijk of zullen wij met veel plezier doen. Er is een opmerking gemaakt over dat het toch
wel wonderlijk is dat er geen analyse onder deze plannen ligt. Ik moet dat eerlijk gezegd toch
weer spreken, want er is natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan. U bent bepaald als
raad en wij als college ook niet, maar als raad ook, bepaald niet over één nacht ijs gegaan. U
heeft in februari 2014, dat is nu bijna acht jaar geleden, met elkaar als raad het besluit
genomen om dit pad ongeveer op te gaan. Toen is al bedacht dat de lokale toegang door de
gemeente georganiseerd zou moeten worden en dat de midden en hogere specialistische
hulp regionaal vorm zou krijgen. En dat is natuurlijk ook de grondslag geweest van de
uitvoering van de eerste tranche van de decentralisaties. Daar ligt ontzettend veel
informatie aan ten grondslag, daar ligt ook een koersdocument aan ten grondslag. Dat
hebben we vorig jaar juli met elkaar besproken.
01:01:06

Voorzitter: Mevrouw Van Doesen.
01:01:08

Mevrouw Van Doesen: Ja, Voorzitter. De wethouder, of het college, verwijst naar 2014. Toen
begon het allemaal, maar ik bedoel een analyse van hoe heeft het Open House
gefunctioneerd tot nu toe? Waarom hebben wij nu een klacht dat er geen grip op is, dat er
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geen zicht op kwaliteit is? Dat dat is een onderzoek wat je eind vorig jaar hadden moeten
doen. En als daar wel onderzoek naar gedaan is, dan hadden wij heel graag als raad daar ook
de uitkomsten van het onderzoek ontvangen.
01:01:44

Wethouder: Dank u wel, Voorzitter, zeg ik zelf maar even. Ik zal straks even terugkomen,
want dit was een punt over het onderzoek en de informatie over de Open House. Dat zou ik
straks even willen bespreken bij de motie die daar ook over is ingediend en de Firewall,
brandmuur. Dus dan kom ik daar even op terug. Maar de analyse, denk ik, waar de heer
Boter, als ik hem goed interpreteert, maar misschien was dat aan mijn kant niet juist, waar u
meer aan refereerde was de grondslag en de analyse voor de verandering van de jeugdhulp.
Waarom zou je dat doen? Nou, omdat er ontzettend veel onderzoek naar gedaan is. Dat
denk ik over de regiovisie. Zag ik een beweging. Ja, ik wil wel doorgaan, want dan kom ik nu
bij Samen. Sorry. Dan ga ik even naar Samen, dan kom ik straks bij de moties even over de
regiovisie nog. Dus nogmaals, we doen geen specialistische hulp momenteel in Samen. Die
blijven we gezamenlijk regionaal doen. Daar verandert dus eigenlijk in de huidige bestaande
Open House structuur voorlopig helemaal niks, want daarvoor moeten we eerst het hele
gesprekken over de regiovisie voeren. Dan hebben we nog een hervormingsagenda en als
dat allemaal uitgekristalliseerd is, dan gaan we misschien nog eens een praatje maken over
hoe het misschien anders kan, maar dat is echt voorlopig nog helemaal niet aan de orde. Ik
heb u ook in de commissie meegegeven: Groningen is wel de eerste in deze regio die dit pad
opgaat, maar alle andere negen Groninger gemeenten zullen volgen, want er is gewoon de
afspraak dat al die gemeenten de lokale toegang zelf zullen gaan organiseren op termijn. Om
te voorkomen dat dit administratief een onbeheersbare toestand wordt, heb ik in de
commissie aangegeven dat we in de komende periode gaan werken aan een Groningen
contractueel model, zodat na het hele omvormen van die lokale toegang er één methodiek
is, dus ook minderen. Dat is althans de aanname, administratieve lasten voor de aanbieders
en overigens hopelijk ook voor de gemeente zullen zijn.
01:03:57

Voorzitter: De heer Koks.
01:04:01

De heer Koks: Daarmee is die hybride aanpak in die regiovisie eigenlijk alleen in tempo een
verschil?
01:04:10

Wethouder: Ja, uiteindelijk is het wel de bedoeling dat in drie jaar - hoe lang het dan precies
duurt, dat moeten we dan maar eens even zien, het zou drieënhalf jaar kunnen zijn
misschien- maar is het idee dat al die tien gemeenten die omslag aan het maken zijn die
samenwerking regionaal vormgeven en op lokaal niveau hun lokale toegang inrichten en dat
daar dus een modelvorm voor wordt gekozen voor de administratieve lasten, zodat die voor
een ieder over de hele regio gelijk zullen worden ingericht. Misschien nog één ding en
opmerking over het onderwijs. Het is natuurlijk inderdaad niet zo, de heer Van Kesteren, dat
leerkrachten dan zelf specialistische hulp zouden gaan, maar die kunnen natuurlijk wel een
rol hebben als dat je het opmerkt dat er misschien met een kind of in een gezin iets aan de
hand zou kunnen zijn. En dan zou zo een leerkracht via de brugfunctionaris bijvoorbeeld in
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dit geval, wat ook al veel gebeurt, een melding kunnen doen bijvoorbeeld bij de WIJ en dan
zou zo een verhaal om zo een kind of zo een gezin beter te ondersteunen, kunnen gaan
lopen.
01:05:15

Voorzitter: De heer Boter.
01:05:17

De heer Boter: Ik had nog een vervolgvraag op de vraag van de heer Koks over dat hybride.
Dat betekent dus dat als je verschillende snelheden hebt dat dus de snellere gemeente gaan
moeten bepalen voor de langzamere wat het model wordt, want dat moeten ze dan wel
volgen. Dus die hebben geen keuze [onhoorbaar], [onhoorbaar] iets naar door een woord
wat ik niet mag uitspreken van de Voorzitter.
01:05:38

Wethouder: Oh, nou gaan we de hele avond raden wat dat woord zou zijn. Kijk, het moet
niet door elkaar worden gehaald. Dat lokale niveau, dat gaan gemeenten gewoon op hun
wijze inrichten. Waar dat Groningse contractueel model natuurlijk zich ook op richt, is dat
die specialistische hulp in de regio wordt geregeld. En die lokale hulp, die zal veelal net zoals
wij hierin Samen willen gaan doen, in sociale wijkteams in gemeenten worden ingericht. De
één zal dat misschien via een subsidie doen, de ander zal daar misschien een nieuw nieuwe
organisatie voor inrichten zoals wij van plan zijn. Maar het is dus niet zo dat er dus
allerhande methodieken of mogelijkheden gaan ontstaan. De lokale toegang zal dus alleen
de basis jeugdhulp gaan regelen, maar ik hecht eraan om hier ook voor het algemene deel
aan te geven dat elk kind dat meer nodig heeft, dat specialistische hulp nodig heeft, net als
nu overigens, de hulp zal krijgen die het nodig heeft. Er is niemand die een gezin of een kind
wil belemmeren in de hulp die geboden zou moeten worden. Mevrouw Menger had het
over Villa Pinedo. Ik wil daar best naar kijken of we daar iets in kunnen betekenen of welke
vorm dat is. Dat is wel een beetje een afgeleid punt, maar ik wil daar best naar laten kijken
of we met Villa Pinedo een pad op zouden kunnen gaan. Ik kan dat zo niet beoordelen,
eerlijk gezegd. Dan kom ik aan de moties. De tweede motie is over de regiovisie een stap
verder. Ik zou daar graag namens het college dank voor willen uitspreken voor deze motie
en vooral ook dat de steun die u uitspreekt in deze motie voor de inzet die is gepleegd om te
komen tot een hele brede regionale kijk op de jeugdhulp in de Groningse regio. Ik kan u ook
verzekeren dat hier ambtelijk en ook bestuurlijk heel veel werk aan ten grondslag ligt. Dus
het is daarom des te mooier dat hier in onze gemeente die regiovisie met alle mitsen en
maren, daar doe ik niks aan af, toch heel breed wordt gedragen. U geeft ook aan in uw motie
dat u natuurlijk nog de nodige zorgen en vragen heeft over hoe dit regionale plaatje zich zou
gaan ontwikkelen. Die ontwikkeling ziet het college natuurlijk ook met belangstelling
tegemoet en vooral ook omdat wij natuurlijk als hoofdstad één van de grotere partners in dit
verhaal zijn, dragen we graag ook ons steentje bij. Uw raad geeft aan dat u veel belang hecht
aan de betrokkenheid van alle partijen, met name ouders en kinderen, jongeren. Daarom
willen we graag dat ook in de ontwikkeltafels, regionaal aan de orde stellen, dat deze
groepen ook goed en op juiste wijze betrokken zullen worden, in de geest ook, wat mij
betreft nadrukkelijk, zoals u die hier ook heeft meegegeven. De gesprekken over de
hervormingsagenda lopen en daarover houdt het college u natuurlijk graag op de hoogte.
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Dat zeg ik dan als lid van het hoofdbestuur van de VNG en ik denk ook mede namens
wethouder Jongman die in de VNG-commissie zit die dit behartigt.
01:08:54

Voorzitter: De heer Koks.
01:08:57

De heer Koks: Ik ben wel benieuwd, en dat zeggen we in die motie over Samen eigenlijk: "We
gaan ermee akkoord, onder de voorwaarde dat nog een x aantal zaken naar onze
tevredenheid verder wordt vormgegeven." Dus in die zin moet u niet de vlag uitsteken dat
het al een compleet gelopen race is, zowel wat betreft die regiovisie als wat betreft Samen,
want het kan nog zo wezen dat de uitwerking ons niet zint.
01:09:25

Voorzitter: Mevrouw menger had op dat punt ook nog een vraag. Gaat uw gang.
01:09:29

Mevrouw Menger: Dank u wel, Voorzitter, want ik hoor de wethouder eerder in haar betoog
of in haar beantwoording het volgende zeggen dat de specialistische zorg niet bij Samen zal
zijn en dat dat dus gewoon vaststaat, maar tegelijkertijd hoor ik de wethouder ook zeggen:
"Voorlopig niet. Momenteel niet." En later in haar betoog heeft de wethouder aan dat ieder
kind, gezien zijn of haar situatie, recht op hulp heeft. Dus ik vind het heel moeilijk om te
interpreteren wat u nu daadwerkelijk zegt?
01:10:08

Voorzitter: Wethouder.
01:10:10

Wethouder: Om bij het laatste te beginnen, we hebben heel nadrukkelijk, mondeling en
schriftelijk, meermaals aangegeven: nu komt in Samen gewoon geen specialistische hulp.
Dat is evident. Ik weet niet hoe vaak ik dat nog zou kunnen zeggen, zou ik bijna zeggen. Dat
doet ook helemaal niets af aan de opmerking die ik daarna maakte dat elk kind de hulp krijgt
die het nodig heeft, want Samen kan ook gewoon verwijzen naar specialistische hulp. De
huisarts kan nog steeds verwijzen naar specialistische hulp. Dat kan de rechter doen, dat
kunnen allerlei instanties doen op grond van de jeugdwet. Dus dat is wat ik u wilde
aangeven: dat het inrichten van Samen er niet toe leidt dat een kind of dat er een gezin
ergens op enig moment de hulp niet krijgt die het nodig heeft, want dat zal gewoon gaan
gebeuren. Dat ging dus even over Samen. Ik had het nog over de motie over de regiovisie en
dat gaf de heer Koks van de SP natuurlijk ook nadrukkelijk aan. Daar kan nog een kink in de
kabel komen. Maar goed, dat is natuurlijk de uitdaging, zal ik maar zeggen, voor het college,
om uiteindelijk iets aan u voor te leggen waarvan wij de aanname hebben dat het breed
gedragen wordt uiteraard en daarom is die uitwerking ook cruciaal. Dat zien we ook. Ik wil
over de regiovisie nog één andere opmerking maken, over de emotie. Ik vind het heel fijn
dat u in uw motie ook aangeeft dat u als gemeenteraad belang hecht aan het dekkende
zorglandschap. Dat heb ik bestuurlijk ook steeds uitgedragen in de regio. Daar staan wij ook
voor als hoofdstad en ik vind het zeer te waarderen en heel fijn dat u op die manier als
gemeenteraad ook uitspreekt dat ook de hoofdstad staat voor het behoud van dat dekkende
zorglandschap. Dat vind ik van belang, en u begrijpt, denk ik, na al deze worden dat het
college goed kan leven met deze motie en die graag oordeel raad wil gegeven. De motie
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Firewall in Open House, inderdaad, alleen maar Engelse woorden. Ik ben zo gewend aan
Open House dat ik het niet eens meer als Engels zie. Het college zou u althans graag het
voorstel willen doen om deze motie aan te houden. Daar heb ik een aantal redenen voor, en
dan kom ik ook bij mevrouw Van Doesen met haar vraag, want qua jeugdhulp loopt deze
motie een klein beetje op de zaken vooruit, want de nieuwe inkoop jeugd, daar zijn we
natuurlijk nog lang niet aan toe. Dit is alleen nog maar de grondslag van de ontwikkeling van
het bedenken van een nieuwe inkoopstrategie, maar bij Beschermd Wonen loopt al wel een
inkooptraject. Dat loopt volgens mij tot 1 januari 23. Dat wordt nu voorbereid en daar zijn
allerlei onderzoeken op gedaan om dat op juiste wijze te doen. Ik kijk even links van mij of
wethouder Jongman daar zelf iets over wil zeggen of dat ik dat meeneem. Ja, dat is
misschien chique.
01:13:04

Wethouder Jongman: Even in aanvulling, want het is natuurlijk een belangrijk thema wat u
daar agendeert hoe Open House en alles wat in het rapport, ik ben de naam van het rapport
even kwijt, maar wat u besproken hebt twee weken geleden, wat daarin ook aangegeven
staat. Voor Beschermd Wonen hebben we ook een beleidsmaatregel en daar hebben we uw
raad ook over geïnformeerd welke maatregel u kunt treffen om de ongewenste
neveneffecten van Open House om daarop voorbereid te zijn, zodat wat u eerder hebt
geagendeerd, ik kijk een beetje links en rechts, want ik zie twee vragende gezichten, omdat
daarin ook goed met beheersmaatregelen ook het stuur in te hebben, zodat je die
neveneffecten, die negatieve neveneffecten niet kunt oproepen. En overigens komt er ook
nog, dat wou ik even als tweede punt daarbij benoemen, er is ook een onderzoek gedaan
naar passende financiering, naar bovenmatige winst, maar ook hoe ga je om met
continuïteit in de zorg. Daarover krijgt u in januari een brief over en daar staan ook meer
elementen in van dat hele aspect dat u ook eerder in het debat hebt benoemd, en ook in
schriftelijke vragen hebt aangegeven hoe we daar ook voor de toekomst vorm en inhoud aan
willen geven.
01:14:13

Wethouder: Dus binnen het sociaal domein lopen nu een aantal trajecten. Er loopt een
traject op de inkoop en voor de jeugd komen we daar op enig termijn aan toe. Dan zal die
motie in de toekomst daar betrekking op hebben en dat was dus mijn voorstel richting de
heer Koks en andere indieners om deze motie aan te houden totdat er over de inkoop Jeugd
ook meer bekend is en om dan weer op te warmen, zal ik maar zeggen. En de [onhoorbaar]?
01:14:42

Voorzitter: Nee, want er zijn nog een paar andere onderwerpen en het begint nu wat veel
tijd te vragen. Dus ik ga nu verder met de behandeling, de twee resterende moties en het
preadvies. Daar komen we tot de afronding.
01:14:54

Wethouder: Ja, Voorzitter, een motie over de invulling basis jeugdzorg op solide basis. Hier
wordt ook heel breed steun uitgesproken vanuit de raad om in Groningen nu voorzichtig en
zoals we het in de commissie hebben genoemd, op zijn egeltjes een beginnetje te maken
met de lokale toegang tot de jeugdhulp heel dichtbij en nabij. Het is helder in deze motie dat
u het voorstel om tot samen te komen steunt, maar dat u ook hier nog de nodige zorgen en
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vragen over onderwerpen als personeel, financiën, bedrijfsvoering, inrichting van het
bestuur, enzovoort heeft. Het BMC-rapport beschrijft deze zorgen en vragen en dit helpt ook
het college om deze preciezer te kunnen onderzoeken. Het college zou naar aanleiding van
deze motie daarom graag willen voorstellen om begin volgend jaar, bijvoorbeeld ergens eind
januari, een soort van routekaart voor te leggen voor de praktische uitwerking van de
plannen voor Samen. Dan kunnen we daarin aangeven hoe we die genoemde punten willen
aanvatten en op die manier kunnen we de inrichting van het implementatieplan ook goed
met u afstemmen. U geeft het college dan de tijd om de genoemde punten uit te werken tot
uiterlijk 1 januari, maar ik hoop wel dat ik de motie zo mag interpreteren dat zaken die al in
die tussentijd kunnen gebeuren en dienstig zijn voor de totstandkoming en de inrichting van
Samen, dat wij die al wel in gang kunnen zetten. Graag oordeel raad, Voorzitter. Motie: We
zijn er nog niet. Dan kom ik daaraan. Na de eerdere moties over de jeugdhulp zie ik deze
motie wat verder in de toekomst. Binnen Samen geeft u ook heel nadrukkelijk aan zullen de
professionals nog meer vanuit hun vakmanschap en ervaring gezinnen kunnen gaan
ondersteunen en om die reden gebruikt het college ook de periode tot 1 juli 24 om die
lokale jeugdhulp helemaal in te gaan richten. We zullen daarbij ook naar aanleiding van de
opmerking van de heer Van der Meiden ook specifiek kijken naar de éénpitters en specifieke
expertise van aanbieders. We moeten dat natuurlijk goed doen. Daar hebben we ook flink
wat tijd voor nodig en daarom vind ik het ook zeer te waarderen dat u ons de ruimte geeft
om in ieder geval vanaf 1 januari 23 hiermee aan de slag te gaan, want op die manier
kunnen we het één en ander dan gaan onderzoeken en dan daarna dit wat verder in gaan
richten. U geeft aan dat u het belangrijk vindt om de bewoners ook goed te betrekken bij de
WIJ, en daar zijn wij het uiteraard zeer mee eens, want de WIJ moet goed in verbinding
blijven met de betrokkenen voor wie ze het allemaal doen. Dus dat zullen we zeker in het
verdere verloop goed aandacht gegeven, Voorzitter of raad, beter gezegd, u raadt het al
graag oordeel raad voor deze motie.
01:17:45

Voorzitter: Dank u zeer. Dan stel ik u voor dat wij overgaan tot de eerste vraag of alle moties
met de toezeggingen van de kant van het college plus het advies om één motie nog even aan
te houden, nog in stemming moeten worden gebracht.
- M2: Regiovisie, Een stap verder
Voorzitter: Ik kijk eerst even naar de indieners van de motie onder M2. Heeft u voldoende
comfort met de reactie van het college?
01:18:17

Mevrouw Van Doesen: Nee, Voorzitter, de motie moet gewoon in stemming gebracht
worden.
01:18:19

Voorzitter: Prima. Dan brengen we die motie in stemming. Zijn er nog stemverklaringen bij
deze motie buiten datgene wat allemaal gezegd is? Nee.
- M7: Een firewall in Open House
Voorzitter: Dan hebben we de motie onder M7: De Firewall in de Open House. De heer Koks?
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01:18:36

De heer Koks: Ja, Voorzitter, het college vraagt om het aan te houden. Dat vind ik op zich
prima, maar tegen het eind van volgend jaar kom ik er nog wel eens even op terug om te
kijken hoe de vlag er dan tegen die tijd bijhangt, als ik tenminste de verkiezingen overleef.
Dat weet je ook niet.
01:18:57

Voorzitter: Ik kan me niet voorstellen dat het anders zou zijn. Dus die motie voeren we dan
voor dit moment even af en dan komt die later weer terug misschien.
01:19:06

Mevrouw Van Doesen: Voorzitter, mag ik daar nog iets op zeggen?
01:19:09

Voorzitter: Mevrouw van Doesen.
01:19:11

Mevrouw Van Doesen: Ja, Voorzitter, ik vind het helemaal niet erg om op een vroegtijdig
moment een waarschuwing af te geven aan het college van let daarop. Dus ik snap niet wat
het bezwaar is van de wethouder en dat ze de motie nog wil uitstellen, maar het is haar
weer gelukt geen antwoord op mijn vraag te geven die ze bij de behandeling van deze motie
zou geven. Dus ik ben wel een beetje teleurgesteld in dit debat.
01:19:36

Voorzitter: Dat kan, maar dat is dan de stemverklaring die u daarbij heeft, maar deze motie
wordt op zich niet meer in stemming gebracht, want de indiener heeft hem ingetrokken.
- M3: Overheveling basisjeugdzorg op solide basis
Voorzitter: Dan hebben we de motie onder M3. Wat is daar de strekking van? Die is
overgenomen door het college. Ja, stemverklaringen?
01:19:56

De heer Koks: Is dat de stemming over Samen. Ik heb die nummers niet bij. Wat is de titel?
01:20:01

Voorzitter: M3.
01:20:02

De heer Koks: Dat is die Samen motie. Ja, het college zegt wel dat ze het mooi vindt dat ze
tot 2023 de tijd krijgt, maar als de dingen klaar zijn, dat die al doorgevoerd kunnen worden.
Maar de strekking van de motie is wel dat wij als raad iets kunnen zeggen over de dingen die
volgens [onhoorbaar] klaar zijn. Dus ik daar ga ik wel dan van uit en hij blijft dan
gehandhaafd.
01:20:26

Wethouder: Na afstemming met de raad.
01:20:32

Voorzitter: Motie blijft gehandhaafd.
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- M8: “We zijn er nog niet”
Voorzitter: Dan motie onder M8: We zijn er nog niet. Die blijft ook gehandhaafd. Zij daar nog
stemverklaringen op nodig? Nee. Dan het voorstel zelf, zijn daar nog stemverklaringen over?
Ja, de heer Boter.
01:20:52

De heer Boter: Ja, ik wou toch even een stemverklaring doen, omdat ik de vraag of analyse
[onhoorbaar] stellen, maar de wethouder heeft wel een verkeerde perceptie van wat ik met
analyse bedoelde.
01:21:02

Voorzitter: En nog andere stemverklaringen over het hoofdvoorstel? Nee? Prima. Dan is het
nu half negen. We hebben nog twee onderwerpen te gaan. Ik heb gemerkt dat bij een aantal
van u de kou een klein beetje optrekt. Dat heeft wat wisselende effecten. Dus ik stel voor dat
we even tien minuten pauzeren en een kop koffie pakken en dan gaan we weer verder. Ik
pauzeer tot 20 voor negen.

c. Vaststelling inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt
01:21:28

Voorzitter: Ik vraag de raad hun plaats weer in te nemen en wij gaan over tot behandeling
van het inrichtingsplan en uitvoeringskrediet van de Grote Markt. Ik wil u toch nog even
attenderen op het feit dat een aantal fracties inmiddels zeer krap in de spreektijd zit, maar
het is ook ruimschoots gesproken, dus misschien dat u zich kunt beperken tot de moties,
maar dat is aan u. Wie wil het woord over de Grote Markt? Niemand. Ja, gaat uw gang, VVD.
01:34:08

Mevrouw De Vries: Dank u wel. We vinden het als fractie belangrijk om nog wel eerst te
noemen dat de VVD erg enthousiast is over een nieuwe Grote Markt en dat we de plannen
voor een groot deel ook prachtig eruit vinden zien. Maar mooie plannen alleen zijn niet
genoeg om voor te leggen aan de gemeenteraad, want een plan is pas klaar om een
beslissing over te nemen als het beeld compleet is. Dat is dus inclusief het op de hoogte
brengen van en het ophalen van input bij omringende ondernemers, omwonenden en
andere belanghebbenden. Natuurlijk zal nooit iedereen gelukkig zijn met verandering, dat
begrijpen wij ook, maar we verwachten wel dat er op alle punten in het proces met de
betrokken mensen gesproken wordt, aan de voorkant om input op te halen, maar ook als er
een conceptplan ligt.
01:34:48

Voorzitter: De heer Leemhuis, GroenLinks.
01:34:52

De heer Leemhuis: Dank u wel, Voorzitter. Ik ben het eigenlijk helemaal eens met de eerste
woorden van de VVD-fractie. Ik ben benieuwd of de VVD-fractie al weet of dat allemaal niet
gebeurd is?
01:35:04

Mevrouw De Vries: Dat weten we zeker. Daar hebben we de afgelopen dagen veel tijd aan
besteed om dat uit te zoeken met onze andere partijen.
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01:35:12

De heer Leemhuis: Is het niet zo dat het wel netjes is om dat gewoon eerst te vragen aan het
college om te vragen of het college zich in dat beeld herkent?
01:35:20

Mevrouw De Vries: Zeker, en daarom hebben we vorige week ook een uitgebreide
meningsvormende sessie gehad waarin we dat besproken hebben, en op basis van die
antwoorden zijn wij verder gaan zoeken. Dus daar komt onze conclusie uit dat dat niet
gebeurd is. We hebben een lijst met betrokkenen, mensen ondernemers en de
studentenvereniging Vindicat die niet op de hoogte zijn geweest van het uiteindelijke
definitieve plan van de gemeente. Wat ons betreft zou het college zich sieren om zich in
bredere zin, en het gaat misschien niet alleen over de grote markt, maar over meer
projecten, zich te realiseren dat de stad niet van het college is of van de architect of van de
ambtenaar, hoe hard die ook werken en hoe ontzettend veel mooie plannen die ook
bedenken, maar de stad is voor onze ondernemers en voor onze inwoners, en het minste
wat we dan kunnen doen, is ervoor zorgen dat zij in alle fases betrokken worden en zijn bij
onze plannen.
01:36:18

Voorzitter: Nee, want er is geen tijd meer, dus u moet tot afronding komen.
01:36:23

Mevrouw De Vries: Daar gaat één motie over en dan willen we specifiek nog aandacht
vragen voor de vaste standplaatshouders. De nieuwe plannen hebben onevenredig veel
effect op deze groep. Daarom dienen we een motie in waarin we vragen om meer ruimte
voor de vaste standplaatshouders en dan met name voor de poffertjeskraam. Dat.
01:36:48

Voorzitter: Nou, ik kon het zelf niet scherper formuleren.
01:36:50

De heer Van der Meiden: Voorzitter, ik heb een vraag.
01:36:56

Voorzitter: Je mag nog wel een vraag stellen.
01:36:58

De heer Van der Meiden: Voorzitter, ik heb een vraag aan de VVD, want als ik de
woordvoering van mevrouw De Vries beluister, dan zitten daar best wel wat zorgen die ik
heb. Dan vraag ik me af wat uw afweging gaat worden om voor of tegen te stemmen?
01:37:13

Mevrouw De Vries: Voor het plan voor de grote markt, dat vond ik een hele lastige. Dat moet
ik eerlijk zeggen, want wij vinden dat Groningen dit verdient en wij zouden het liefst zien dat
we dit pas over een paar weken bespreken als alle betrokkenen goed zijn meegenomen,
maar dat ordevoorstel is niet doorgegaan en daarom gaan we nu toch instemmen met dit
voorstel.
01:37:37

Voorzitter: Zijn er andere woordmeldingen? Ja, de heer Leemhuis, GroenLinks.
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01:37:42

De heer Leemhuis: Dank u wel. Dan kijk ik eventjes naar het scherm om te zien hoeveel
minuten ik heb, maar ik ga gewoon beginnen. Mijn fractie is blij met de plannen voor de
grote markt, zoveel was al duidelijk. Er komt meer ruimte voor spelen, verblijven en
genieten in de openbare ruimte en er komen meer elementen voor water en zitten en
bovenal komt er meer groen op de grote markt. Met 37 bomen erbij, doet dit plan wat
zoveel inwoners van Groningen al jarenlang om vragen. We zijn blij met het plan om een
geclusterde bomenpartij te realiseren die ook een mooie nieuwe ruimte creëert op de grote
markt, waarop de nieuw geplaatste windroos van Bouwma een mooie openbare
zitgelegenheid komt. In het algemeen is mijn fractie van mening dat de openbare ruimte van
iedereen is, en dat het in gebruik laten nemen voor commerciële doeleinden in principe
tijdelijk behoort te zijn en dat het dus ook altijd stopgezet kan worden. Bij het gebruik van
die openbare ruimte behoort, wat mijn fractie betreft, ook een eerlijke vergoeding voor het
gebruik van de openbare ruimte. Dit algemene punt betreft dus ook de ondernemers die op
dit moment de hoop lijken te lopen tegen de plannen.
01:38:50

Voorzitter: De heer Sijbolts.
01:38:51

De heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. Is de heer Leemhuis namens GroenLinks ook van mening
dat wanneer horecaondernemers op welke plek dan ook in de stad een terras uitbaten en de
beleidsregels worden gewijzigd, dat zij dan op een juiste en zorgvuldige manier moeten
worden meegenomen in het proces, omdat deze veranderingen grote gevolgen kunnen
hebben voor hun bedrijfsvoering?
01:39:14

De heer Leemhuis: Ik kom daar zo op. Daar komt bij dat de gemeente straks een enorme
investering in de Grote Markt doet en die kans is juist groot dat door het verbeteren van de
verblijfsruimte en juist meer en zeker ook over de dag gespreid, meer mensen naar de Grote
Markt komen, omdat het er gewoon mooier en prettiger wordt. Mijn fractie heeft best
begrip voor de geluiden die komen vanuit de vaste standhouders. Maar zoals wij de plannen
begrijpen, is het echt logisch nu ook iets te doen met de standplaatsen en het wordt in onze
ogen niet onmogelijk gemaakt, maar er gaat wel wat veranderen. Met betrekking tot de
inbreng van Vindicat vinden we de suggestie voor een boom die zij zouden kunnen schenken
sympathiek en vragen we het college welwillend te kijken naar de suggestie voor het
herplaatsen van het genoemde kunstwerk: La Grande Lacerazione.
01:40:03

Voorzitter: De heer Sijbolts.
01:40:06

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, ik hoorde de heer Leemhuis snel iets zeggen over de
standplaatshouders. Weet de heer Leemhuis wel precies wat er gaat veranderen voor de
standplaatshouders, want er lijkt hier in de raad nogal een verschil van mening te bestaan?
Of in elk geval, niet iedereen weet precies wat er gaat veranderen en weegt volgens mij
daarom de belangen van de standplaatshouders onvoldoende.
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01:40:29

De heer Leemhuis: In de tussentijd keek ik even naar mijn computer, er gebeurde wat raars.
Dat is van nadere uitwerking. We stellen vandaag een plan vast en vervolgens wordt het
plan uitgewerkt en dat is één van de uitwerkingspunten. Het college schrijft in het stuk
duidelijk dat de standplaatshouders op een andere manier terug kunnen komen en dat vindt
mijn fractie voldoende. Dan naar de horecaondernemers langs de grote markt en om te
beginnen verwijs ik nog eens naar wat ik in de inleiding zei: "De openbare ruimte is
openbaar en het gebruik ervan is voorwaardelijk aan wat de gekozen
volksvertegenwoordiging erover aan besluiten neemt." Ik lees dat de eigenaar van het Grote
Markt hotel zich niet helemaal serieus genomen voelt door de raad, en dat vind ik jammer,
maar dat ligt ook wel aan het feit dat de klachten van het hotel ook niet zo heel erg
steekhoudend zijn. Er is mogelijk in de zomer laat in de avond--.
01:41:16

Voorzitter: De heer Leemhuis, mevrouw de Vries had nog een vraag.
01:41:20

Mevrouw De Vries: Dat ging nog over het vorige punt van GroenLinks. GroenLinks noemde
de bomen en het beeld van Vindicat, maar één van de andere belangrijkste punten was dat
Vindicat aangeeft niet gehoord te zijn en dat er geen gesprekken hebben plaatsgevonden en
dat ze daarom alsnog zich nu genoodzaakt voelen om deze zienswijze in te dienen. Hoe kijkt
GroenLinks daar dan naar?
01:41:42

De heer Leemhuis: Mijn fractie heeft daar een ander beeld van en we wachten gewoon even
het antwoord van het college af, maar wij zien geen reden om daar nu meteen vanuit te
gaan. Zoals gezegd, er is mogelijk in de zomer, laat in de avond voor het Grote Markt hotel
wat minder zonlichttoetreding in het hotel en eigenlijk kan ik weinig andere belangen
ontwaren in de inbreng van het hotel. Voor de Zuidzijde zal waarschijnlijk wel enige
inperking van de terrasmogelijkheden optreden. Dat zien we ook wel, maar in onze ogen
staat dat de gemeente naar het besluit van deze raad vrij het gebruik van de openbare
ruimte waarop die terrassen staan, enigszins in te perken voor ander gebruik. Daar waar we
tot nu toe te veel de focus houden op geparkeerde fietsers is het een goeie zaak om ook
naar andere ruimtegebruik te kijken. En terrassen nemen wel degelijk een groot deel van de
oppervlakte van de openbare ruimte in. Dat de eigenaar bij monde van zijn advocaat met
allerlei argumenten komt waarom het niet zou mogen of kunnen, maakt op mijn fractie wat
minder indruk. Het is openbare ruimte en deze raad mag dus daar na het horen van de
belanghebbende een keuze in maken.
01:42:46

Voorzitter: De heer Sijbolts.
01:42:49

De heer Sijbolts: Dank u, Voorzitter. De heer Leemhuis had het over het zonlicht wat mogelijk
weggenomen wordt bij het terras van WestCord Hotel, hebben we het dan over. De heer
Leemhuis heeft al een conclusie. Ik vind dat bijzonder merkwaardig, want aan het hotel
toegezegde bezonningsonderzoek is er niet. Dus hoe komt de heer Leemhuis tot deze
conclusie?
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01:43:09

De heer Leemhuis: Volgens mij is dat echt basale natuurkunde, basale klimatologie. De zon
gaat onder in het oosten en dus laat in de avond, in de zomer zal eens een keertje, ik krijg
vreemde blikken, de zon gaat onder in het westen. Ook aardrijkskundeleraren letten op, en
op dat moment zal in inderdaad in de zomer mogelijk een klein beetje, om een uurtje of
tien, een klein beetje minder zonlicht het hotel in schijnen. Dat valt dus wel mee. Daarnaast
stellen we nu een plan van aanpak voor de Grote Markt vast en volgt daarna gewoon een
aanpassing van de terrasvergunning met bijbehorende bezwaar- en beroepsmogelijkheden.
Voor het overige geldt voor ons hier ook al het vaker genoemde ondernemersrisico. Voor
het Waagplein geldt dat wij blij zijn met de voorgestelde plannen. Al kunnen we de inbreng
van het nieuwscafé wel volgen, maar we zien vooralsnog meer in de verdere uitwerking van
de plannen daar. Al met al is mijn fractie, zoals u merkt, razend enthousiast over deze
plannen en we kunnen niet wachten tot deze plannen in 2023 uitgevoerd worden. Dank u
wel, Voorzitter.
01:44:14

Voorzitter: Dank u zeer. Ik stel voor naar de heer Sijbolts te gaan, Stadspartij.
01:44:20

De heer Sijbolts: Ja, dank u wel, Voorzitter, ook mede namens de fractie van 100% Groningen
en beide fracties zijn aan zich niet tegen de plannen voor een nieuwe Grote Markt. De
inspraakreacties van vorige week en de stroom aan brieven en mails tussen afgelopen
woensdag aan u en de gesprekken die ik voerde met ondernemers en Vindicat lijken haaks
te staan op de uitleg die het college vorige week gaf. Datzelfde geldt ook voor de
ondernemer aan het gedempte kattendiep die vorige week ingesproken heeft.
01:44:49

Voorzitter: De heer Leemhuis.
01:44:50

De heer Leemhuis: Ik was toch wel een beetje curieus dat de heer Sijbolts begint over een
onderwerp waar we nu niet over praten, want het Kattendiep hoort bij de tijdelijke
bushaltes en dat onderwerp hebben we net conform, weliswaar met een inbreng van de
Stadspartij, net achter ons gelaten. Waarom begint de Stadspartij daarover?
01:45:14

De heer Sijbolts: Omdat het in onze ogen gaat over de manier, over het bredere plaatje
waarom met deze ondernemers is omgegaan. Ik heb ervoor gekozen om dat nu in te
brengen en niet het vorige agendapunt ter discussie ook nog hier te bespreken. Het college
heeft aangegeven dat de werkelijkheid die ik net schetste in hun ogen anders is, en
waarschijnlijk klopt dat deels ook wel. Men is over iets geïnformeerd of heeft zelf informatie
verworpen over de uiteindelijke definitieve plannen die nu voorliggen, zonder daar nog over
mee te hebben kunnen praten, om vooraf een idee en aan de hand te hebben kunnen doen,
plannen die op onderdelen afwijken van informatie die eerder tot hen is gekomen. De
bomengroep is zo een voorbeeld. Niemand is tegen meer bomen en groen op de Grote
Markt. En ja, er was bekend dat er een boompje opgezet werd over bomen op de Grote
Markt. Er zijn hier en daar oriënterende gesprekken gevoerd waar ondernemers vele vragen
hebben gesteld waarop tot de dag van vandaag geen antwoord is gekomen. Het toegezegde
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bezonningsonderzoek is nog niet uitgevoerd en over een fietspad is nooit gesproken. Juist
daarom voelen velen zich overvallen over deze definitieve plannen en de ingrijpende
gevolgen daarvan, onder andere op hun bedrijfsvoering. Waar zij dachten nog in gesprek te
zijn of te komen over de plannen en ruimte voor aandragen van alternatieven en de
gevolgen van hun bedrijfsvoering, personeel, gezinnen en gasten blijken deze plannen nu
definitief. Voorzitter, in de ogen van de fracties van de Stadspartij en 100% Groningen is dit
volstrekt de verkeerde volgorde. Aangedragen alternatieve oplossingen zijn niet uitgediept
of serieus onderzocht. Op de vele vragen van verschillende ondernemers is nog steeds geen
antwoord, maar de raad moet vandaag wel even een besluit nemen en dit is waar het
grondig misgaat in de gemeente Groningen. Inspraak achteraf op plannen waarvan de
uitkomst vooraf vaststaat, niet vooraf samen plannen uitwerken. Is dit nu echt de manier
waarop wij met onze ondernemers om willen gaan, die ook belangrijk zijn voor onze lokale
economie? We horen u wel, maar we luisteren niet. De ondernemer van het News Café
krijgt van de gemeente per dictaat te horen dat hij wel even wat tafels en stoelen kan
inleveren. En in dat voorliggende plan wordt het terras van het News Café met 60 vierkante
meter ingekort, eenzijdig bepaald door de gemeente Groningen. Het News Café is tot
afgelopen week op eigen initiatief hierover in gesprek geweest met vertegenwoordiging van
de projectgroep en het gemeentelijk bestuur. Helaas moet de ondernemer constateren dat
dit zonder enige opening richting het News Café heeft geleid.
01:48:00

Voorzitter: De heer Leemhuis.
01:48:03

De heer Leemhuis: Ik ben wel benieuwd in het algemeen hoe de heer Sijbolts, ik heb het
daarnet ook in de commissie al gevraagd volgens mij, denkt dat de gemeente en deze
gemeenteraad, als hij van mening is dat de openbare ruimte op een andere manier gebruik
zou moeten worden, hoe dat dan wel zou moeten? Dit is toch de manier? Je hebt een visie,
je hebt een plan, je werkt het uit en vervolgens ga je het in de terrasvergunningen
verwerken. Leg eens uit hoe het anders had gemoeten. Volgens mij bedoelt de heer Sijbolts
gewoon dat hij niet wilt dat die terrassen verkleind worden. Dat is een prima standpunt,
maar daar kun je ook een ander standpunt over hebben.
01:48:37

Voorzitter: Op Hetzelfde punt, de heer Bushoff.
01:48:40

De heer Bushoff: Ja, Voorzitter, dat sluit wel een beetje aan bij de interruptie van de heer
Leemhuis, want kan het niet gewoon zo zijn dat wij als gemeenteraadsfracties een idee
hebben en het college ook over hoe wij inderdaad om willen gaan met onze stad en dat wij
daar plannen voor maken en logischerwijs dat we daarover in gesprek zijn en blijven met
degenen die daarbij betrokken zijn? Maar dat betekent toch niet dat je helemaal nooit meer
plannen kan gaan maken en dat je altijd alles maar moet doen wat iemand, bijvoorbeeld een
ondernemer, wil. Dan zouden we als gemeenteraad net zo goed zelf helemaal niets meer
hoeven doen en beter op onze handen kunnen gaan zitten.
01:49:12

Voorzitter: De Sijbolts.
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01:49:14

De heer Sijbolts: Ja, dat zijn twee hele lange vragen. Dit kan een manier zijn om plannen tot
stand te laten komen. Dit is niet de manier waarop wij plannen tot stand zouden willen laten
komen en dat weet u volgens mij ook van beide partijen. Wij gaan graag in gesprek met
ondernemers. Wij gaan graag samen met ondernemers plannen maken. Er zijn nog heel veel
vragen die openstaan en er zijn heel veel alternatieven die worden aangeboden door
ondernemers. Die worden nu niet meegenomen. Nee, we gaan nu een definitief plan
vastleggen en gaan daarna de formele inspraakronde in. Onze fracties, maar ook heel veel
inwoners, weten hoe dat gaat in de gemeente Groningen. Inspraak is een formeel dingetje
wat we dan afgevinkt hebben, maar of we dan echt nog invloed hebben. Zowel inwoners als
ondernemers hebben zeker in dit college de afgelopen drie jaar de ervaring dat dat een
[onhoorbaar] neus is.
01:50:05

Voorzitter: De heer Bushoff.
01:50:07

De heer Bushoff: Ja, Voorzitter, kijk, natuurlijk is het zo dat als je plannen maakt, dat daar
altijd mensen verschillende opvattingen over hebben. Ik moet nog een plan tegenkomen
waarbij iedereen helemaal dezelfde opvatting daarover heeft. Maar dat is juist ook
onderdeel van hoe wij politiek en democratie in Nederland hebben georganiseerd, dat we
daar een debat over kunnen voeren. Dat betekent helemaal niet dat een college, zoals u dat
noemt, een dictaat uitschrijft voor hoe we omgaan met bijvoorbeeld ondernemers. Als u het
er niet mee eens bent, dan kunt u gewoon tegen stemmen en kunt u dat kenbaar maken.
Dat doet niets af aan de manier waarop wij hier gewoon een normaal democratisch proces
inrichten en daar een debat over voeren, en logischerwijs ook met elke ondernemer en
iedereen die er maar belang bij heeft mee in gesprek gaan over de plannen. Maar we
moeten wel plannen kunnen maken en daar een debat over kunnen voeren zonder dat dat
een dictaat wordt genoemd.
01:50:55

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, ik geloof dat de heer Bushoff mij nu een lesje politiek bedrijf
probeert te leren. Dit is inderdaad het politieke bedrijf waarin de Partij van de Arbeid al
sinds de jaren zeventig in opereert. Dat vind ik prima. Bedankt voor de uitnodigen, de heer
Bushoff. Alleen, wij kijken er toch wel anders tegenaan, maar als u nou eens in gesprek was
gegaan met al deze ondernemers en met Vindicat, die hebben zo veel goede en leuke
ideeën, die hadden graag vooraf meegepraat en dan hadden ze graag samen met de
gemeente al een heleboel dingen kunnen ontwerpen, kunnen bedenken. Dan hadden die nu
al in de plannen gestaan en hadden we dit gezeik hier nu niet gehaald.
01:51:36

Voorzitter: Wat zei u nou?
01:51:38

De heer Sijbolts: Dit geneuzel.
01:51:41

Voorzitter: Deze misverstanden enzovoort. Dit punt is wel helder, dus dit kap ik nu af, want
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we hebben genoeg over hebben we nou het proces goed ingericht of niet. De standpunten
zijn helder. Gaat u verder met uw betoog of was u klaar, de heer Sijbolts?
01:51:54

De heer Sijbolts: Nee, Voorzitter, ik was nog niet klaar, want ik heb nog een ander voorbeeld
over de marktondernemers. Die ontvingen eerst een brief van de gemeente Groningen dat
er nieuwe regels per 1 januari 2022 ingaan. Pas na berichtgeving van RTV Noord ontvingen
zij op 15 december, ik geloof dat het om vijf minuten over één was, een mail dat zij nog twee
jaar de tijd hebben om hun bedrijfsvoering aan te passen. En los van de procedurele
laakbare gang van zaken is het zeer zorgwekkend dat hiermee 20 tot 30 gezinnen mogelijk in
de kou gezet worden. Ze worden immers gedwongen om hun bedrijfsvoering aan te passen.
Voorzitter, ik wil graag van de wethouder weten hoe het kan dat zij fout geïnformeerd zijn.
Dit participatieproces is tekenend voor dit college. Extra pijnlijk omdat men bereid is om bij
te dragen aan een leefbare en levendige en bruisend stadshart en dolgraag wil participeren,
maar, Voorzitter, men krijgt te maken met definitieve plannen die ingrijpend zijn voor hun
bedrijfsvoering. Juist daarom vinden wij het zo van belang om samen plannen te maken en
inwoners en ondernemers vertrouwen te geven. De fracties van de Stadspartij en 100%
Groningen zijn van mening dat wij als raad op dit moment de verschillende belangen niet
voldoende kunnen afwegen. Mede daarom vinden wij dan ook dat de raad op dit moment
geen besluit had kunnen nemen over deze plannen. Men wil nog steeds dolgraag
meedenken en meepraten en ik sprak vandaag een onderneemster met een marktkraam,
die is daar nog steeds toe bereid. Ik wil dan ook graag van de wethouder horen in algemene
zin welke ruimte er nog is voor verschillende ondernemers en belanghebbenden zoals
Vindicat, los van de formele inspraakprocedure. Kan er nog een boompje meer of minder op
een andere plek? Kan het fietspad nog verder van de gevel? Is er nog meer ruimte voor de
marktplaatshouders? En inderdaad weliswaar een ander agendapunt van vandaag, maar ik
zou graag ook nog willen weten van de wethouder en dat is dan in het vervolg van wat ik net
vroeg, is er nog ruimte voor die ondernemer aan het gedempte Zuiderdiep ten aanzien van
zijn terras? Voorzitter, tot slot dienen wij nog een paar moties in. De motie met de titel
Neem me mee, mede-ingediend door 100% Groningen, Student en Stad en de VVD, waarin
we vragen om bij de verdere herinrichting, ontwikkeling van de invulling van de Grote Markt
ook Vindicat actief te betrekken en Vindicat ruimte te geven om samen met haar leden bij te
dragen aan een warme en gezellige huiskamer die past bij de sfeervolle stad die Groningen
is.
01:54:41

Voorzitter: De heer Leemhuis.
01:54:44

De heer Leemhuis: Ik ben wel benieuwd waarom deze indienende partijen ervoor kiezen om
Vindicat een soort van status apart te verlenen. Waarom heeft Vindicat van alle moties die
de indieners zouden kunnen bedenken, nou een extra recht om meer gehoord te worden?
Dat verbaast me. Graag een antwoord daarop.
01:55:06

De heer Sijbolts: Volgens mij maakt de heer Leemhuis van een hele sympathieke motie en
een goede inhoudelijke brief van Vindicat die graag op deze manier nog hun steentje willen
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bijdragen aan de stad, maakt u in mijn ogen een beetje belachelijk. Dat mag u doen
natuurlijk, dat is prima. Ik vind dat een beetje jammer. Ik had ook nog allerlei moties kunnen
indienen voor de marktondernemers, voor WestCord hotel, voor De Drie Gezusters, voor het
News Café. Ik had niet de verwachting dat die op steun van de GroenLinks-fractie kon
rekenen, ook niet op steun van de meerderheid van deze gemeenteraad. Dus ik heb ervoor
gekozen om mij dat werk te besparen. Dat is niet alleen een teleurstelling voor mij dan,
maar ook vooral voor die ondernemers.
01:55:49

De heer Leemhuis: Dit is een beetje flauw, Voorzitter, wat de heer Sijbolts doet. Ik heb in
mijn woordvoering een tweetal punten van de Vindicat-fractie genoemd en ook aan het
college gevraagd of die daar een reactie op wil geven en welwillend in wil zijn. Dan moet de
heer Sijbolts niet verwarren dat ik kritiek heb op zijn motie als of ik kritiek heb op inderdaad
een voor over het algemeen vrij genuanceerde rustige, vriendelijke brief van Vindicat. Ik
vraag de heer Sijbolts: waarom vindt de heer Sijbolts dat Vindicat een soort van status apart
moet krijgen, dat hij en de mede-indieners alleen voor Vindicat zo een motie indient?
01:56:30

De heer Sijbolts: Voorzitter, dat doe ik omdat ik er niet voor voelde om drie brieven van drie
verschillende advocaten, met ik denk wel 60 punten bij elkaar opgeteld, in een motie te
verwoorden. Dat leek mij iets te ver gaan. Voorzitter, ook dienen wij een motie in om
voortaan participatie ook toe te passen voor en na de totstandkoming van definitieve
plannen en dat gaat dus wat ons betreft verder dan de formele inspraak die deze gemeente
kent. Dank u wel.
01:57:02

Voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog andere woordmeldingen? Ja, de heer Van Kesteren.
01:57:10

De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, met de huidige lockdown verwacht
een-derde van een aantal winkeliers failliet te gaan en dan komt het college met een plan
om de Grote Markt opnieuw in te richten, die geen recht doet aan met name de
middenstand. De Drie Gezusters gaat procederen vanwege omzetverlies, marktkooplui
voelen zich bekocht, bloemenkraam Leendert Bolt en de poffertjeskraam wordt de nek
omgedraaid. Er wordt niet geluisterd naar steekhoudende argumenten. Bezwaren van
restaurant Digibites op het gedempte Kattendiep krijgt een bushalte pal voor hun zaak. Dat
wordt nog genegeerd. Een prachtig nieuw hotel dat in plaats van in het zonnetje te worden
gezet, komt definitief in de schaduw te staan. Voorzitter, we moeten het hebben van een
midden en kleine bedrijf als het gaat om levendigheid die bij een grote stad hoort en ook het
midden en klein bedrijf zorgt voor werkgelegenheid. We gaan slecht met onze ondernemers
om. De groen obsessie gaat telkens voor realiteitszin, voor redelijkheid en billijkheid.
Daarom, Voorzitter, steunen wij de moties die voor onze ondernemers opkomen. Dan nog
even omdat ik niet mocht interrumperen, dat was wel jammer, maar de dominantie van
PvdA en fusiepartner GroenLinks, de twee handen op één buik-partijen, die weten meestal
wel wat goed is voor de mensen. Democratie, Voorzitter, is in samenspraak met de inwoners
iets moois bereiken. Maar ja, wat die partijen willen, dat is meestal geheel iets anders dan
wat de inwoners willen en dat wil ik toch nog wel even gezegd hebben. Dank u wel.
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01:58:47

Voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk nog even rond of er nog andere zijn. De heer Dijk, gaat uw
gang, de SP.
01:58:55

De heer Dijk: Dank u wel, Voorzitter. In de commissie hadden we maar heel kort de tijd voor
dit voor dit grote onderwerp. Ik kan me herinneren dat bij de uitkomst van de verkiezingen
in november 2018 de eerste reactie van lijsttrekkers Jacco van GroenLinks was: "Wat gaat er
nu verandering in Groningen?" En haar reactie was: "Er komt meer groen en er komen
bomen op de grote markt." Dus hierbij een felicitatie aan GroenLinks, er komen bomen op
de grote markt. Eén van de mooiste marktpleinen van Groningen, misschien de vismarkt,
maar sowieso van Nederland en laat ik dan ook maar zeggen, de rest van de wereld. Daar
wordt 15 miljoen euro voor uitgegeven en dan zijn we hier met elkaar aan het
bediscussieerde over wie op welke manier wel of niet goed is betrokken. Ik hoor zelfs de
PVV zeggen dat De Drie Gezusters en een immens hotel aan de Grote Markt onder het MKB
vallen. Nou, daar denk ik een beetje anders over en Vindicat die een prominent pand heeft
waar wat bomen voor komen te staan. Dat laatste kunt u mij ontzettend blij meemaken.
Maar, Voorzitter, de poffertjeskraam, de bloemist, de vaste standplaatsen en je ziet het niet
vaak gebeuren, sterker nog, drie jaar geleden was hier totaal geen sprake van, maar alle echt
kleine ondernemers waar de VVD het nu wel voor opneemt en drie jaar geleden als het om
marktkooplui ging niet. Daar zit wel een probleem en dat hebben we in de commissie ook al
aangegeven en daar heeft de wethouder toentertijd ook op gereageerd en we hebben
gemerkt dat de gemeente in ieder geval weer in gesprek is met deze ondernemers. Ik voel
echt wel wat voor de heer Sijbolts die zegt: "Dat moet niet op deze manier, dat is niet goed
en dat moet veel beter." Maar als dat voor ons grootste marktplein in onze mooie stad nu
nog een drempel is om niet, toch een aanzienlijk bedrag, te gaan investeren in de grote
markt, de belangrijkste plein van onze stad, dan moeten wij volgens mij als gemeenteraad
het college goed in de gaten gaan houden of ze die afspraken nakomen met die
ondernemers, ook met Vindicat, laat ik daar niet lullig over doen, en dat ze daar ook gewoon
mee in gesprek gaat en dan hoop ik dat deze gemeenteraad daar gaat corrigeren en wil
corrigeren waar dat moet als we zo ver zijn. En tot slot, want dat moet ik toch wel even
kwijt, als het over de hele binnenstad gaat, we hebben het hier nu over 14 miljoen, dan
wordt daar ongelooflijk veel geld aan uitgegeven. Dat steekt de SP toch wel dat al die dure
projecten dan toch een salamitactiek zou zijn geweest om iedere keer op te knippen in
deelprojecten waarmee de gemeenteraad eigenlijk iedere keer voor blok wordt gezet bij een
voor- of tegeninvestering in de binnenstad. En we gaan het zometeen hebben over
speelgoed en kledingbonnen van 180.000 euro. U mag van ons weten, wij zullen met dit
voorstel gaan instemmen met alle beperkingen die ik net geef, maar het doet wel zeer als
we hier zo een discussie voeren en die miljoenen voor de binnenstad, 62 miljoen zag ik
ergens, en het moet nog duurder worden, want dan gaan we het ook nog hebben over de
diepenring. Ja, Voorzitter, dat doet wel zeer en dat vinden wij, vooral het deel dat je dan
bezuinigt op speelgoed en kleding ondervinden, moeilijk uitlegbaar.
02:02:14

Voorzitter: De heer Sijbolts ook nog een vraag aan u.
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02:02:16

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter. Overigens over dat laatste punt ben ik het wel met de heer
Dijk eens. Dat was ook de reden volgens mij dat beide partijen destijds tegen stemden, maar
de heer Dijk had het over het mogelijk later corrigeren van het college door de raad, maar
als u ziet hoe het proces nu doorlopen is, hebt u dan de overtuiging dat het dan wel goed
komt, want dan kunnen we niet beter voorkomen?
02:02:41

De heer Dijk: Natuurlijk hadden we het beter moeten kunnen voorkomen. Daar ben ik het
helemaal mee eens. Ik heb u de afgelopen tijd ook niet in de Bres zien staan of hier hiervoor
bij de stadskerk zien staan met de petitielijsten van ondernemers of noem maar op. Maar als
u dat de komende tijd wil gaan doen om ervoor te zorgen dat de belangen van die
ondernemers worden gediend, dan sta ik naast u.
02:03:01

Voorzitter: Mevrouw Moorlag.
02:03:04

Mevrouw Moorlag: Bedankt, voorzitter. De heer Dijk had het over een salami-techniek over
de financiën, maar u hebt toch een volledig overzicht gekregen van de financiën en van wat
alles gaat kosten? Dus ik begrijp dat niet goed.
02:03:16

De heer Dijk: Ja, dat klopt. Dat hebben we toen ook al aangegeven als het ging om alle
plannen voor de hele binnenstad. We hebben toen aangegeven dat het een salamitactiek is.
Daarom hebben we er toen tegen gestemd en zie je dat nu bij ieder deelproject toch
gemeenteraadsfracties heel lang langzaam worden meegesleurd want als je namelijk tegen
stemt, dan ben je tegen een heel plan en dat betekent dus dat we nu al een heel groot
bedrag hebben uitgegeven en dat is een salamitactiek.
02:03:40

Voorzitter: Dank u zeer. Zijn er nog andere woordmeldingen? Ja, de heer Rustebiel, D66.
02:03:46

De heer Rustebiel: Dank u wel, Voorzitter. Wat ons betreft is het plan voor de grote markt
één van de beste plannen van deze collegeperiode. Het is ook nog eens heel goed voor
ondernemend Groningen, want het is juist ondernemend Groningen dat ook met de
gemeente op tafel is gaan zitten om te zeggen: "Die binnenstad van ons, die moet misschien
ook nog meer een verblijfsfunctie krijgen, juist om te zorgen dat die bezoekers van de
binnenstad ook in onze binnenstad blijven hangen. Dat is goed voor onze business en dat is
ook om allerlei andere redenen: groen, speelplekken, een heel erg goed idee." Dus er zijn
hier ondernemers waar wij in meevoelen. We hebben ook de drie standpadhouders op de
fractievergadering gehad. Wij roepen echt het college op om met hen een nette oplossing te
verzinnen. Alleen het beeld dat hier wordt opgeroepen dat hier ondernemend Groningen
geweld wordt aangedaan, dat is volgens mij niet terecht. Dus volgens mij worden hiermee
juist heel veel ondernemers tevredengesteld omdat die binnenstad dus die functie krijgt die
voor ondernemers heel erg gunstig is. En uiteindelijk zijn wij er als gemeenteraad ook voor
om belangenafwegingen te maken en wij denken dat zo een opknapbeurt voor het
belangrijkste plein van Groningen, dat dat gewoon heel veel verschillende doelen dient. En
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dan moeten wij oplossingen verzinnen voor de mensen die daar wat last van hebben. Alleen
voor het grotere geheel, juist ook voor ons ondernemers in de stad, is dit volgens mij een
heel erg goed proces. Voor de partijen die zeggen dat onze binnenstad het niet zo goed zou
doen, de vorige commissie of de vorige agendering over de mobiliteitsvisie kwam net ook
voorbij. Ja, Groningen is één van de succesvolste binnensteden van Nederland. Het zijn geen
vergelijkbare steden, die hebben twee keer zoveel leegstand als wij. Dus wij hebben gewoon
een super succesvol binnenstadsbeleid en de aanpak van deze Grote Markt sluit daar
naadloos op aan en is ook gewoon weer een impuls voor iedereen die in Groningen wil
ondernemen. Dank u wel.
02:05:35

Voorzitter: De heer Dijk had nog een vraag aan u.
02:05:37

De heer Dijk: Ja, voorzitter, in mijn laatste punt in mijn woordvoering wil ik een vraag stellen
aan D66. Ziet u ook dat het wrang is dat er bij armoedebeleid gekozen moet worden tussen
intergenerationele maatregelen en voorzieningen voor het hier nu en dat we tegelijkertijd
nu 14 miljoen euro uitgeven aan de binnenstad en nog zo heel veel meer geld aan allerlei
andere binnenstadsprojecten? Ziet u dat? Voelt u dat? Merkt u dat het in de Groningse
samenleving speelt en dat mensen daar ontevreden over zijn?
02:06:06

De heer Rustebiel: Ja, ik zie dat natuurlijk wel, maar het is niet zo dat deze investeringen in
de binnenstad er alleen maar voor een paar mensen is. Dat is echt voor de hele samenleving.
U heeft ons ook wel eens verweten dat we veel investeren, alleen maar in de binnenstad,
maar als we bijvoorbeeld kijken wat er in de sociale wijkvernieuwing in deze collegeperiode
is gebeurd, dan denk ik dat het college een hele brede en inclusieve agenda voert om
iedereen de kansen te geven om mee te doen in deze gemeente.
02:06:31

Voorzitter: Mevrouw De Vries.
02:06:34

Mevrouw De Vries: Ja, dank u wel. D66 vertelt dat het plan goed is voor ondernemers. Nou,
dat vinden wij absoluut ook, want het is een prachtige investering. D66 zegt ook dat niet
iedereen tevreden kan zijn. Nou, dat delen we ook. Niet elk argument van elke individuele
ondernemers zal opwegen tegen dat belang om te investeren in de Grote Markt, maar de
grote bezwaren zitten juist ook bij het onvoldoende meegenomen zijn en dan zeker in dat
laatste proces. Dus dat het definitieve plan niet besproken is met ondernemers. Dat kan toch
ook niet de bedoeling zijn wat D66 betreft?
02:07:06

De heer Rustebiel: Nou, ik ben nog benieuwd naar de reflectie van het college erop. Wij
hebben die geluiden niet in die mate ontvangen, anders dan de brieven die wij hebben
gelezen. We hebben ook onze contacten in de binnenstad en met ondernemers en wij
hebben ook heel veel positieve geluiden gehoord en dat wou ik even tegenover de klachten
zetten die hier ook gedeeld zijn, waar het college ongetwijfeld nog even op zal reageren.
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02:07:25

Voorzitter: Ik stel voor dat we dat punt nu parkeren, want anders draait het daar steeds over
door en u heeft uw standpunten daarover gehoord en daar zal het college op reageren. We
gaan het wereldrecord nu meemaken. De heer Bushoff gaat in zes seconden die nog
resteren, hij is helemaal warmgelopen nu. Nou, zet hem op Julian, we gaan het horen.
02:07:55

De heer Bushoff: Ik hoor al heel veel suggesties. Nog drie seconden, nee, één, twee, drie.
Heel goed plan, Voorzitter. Volgens mij hoorde ik dat raadsbreed bijna dat iedereen zei: "Dit
is een geweldig plan." Dat vindt de Partij van de Arbeid ook. Dat neemt niet weg dat het
natuurlijk terecht is, dat er mensen zijn die zorg hebben, dat je daarmee in gesprek moet,
dat volgens mij dat ook gebeurt vanuit de gemeente en dat de Partij van de Arbeid dat
alleen maar kan aanmoedigen. En dan tot slot, voorzitter, ik ben er best trots op dat wij als
Partij van de Arbeid tenminste wel vaak een visie hebben op ruimtelijke ordening, dat wij
met plannen komen voor hoe wij willen dat onze stad eruit komt te zien en dat volgens mij
mede daardoor de stad er al best wel mooi uitziet. Jammer dat sommige partijen geen visie
op ruimtelijke ordening hebben en helemaal niks met de ruimtelijke ordening in onze
binnenstad willen.
02:08:40

Voorzitter: Geen vragen over, de heer Bushoff? Ja, gelukkig wel, dat kan nog eventjes--. Nee?
Gewoon woordvoering? Ja, ik heb mijn best gedaan, gevochten als een leeuw. Student en
Stad, de heer Bosch.
02:08:58

De heer Bosch: Dank u wel, Voorzitter. Inderdaad gewoon voor een woordvoering. Student
en Stad vindt de plannen voor de Grote Markt mooi en ziet het gebeuren en ziet dat
ontzettend belangrijke plein dat het is een grote upgrade krijgen. Dus daarover niets dan lof.
Daarnaast zien wij ook dat de participatie niet geslaagd is, dat heel veel partijen zich niet
betrokken voelen en soms aan het begin kant van het proces, soms later in het proces en dat
vinden we jammer. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat als jij een plan hebt, dan is het best
begrijpelijk dat niet altijd iedereen het daarmee eens kan zijn. Heel concreet hopen we dan
dat bij de standplaatshouders het gesprek voortgezet wordt en dat er naar een passende
oplossing voor wordt gevonden. En wat betreft de inbreng van Vindicat, vonden we vooral
hun twee duidelijke vragen over het kunstwerk, de grote verscheuring en de mogelijkheid
om een boom te kunnen doneren heel erg sympathiek en goed en daarom steunen wij ook
die motie.
02:10:05

Voorzitter: Dank u zeer. Nog andere? Ja, het CDA, de heer Ubbens.
02:10:10

De heer Ubbens: Dank, Voorzitter. Ik kan redelijk kort zijn. Wij waren ook heel positief over
het plan. Het voldoet aan bijna alle punten, ook aan het programma van eisen, dus dan zou
je ook heel tevreden zijn. En dan hebben we vooral en dat hoorde ook in de discussie
natuurlijk over het proces, een aantal partijen hebben het college al gevraagd daar nog een
keer op te reflecteren. Dat hebben we in de commissie vorige week ook al gedaan. Toen zei
de wethouder hier bijvoorbeeld: "Bij WestCord hotel, daar hebben borden voor de deur
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staan, dus dan hadden ze wel kunnen weten hoe het er allemaal uit kwam te zien." Daarvan
denk ik dan wel: is dat het dan? Of kan de wethouder daar nog wat meer over zeggen? Want
je zou toch wel denken dat dit concept ook echt is rondgestuurd naar alle betrokken
partijen. En wat klopt er dan van de kritiek die die partijen hebben over dat het misschien
niet gebeurd is? Dat is mij nog echt onduidelijk. Ik denk wel dat we hiervan moeten leren,
want al deze reacties wil je toch niet bij zo een plan wat aan al onze eisen voldoet? Je wil dat
al die ondernemers dit plan goed tot zich hebben kunnen nemen en daarna op hebben
kunnen reageren voordat het bij ons ligt, want nu zouden wij ook wel voor uitstel willen zijn.
Maar goed, dat voorstel heeft het niet gehaald. Uiteindelijk, als wij nu de afweging maken,
we kijken naar dit plan, dan voldoet het aan de eisen die wij van tevoren hadden en ziet het
er heel mooi uit. Verder sluiten we wel aan bij de opmerkingen die vanuit diverse fracties
zijn gemaakt over de standplaatshouders, dat daar een goede oplossing voor gevonden
moet worden. Al denk ik wel dat bijvoorbeeld de motie om bijvoorbeeld de poffertjeskraam
in exact de huidige vorm daar terug te plaatsen. Ik kan me toch voorstellen dat we dat niet
gaan doen. Dan hebben we voor 15 miljoen de Grote Markt helemaal opnieuw inrichten,
dan zou je toch ook een passende poffertjeskraam willen hebben en niet dat ding wat er
jaren heeft gestaan.
02:12:11

Voorzitter: Mevrouw Moorlag, ChristenUnie.
02:12:14

Mevrouw Moorlag: Bedankt, Voorzitter. Wij kunnen het heel kort houden. We sluiten ons
aan bij de positieve woorden die zijn gesproken over deze plannen. Ontzettend mooie
plannen om de huiskamer van de stad nog mooier te maken dan dat die al is. Voor wat
betreft de standplaatshouders kan ik me aansluiten bij de woorden van de heer Ubbens.
Dank u wel.
02:12:39

Voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw De Wrede, Partij voor de Dieren.
02:12:43

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. We hebben het vorige week al gezegd in de
commissie, we zijn het niet altijd eens met het college, maar deze keer wel. We vinden het
een mooi plan. We vinden het ook heel sympathiek van Vindicat dat ze alvast een boom
willen doneren, en die kan dan mooi naast het geplande bosje op de Grote Markt. Dank u
wel.
02:13:01

Voorzitter: Dank u zeer. Alle woordvoeringen gehad. Wethouder.
02:13:09

Wethouder 2: Dank u wel, Voorzitter. Om mee te beginnen, het is inderdaad, de heer
Rustebiel zei het ook al, het is een groot plan. Het is een belangrijk plan, niet alleen voor dit
college, maar met name juist voor onze gemeente, voor onze stad. Waarom? Het gaat om
de Grote Markt, de huiskamer van stad en regio, veel mensen vinden er wat van, veel
mensen hebben er ook wat van kunnen vinden, iedereen die zich betrokken voelt en is bij de
stad heeft alle mogelijkheden gehad en ook genomen om daar iets van te vinden. En dat is
ook terecht, want dit plein is iets waar heel veel mensen komen. Even over de aard en de
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inhoud van het plan, het werd wel een paar keer gezegd, dat komt omdat bijvoorbeeld het
in het coalitieprogramma stond dat er bomen op de Grote Markt zouden komen of omdat
GroenLinks dat in het verkiezingsprogramma had staan. Dat heeft natuurlijk allemaal
meegespeeld, maar wat ontzettend belangrijk is en dat zeg ik ook tegen iedereen die het
heeft over dat het plannenmakerij van bovenaf zou zijn, uit het uitgebreide
participatieproces wat wij gedaan hebben, zelfs voordat er ook maar een tekening lag van
een Grote Markt, kwam heel nadrukkelijk naar voren vanuit onze gemeenschap: "Meer
groen op de Grote Markt." Dat is een breed levende wens bij onze bevolking en dat hebben
we ook de afgelopen maanden bij de verschillende fases in de definitieve planvorming
gehoord van mensen, hoe men het waarderen dat wij de keuze hebben gemaakt om bomen
op de Grote Markt te gaan plaatsen. Ook in de vorm die nu voorligt en ook dat men vroeg:
"En meer ruimte voor spelen in de binnenstad, meer voor verblijf." Als die bussen dan toch
afgaan, dan moet het plein weer worden van de stadjers en van de bezoekers van de stad,
mensen uit de regio. Wij zijn ervan overtuigd en naar mijn idee ook heel veel en juist ook
heel veel ondernemers, ook het enthousiasme bijvoorbeeld van Groningen City club over de
plannen heeft u een paar keer kunnen meemaken, dat het plan daaraan voldoet. Daarmee is
het dus niet een plan van bovenaf maar juist een plan dat gebaseerd is op de wensen die
breed leven in onze stad en onze gemeenschap en die tot dit ontwerp uiteindelijk hebben
geleid. Dat proces waar het u een paar keer over gegaan is, is inderdaad een proces van een
lange tijd geweest. Het ging over ophalen. Het feit dat die herinrichting eraan zat te komen,
was natuurlijk niet iets van het afgelopen jaar. Nee, dat was een gevolg van keuzes die we
natuurlijk gemaakt hebben bij bestemming binnenstad, de keuzes met betrekking tot de
oostwand en de keuzes om de bussen een andere route door de binnenstad te laten rijden.
Er was al lang en breed bekend dat we op een moment zouden komen dat we deze discussie
zouden gaan voeren en daar zijn verschillende fases in geweest. Een programma van eisen
en uiteindelijk een definitief plan of een concept definitief plan, moet ik dan zeggen, wat in
september breed teruggelegd is in de stad en in de omgeving. De heer Ubbens vroeg: "Alsof
ik vorige week alleen gezegd zou hebben, er staan wat borden voor het WestCord." Dat was
één van de voorbeelden van vele vormen van participatie die we in die tijd hebben gedaan,
zeker in de laatste fase. We hebben op een Let's Gro daar aandacht aan besteed, we hebben
inderdaad diverse bijeenkomsten gehad, er hebben overal in de binnenstad en ook daarvoor
trotters gestaan waarop de plannen gepresenteerd zouden zijn, er is collectief met de
ondernemers gesproken en er is ook individueel, met de genoemde ondernemers waar we
het hier vanavond over hebben, gesproken. Ik kom zo nog even apart op de
standplaatshouders terug, maar als het gaat om de ondernemers rond de binnenstad, in de
panden rond de binnenstad of andere gebruikers, dan is daar zowel op individueel niveau als
collectief mee gesproken. We hebben heel duidelijk bij het begin van het proces
afgesproken dat we daar ook de ondernemersvereniging waar de bedrijfsleider van De Drie
Gezusters de voorzitter van is, die zouden gebruiken om de communicatievorm te gaan
geven. En voor alle duidelijkheid, het is dan weliswaar geen onderneming, hoewel er aardig
wat omgezet wordt, maar ook Vindicat is lid van die ondernemersvereniging. Dus als iemand
zegt: "Met Vindicat is niet gesproken." Er is gesproken met Vindicat, via de
ondernemersvereniging, individueel, er heeft daar ook drie keer een brief op de mat gelegen
waarin men uitgenodigd is, net als alle andere partijen in onze stad, om te reflecteren op de
verschillende fasen van de plannen. Kortom, er is breed met veel partijen overlegd.
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02:17:11

Voorzitter: De heer Sijbolts.
02:17:14

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter. Ik wil graag van de wethouder horen of er over het nu
definitieve plan concreet is gesproken met Vindicat, met WestCord, met De Drie Gezusters
over dit definitieve, concrete, voorliggende plan?
02:17:32

Wethouder 2: Er is maar één plan, dus het antwoord daarop is ja. Volgens mij kunt u het zelf
zien in de raadsnotitie waar de data staan dat er met de ondernemersvereniging is
gesproken.
02:17:45

De heer Sijbolts: Voorzitter, dat is iets te makkelijk, want de wethouder had het over
verschillende fasen van het ontwerp. Daar is over gesproken, maar iedereen die ik heb
gesproken heeft dit concrete plan misschien wel gezien, maar er was geen ruimte meer om
nog iets aan te passen.
02:18:02

Wethouder 2: Volgens mij is er een hele inspraakperiode geweest tussen begin september
en het plan waar u nu besluit van ruim twee maanden, acht weken, waarin alle ruimte was
voor inbreng en hebben wij met die inbreng een voorstel aan u neergelegd om het zo te
doen. Dus er was alle ruimte en tijd om inbreng te leveren en wij hebben op een gegeven
moment daar een definitieve keuze in gemaakt en aan u voorgelegd, maar de suggestie dat
wij al met vastgetimmerde plannen pas dan met mensen zijn gaan praten en over dat we
niet met mensen zouden hebben gesproken, is dit proces echt onjuist. Sterker nog, ik durf
de stelling wel aan. Ik zal de laatste zijn die zal zeggen dat de participatieprocessen in deze
gemeente allemaal goed verlopen. Maar dit proces van het begin af aan is door een ringetje
te halen. Op alle vragen zijn antwoorden gekomen, we hebben op alle vragen antwoorden
gegeven, we zijn persoonlijk langsgegaan, en met mensen gesproken en ik heb inderdaad
ook geconstateerd op basis van zeer recente brieven van advocaten, toevallig dezelfde
advocaat kreeg ik nog de indruk, dat misschien niet iedereen binnen de betreffende
bedrijven daarvan op de hoogte is, maar dat kunt u toch moeilijk het college gaan verwijten.
02:19:11

Voorzitter: De heer Ubbens.
02:19:14

De heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter. Het lijkt er toch een beetje op dat de wethouder dan
zegt: "We communiceren de plannen dan via de ondernemersvereniging en de
ondernemersvereniging is dan verantwoordelijk voor het delen van die plannen met de
aangesloten partijen. Klopt dat? En waarom is het niet zo dat er gewoon brieven rondgaan
naar alle ondernemers, gewoon rond de Grote Markt?
02:19:38

Wethouder 2: Het is allebei waar. We hebben die afspraak al in het begin van het proces, in
januari of zo, met die ondernemersvereniging waar iedereen lid van is, gemaakt, om het zo
op die hen primair als aanspreekpunt te gebruiken en daar ook primair de communicatie
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mee te laten verlopen. En daarnaast is er natuurlijk ook individueel met ondernemers, ook
op basis van vraag van hun zelf, over initiatieven van ons gesproken. Dus het is een keuze
geweest die we gezamenlijk hebben gemaakt. En ik wijs u er ook op dat bijvoorbeeld de
ondernemers waar we het hier specifiek over hebben, die de laatste tijd in het nieuws zijn
geweest, echt zowel het Market Hotel als De Drie Gezusters, en dat zijn overigens, dat zeg ik
even nadrukkelijk bij op het niveau waar wij de gesprekken hebben gevoerd. Buitengewoon
goede, constructieve, positieve gesprekken. Juist met die partijen hebben we zeer intensief
gesproken.
02:20:32

Voorzitter: Mevrouw De Vries.
02:20:38

Mevrouw De Vries: Ja, dank u wel. Ik heb toch nog wat moeite met het verhaal van de
wethouder dat hij zegt dat de communicatie via de ondernemersvereniging verloopt. Want
bij een algemeen plan over de binnenstad, dan snap ik dat. Maar als het gaat om een plan
dat recht voor de deur van een pand gebeurt waar je huurt of waar je gevestigd bent als
ondernemer, dan is het toch niet zo raar om te verwachten dat de gemeente ook op dat
individuele niveau zo een plan voorlegt met de vraag: "Wat vinden jullie hiervan
[onhoorbaar] in gesprek?"'
02:21:10

Wethouder 2: Nee, we hebben zo met de ondernemersvereniging gesproken om juist
eenduidigheid en informatie gegeven. Ik zeg nogmaals, dat heb ik ook tegen de heer Ubbens
zegt, Voorzitter, dat er ook op individueel niveau met ondernemers gesproken is en dat geldt
voor alle ondernemers en alle inwoners en belanghebbenden van de Grote Markt. Er was
ook een algemeen participatieproces met heel veel actieve informatie, zowel digitaal als
fysiek, die iedereen de mogelijkheid heeft gegeven op allerlei manieren met ons in gesprek
te komen. En overigens, dat is ook gebeurd. Het is niet zo dat er niet gesproken is met
mensen of mensen nu pas afgelopen week voor het eerst achter kwamen dat deze plannen
er waren. Er is afgelopen maandag gesproken. U kunt dat gewoon in de rapportages lezen.
Daar geven wij een reactie op een aantal vragen en bezwaren die er zijn geuit. Daar doen wij
een voorstel over. Als u het anders wilt, kunt u daar iets van vinden, kunnen we daar
inhoudelijk mee over discussiëren, maar ik neem nadrukkelijk afstand van de suggestie alsof
wij de afgelopen jaar niet met, in dit geval ondernemers, hebben gesproken. Het tegendeel
is waar. Ik denk dat er maar weinig plannen zijn waar zelfs op individueel niveau er zo met
belanghebbenden is gesproken als bij dit plan voor publieke ruimte, daar hebben we het
over, als de Grote Markt. Dat is ook nog niet af, want dit is een plan. We gaan vervolgens in
de uitwerking als het gaat bijvoorbeeld om terrasruimte, beeldkwaliteit, we hebben het ook
nadrukkelijk over gehad, blijven we met ondernemers in gesprek om tot definitieve regels
op dat gebied te komen. Daar hebben we ook nog tijd voor, want we hebben het over dat
pas over twee jaar of anderhalf jaar het plan helemaal gereed is. Ook op het punt en daar
kom ik dan even specifieker op in zijn de standplaatshouders. Als het om de
standplaatshouders gaat, hebben wij ook, het onderscheid markt standplaatshouders moet
wel even steeds gemaakt worden, maar juist de standplaatshouders heb ik vorige keer ook
aangegeven, hebben wij en we zijn niet met hun opnieuw in gesprek, Nee, we zijn steeds
met hun in gesprek gebleven, ook op individueel niveau hebben we geprobeerd hoe de
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nieuwe indeling plus het nieuwe standplaatsbeleid wat er is, hoe we de consequenties
daarvan, die op individueel niveau nogal verschillen, hoe we daar vorm en inhoud aan
kunnen aangeven. Ik herhaal hier de toezegging van vorige week dat wij, zeker als het gaat
om een bloemist en de poffertjeskraam, dat daar de consequentie vergroot zijn, wij de
komende tijd zullen gebruiken om echt maatwerk toe te passen. Er zijn allerlei
mogelijkheden om hun tegemoet te komen. Daar gaan we met hen over in gesprek en we
zijn ook bereid daar eventueel nog een mediator ervoor in te schakelen, omdat het beeld
van de individuele ondernemer versus de grote gemeente misschien wat ongelukkig kan zijn.
Dus die toezegging herhaal ik hier, want ik blijf onderstrepen, net als u, dat die
standplaatshouders die een prominente plek opnieuw krijgen in de nieuwe plannen voor de
Grote Markt, niet alleen voor henzelf van groot belang zijn, maar echt van groot belang zijn
voor het goed functioneren van de Grote Markt en van groot belang zijn, ook voor ons als
stad en als gemeente. Dat zeg ik dan ook nog even in het algemeen. Daar is ook door een
aantal van u al iets over gezegd. Kijk, deze plannen zijn heel erg ingegeven om de
leefkwaliteit en de verblijfskwaliteit van de Grote Markt te verbeteren. We zijn ervan
overtuigd dat met de investeringen die wij hier doen, deze forse investeringen, samen met
andere forse investeringen, ik kom daar zo nog even over terug richting de heer Dijk, in de
binnenstad, dat juist de ondernemers aan de Grote Markt hier geen last van hebben, ook
geen schade van ondervinden, maar juist enorm baat bij hebben. We hebben in deze
gemeente geen baatbelasting. Ik pleit daar ook helemaal niet voor, maar als die ergens op
zijn plaats zou zijn, dan zou het juist aan de Grote Markt zijn. En dan suggereren dat er
schade zou zijn door een aantal bomen gaat het college echt te ver. Dan nog even een paar
specifieke opmerkingen. De meeste heb ik denk ik gehad. Moties kom ik zo. Eén punt nog,
dat is van de heer Dijk algemeen over de binnenstad. Volgens mij zijn we juist volstrekt
helder geweest, zeg ik tegen de heer Dijk, over de financiële middelen die beschikbaar zijn
voor de Grote Markt. Die hebben we nu in beeld gebracht, die zijn ook eerder in de
begroting in beeld gebracht en we hebben nu ook geprobeerd aan te geven wat we
daarvoor kunnen doen. Natuurlijk kunt u daar andere keuzes in maken. Ik ben het overigens
eens met wat de heer Rustebiel zei, dat er ook een heleboel andere dingen, bijvoorbeeld in
de wijkvernieuwing doen, maar het is niet zo dat we niet transparant zijn. Dus u kunt er van
alles van vinden, u kunt erop tegen stemmen, maar het is niet zo dat wij u voor het gaatje
proberen te putsen. We laten heel duidelijk zien wat de middelen zijn die we beschikbaar
hebben en wat we daarvoor kunnen doen. En u kunt daar per plan inderdaad uw oordeel
over geven. Dan de moties. Ik denk dat dit de eerste is, de motie: Poffertjeskraam hoort bij
Groningen. Nou, ik heb net al iets gezegd over het belang van standplaatshouders. Het is ook
wat in deze motie staat, dat er voor marktondernemers en vaste standplaatshouders geen
plek meer is, is ook gewoon onjuist als constatering. Die plekken zijn wel, in ieder geval voor
de standplaatshouders. Voor de marktondernemers is in overleg met hunzelf gekozen voor
een opstelling accent op de vismarkt en Akerkhof en blijft aan de snackstraat aan de
zuidkant van het stadhuis. Hier suggereert toch om anders dan in de plannen, de motie om
meer ruimte te geven dan er nu staat. Maatwerk gaan we zeker doen, heb ik net toegezegd,
maar het zal zeker niet lukken om de poffertjeskraam in de huidige vorm conform het
standplaatsenbeleid een plek te geven. Dus ik zal deze motie moeten ontraden, maar ik
herhaal daarbij de toezegging die ik net heb gedaan. Dan het punt van Vindicat nemen we
mee. Voor alle duidelijkheid, wij zijn ook al in gesprek geweest met Vindicat. De twee
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suggesties die hier staan over de boom en het beeld, dat heeft Vindicat al met ons gedeeld.
Dus we hebben ons daar ook al over gebogen. Dat geeft ook al aan dat we niet pas sinds na
deze motie in gesprek gaan. Over die boom, dat lijkt ons zeker interessant. Ook als het gaat
om het kunstwerk, daar zien we wel wat beperkingen, maar gaan we zeker kijken wat daar
mogelijk is, of het op de grote markt moet of elders. Maar de motie suggereert toch ten
onrechte dat wij pas nu Vindicat betrekken bij de planvorming. Dat is dus, wat ik al zei, niet
het geval, dus ontraden. En de laatste motie algemeen over de participatie, wat daar staat in
die uitspraak uiteindelijk zijn we het helemaal mee eens. Zowel vooraf als naar een definitief
plan, en dan gaan we ook doen, blijven we samen met ondernemers positief in gesprek om
uiteindelijk dit mooie plan voor elkaar te krijgen. Maar als je kijkt naar de overwegingen kunt
u zich voorstellen dat wij als college deze motie ontraden. Tot slot, ondanks het stevige
gesprek en een stevige kritiek op het proces, proef ik toch bij u als raad veel draagvlak, bij
het groot deel over de inhoud van deze plannen, en dat vinden wij als college buitengewoon
belangrijk. Datzelfde merk ik ook, herhaal ik hier bij de meeste ondernemers, zelfs bij de
kritische ondernemers aan de Grote Markt en zeker ook bij de stad. Dus ondanks alle
strubbelingen en ondanks de discussies die ook horen bij een plan van deze omvang, is het
college ervan overtuigd dat als dit klaar is, we een prachtige grote markt hebben en dat we
met vol trots daar onder de bomen of naast de bomen kunnen lopen.
02:28:19

Voorzitter: Dank u zeer. Dames en heren, ik stel voor dat wij even kijken of de moties
gehandhaafd blijven en of er nog stemverklaringen zijn. Nee, we hebben geen tijd meer voor
uitvoerige betogen of vragen.
02:28:33

De heer Sijbolts: Voorzitter, ik wil een motie indienen.
02:28:35

Voorzitter: Nee, het is goed, ik kom er zo op, maar het college heeft ook nog maar zeven
minuten en er is nog een onderwerp en nog een paar moties vreemd aan de orde van de
dag. Dus wij kunnen ons bij het volgende punt ook alleen nog maar tot een toelichting op de
moties op het amendement indienen. De heer Sijbolts, u had nog een idee.
02:28:53

De heer Sijbolts: Ja. Voorzitter, ik heb het college horen zeggen dat het afwegingen heeft
gemaakt op bepaalde momenten en keuzes, dat dat leidt tot dit raadsvoorstel, terwijl er nog
tientallen vragen van ondernemers openstonden die nog duidelijkheid wilden. En het
beeldkwaliteit op basis van de kaders worden gesteld die wij dus nu vaststellen, dat lijkt ons
een beperking die we nu open gaan leggen, die we nu vastleggen voor die ondernemers. Wij
vragen ons af wat zo een formele inspraakprocedure dan nog voor zin heeft, want we leggen
nu de kaders vast. Dus binnen die kaders wordt straks een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
Dat betekent voor een aantal horecaondernemers minder vierkante meters qua
terrasruimte en daarom dienen de fracties van de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV
een motie van afkeuring in over de inspraak en participatie en over het niet geven van
duidelijkheid aan die ondernemers. Wij betreuren dan ook de gang van zaken van het proces
participatie van betrokkenen.
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02:30:03

Voorzitter: Ik heb daar de tekst nog niet van. Dat klopt, hè?
02:30:06

De heer Sijbolts: Als het goed is, verschijnt die straks op de RES.
-

M4: De Poffertjeskraam hoort bij Groningen

02:30:09

Voorzitter: Oké. Goed, dan gaan we eerst even kijken naar de motie van de poffertjeskraam.
Houden de indieners deze motie? Ja. Is daar nog stemverklaringen op nodig? De heer
Leemhuis, GroenLinks.
02:30:24

De heer Leemhuis: De beantwoording van het college was meer dan voldoende. Wij zullen
de motie niet steunen. Het college heeft ook toegezegd om zorgvuldig te werk te gaan.
02:30:33

Voorzitter: Anderen nog? Nee.
- M9: ‘Neem me mee’
Voorzitter: Dan de motie onder M9: Neem me mee. Blijft die gehandhaafd deze motie? Ja.
Zijn daar nog stemverklaringen op? De heer Leemhuis, GroenLinks.
02:30:49

De heer Leemhuis: Het college is in gesprek met Vindicat. Mijn fractie ziet geen reden om
een speciale motie over Vindicat aan te nemen en ook de suggesties van Vindicat in de brief,
daar is het college welwillend. Dus wij zullen niet voor die motie stemmen.
02:31:04

Voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Nee.
- M16: Grote Markt verbeter inspraak en participatie
Voorzitter: Dan de motie verbeterinspraak en participatie M16. Die blijft ook gehandhaafd?
Ja. Zijn daar nog stemverklaringen op? De heer Leemhuis, GroenLinks.
02:31:21

De heer Leemhuis: Mijn fractie constateert dat een aantal fracties gewoon van mening zijn
dat de plannen niet door moeten gaan en slepen daar in onze ogen argumenten bij die niet
kloppen. Wij hebben voldoende vertrouwen dat het college goede participatie heeft gedaan
en ook zal blijven doen. Wij zullen tegen de motie stemmen.
02:31:40

Voorzitter: Andere stemverklaringen nog? Dat is niet het geval. Dan het hoofdvoorstel zelf.
Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen.
02:31:49

De heer Sijbolts: Krijgen we ook nog de ruimte om een stemverklaring te doen over die
laatste motie wat ingediend is?
02:31:53

Voorzitter: Ja, maar ik wil eerst even de tekst goed zien en ik heb nog geen print. Nog
stemverklaringen over het hoofdvoorstel? Ja, de heer Bushoff.
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02:32:04

De heer Bushoff: Ja, Voorzitter, dan heel kort. Volgens mij is het een hartstikke mooi voorstel
en hard ik verwacht van enkele partijen die hele grote woorden gebruikten over het
betrekken van ondernemers, dat er in tweede instantie en in tweede termijn een excuus zou
komen, aangezien zij zich volgens mij een beetje vergaloppeerd hebben in hun
woordvoering, maar schijnbaar is het excuus een motie van afkeuring waar ik zo nog iets
over ga zeggen.
02:32:25

Voorzitter: Anderen nog? Dan stel ik voor dat we even wachten tot die andere motie voor
iedereen ook te lezen is geweest en dan komen we daar nog op de stemverklaring en dan
gaan wij eerst even naar het volgende punt.

d. Ruimte voor retail
Voorzitter: Dat is de ruimte voor de retail waar ik gelijk opmerk dat mevrouw Folkerts straks
geacht zal worden niet meegestemd te hebben bij dit onderdeel en dan verzoek ik u nu
dringend om u echt te beperken tot de ingediende amendementen of moties, want de tijd is
langzamerhand op. Ja en de heer Moerkerk?
02:33:15

De heer Moerkerk: Ik word ook geacht niet te hebben meegestemd bij dit punt straks.
02:33:18

Voorzitter: Nee, dat is begrijpelijk. Dank u zeer.
- A2: Wisselvallig met hier en daar een drooglegging
Voorzitter: Dan kijk ik eerst even naar het amendement van VVD, D66, Student en Stad en de
PVV. Wil iemand daar een toelichting op geven? Mevrouw De Vries.
02:33:35

Mevrouw De Vries: Dank u wel. Ja, kort. Het college stelt voor om een alcoholverbod in te
stellen voor nieuwe dag-horeca en dat vinden wij echt onbegrijpelijk. Het zorgt wat ons
betreft voor een ongelijk speelveld tussen de verschillende dag horecagelegenheden, want
je mag dan op het ene terras wel een wijntje drinken en op het andere niet. Bovendien past
het niet in de landelijke trend om steeds meer horeca retail concepten toe te staan. De
strikte scheiding tussen horeca en retail past dus niet meer in deze tijd. In een jonge en
progressieve stad als Groningen past zo een verbod dus niet. Ook het draagvlak onder
bijvoorbeeld de GGZ voor deze specifieke maatregel lijkt niet of niet meer aanwezig. Voor
ons zijn dat genoeg redenen om in dit amendement te vragen om geen verbod op het
schenken van alcohol vast te stellen.
02:34:14

Voorzitter: Zijn er nog andere indienende partijen die hier een toelichting op willen geven?
Nee, niet het geval.
- M5: Focus op horeca
Voorzitter: Dan zijn we bij de motie van 100% en Stadspartij. Daar nog een toelichting op? De
heer Sijbolts.
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02:34:33

De heer Sijbolts: Nou, Voorzitter, ik denk dat de inhoud van de motie voor zich spreekt en
daarom geen nadere toelichting behoeft.
02:34:42

Voorzitter: Ook geen vragen meer daarover? Nee. Dan zijn we bij de motie van D66, Student
en Stad, GroenLinks en de 100% onder de titel: Dag met daghoreca. Wie wenst daar een
toelichting op te geven? De heer Claassen.
-

M13: Onderzoek naar bezoekers binnenstad

02:36:02

Voorzitter: Zullen we eerst even naar M13 gaan dan van de SP en Stadspartij en 100%:
onderzoek naar bezoekers binnenstad. Wie wenst daar toelichting op te geven? Ja, de heer
Dijk?
02:36:11

De heer Dijk: Ja, Voorzitter, volgens mij wordt er vaker onderzoek gedaan naar de bezoekers
van de binnenstad. Wij merken alleen dat het vaak is dat het om dagjesmensen gaat of
mensen die bijvoorbeeld uit Duitsland te komen, maar vrij weinig gaat over bijvoorbeeld de
demografische samenstelling van deze bezoekers. En wij merken toch ook wel, wij pikken
signalen op in onze bezoeken aan de wijken en buurten van Groningen dat sommige mensen
aangeven dat ze de binnenstad mijden en wij zouden graag een iets uitgebreidere verdieping
willen hebben naar wat de reden is voor mensen om niet meer de binnenstad te bezoeken
en dat dan gebaseerd op leeftijd, inkomen, opleidingsniveau of wijk.
-

M6: Dag met de Daghoreca?

02:36:49

Voorzitter: Zijn er getuigen van lichte paniek? Het vervelende is een klein beetje dat het de
eerste woordvoering is van de heer Claassen en dan ook nog eens een keer niet in een echte
raad. Dus ik wil toch eventjes de gelegenheid geven dat het wel goed gaat. Nou, en de kerk
kan nooit kwaad natuurlijk. Dat is altijd goed.
02:38:03

De heer Claassen: De heer Rustebiel is het geworden. Helemaal goed, die heeft nog dertig
seconden overgelaten voor ruimte geven. Ruimte gegeven voor [onhoorbaar], want dat is
wat we hier vandaag bespreken en dat is ook wat we willen en willen geven aan onze
ondernemers, want ruimte hebben onze ondernemers nodig. Vooral ook in de horeca, om
continu op zoek te gaan naar innovatieve concepten waarmee zijn van waarde zijn en blijven
voor hun gasten. Innovatie is te herkennen aan de combinatie van twee bestaande zaken. En
zo zien we een stoere barbershop die graag tijdens een frisse scheerbeurt hun klanten ook
een fris pilsje willen aanbieden. Ook zien we mooie modezaken die hun klanten graag een
vers kopje koffie en een plak [onhoorbaar] aan willen bieden, terwijl ze hun nieuwe outfit
passen. We kijken dan ook uit naar de uitwerking van het landelijke coalitieakkoord waar
regulering van deze mengformules oftewel blurring worden toegestaan. Het college wil dat
het verschil tussen dag en reguliere horeca scherper wordt. Er komt met het kader waarvan
we ons afvragen of deze a, uitvoerbaar zijn en b, of ze bijdragen aan deze innovatieve
concepten. D66 wil dat wij kaders stellen waarbinnen we innovatief gedrag stimuleren.
Kaders zoals kleinere maaltijden, zoals te lezen in het uitvoeringsprogramma zijn wat ons
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betreft discutabel. Want hoe bepaal je wat een kleine maaltijd is? Het is dus discutabel als
het gaat om de ruimte die we geven aan ondernemers, als dat we ook twijfelen aan de
handhaving hierop. We doen geen oproep om per direct te stoppen met het onderscheid
tussen dag en reguliere horeca, want we zien ook zeker daar wel het nut van in. En hoewel
dit beleid niet in beton gegoten is en er wordt gemonitord, willen wij dat ook de kaders
binnen dit systeem wordt geëvalueerd, zodat wij als raad onze controlerende taak goed
kunnen uitvoeren en zelf kunnen reflecteren op het systeem, om vervolgens samen met de
sector inwoners en gasten van onze mooie gemeente te praten en eventueel kaders toe te
voegen of weg te laten die het best bijdragen aan innovatieve concepten waar zowel de
klanten van winkels als gasten van onze horeca behoefte aan hebben. Dank u wel.
02:40:02

Voorzitter: Dank u zeer en de volgende keer een echte raad. Dan krijgt u weer het woord en
dan feliciteren we u met uw echte medespeech en dan zorgen we ook dat het allemaal klopt
met een echte kaart, enzovoort. Maar de kop is eraf. Hartstikke goed! Dan kijk ik naar het
college voor een korte beantwoording.
02:40:27

Wethouder 2: Ik zal mijn best doen, Voorzitter. Ik begin maar even bij het begin. Het voorstel
om het schenken van alcohol in de nieuwe daghoreca en dat is gelijk ook maar een
beantwoording, denk ik, op het amendement om het voorstel om het schenken van alcohol
in nieuwe daghoreca in zijn geheel uit te sluiten, is zorgvuldig tot stand gekomen. Dat is
namelijk in afstemming met KHN een GCC gebeurd. Met het voorgestelde beleid willen we
het onderscheid tussen daghoreca zaken en reguliere horeca, restaurants en bistro's verder
verscherpen. Op verzoek van uw raad, uw raad wilde een duidelijk onderscheid tussen
daghoreca en reguliere horeca. Dat was het vertrekpunt. De categorie daghoreca is in 2014
geïntroduceerd om ruimte te bieden aan vernieuwende concepten en bij te dragen aan de
versterking van het verblijf- en ondernemersklimaat in de binnenstad. We kunnen
constateren dat de introductie van daghoreca flink heeft bijgedragen aan het versterken en
verrijken van het aanbod in onze binnenstad, maar we zien ook dat verschillende daghoreca
zaken fungeren als regulier restaurant waar je kunt lunchen en dineren tot tien uur voorzien
van een licht alcoholisch drankje. Daarmee concurreert een deel van die daghoreca direct
met bijvoorbeeld restaurants en bistro's die wel met een horecabestemming werken. Goed,
mede op verzoek dus van de raad en KHN hebben we instrumenten verkent om het
onderscheid tussen daghoreca en reguliere horeca te vergroten en die heb ik net al even
benoemd. Om verdringing op de reguliere horecamarkt te voorkomen, is in de ruimte voor
retail nadrukkelijk gekozen voor dat duidelijke onderscheid. Het geheel uitsluiten voor
nieuwe daghoreca zaken, samen met het handhaven van de bestaande regelgeving rond
opening-en sluitingstijden lijkt een effectieve en handhaafbare maatregel. Het vermindert de
prikkel om te verschuiven naar avondhoreca terwijl de overige mogelijkheden voor de
ontwikkeling van de daghoreca overeind blijven. Daarnaast is het uitsluiten van alcohol een
duidelijke maatregel die niet leidt tot inperking van het aantal daghoreca zaken, niet leidt tot
extra regeldruk voor ondernemers, duidelijk is voor bezoekers, makkelijk te handhaven en
bijdraagt aan de opdracht van de raad, vergroot naar dat onderscheid tussen de daghoreca
en de avondhoreca. Bestaande daghoreca zaken die niet willen of kunnen voldoen aan de
regels voor daghoreca hebben de mogelijkheid om een omgevingsvergunningsaanvraag te
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doen voor omzetting naar reguliere horeca. Maar er zijn ook recente ontwikkelingen, want
tegen de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maken landelijke
ontwikkelingen dat het uitsluiten van alcohol in een ander licht komen te staan, want de
nieuwe alcoholwet van juli 2021 van dit jaar, stelt minder regels aan zaken waar alcohol
wordt geschonken. Daarnaast wordt in het nieuwe regeerakkoord gesproken over het
mogelijk maken van blurring in de detailhandel waarbij het schenken van een alcoholisch
drankje mogelijk zou worden. En ik zag net al een kaasplankje rondgaan en volgens mij
waren er ook al wat smachtende blikken naar zo een drankje. Deze ontwikkelingen maken
dat het uitsluiten van alcohol in de daghoreca nu minder voor de hand ligt. De uitwerking
van het thema daghoreca nemen we, wat ons betreft, mee in de uitwerking van het
afwegingskader voor de groei van de horeca en hierbij betrekken we dan ook hoe het
regeerakkoord inzake blurring uitgewerkt wordt door het rijk, wat mij brengt tot een oordeel
aan de raad als advies, ook dit amendement. Dan heb ik nog een motie: Focus op de horeca,
van de fractie van de Stadspartij en 100%. Nogmaals, omdat het belang van de horeca ook
juist heel erg veel uitwerking heeft op de retail hebben we ervoor gekozen, en daar was uw
raad het mee eens, voor deze focus, juist om het in één visie te verwoorden. Dus deze motie
ontraden we. Dan heb ik nog een motie op nummer zes. Dat is de dag met de daghoreca.
Daar heb ik volgens mij nog een advies voor liggen. In ieder geval is wat ons betreft het
oordeel aan de raad, want we zien, zoals ook in de ruimte voor retail staat,
groeimogelijkheden voor zowel dag als avondhoreca en samen met de betrokkenen,
waaronder de GCC en de K, gaan we volgend jaar kijken hoe we deze groei optimaal kunnen
faciliteren. In 2022 gaan we daarom gezamenlijk werken aan een afwegingskader voor alle
vormen van horeca waarmee we de nieuwe initiatieven kunnen toetsen op kwaliteit en
evalueren is altijd goed. En dan de laatste motie, motie nummer 13, die laat ik door
wethouder Van der Schaaf beantwoorden.
02:45:33

Wethouder Van der Schaaf: Ja, dat wist ik, hoor. Dat gaat even over de motie van het
onderzoek naar de binnenstad, motie van de SP. Ik zou, Voorzitter, als dat mag, een
toezegging willen doen die misschien kan helpen. Als we kijken naar de hele motie, om weer
echt een apart onderzoek te doen, dat lijkt ons niet nodig, ook omdat we in principe
tweejaarlijks een onderzoek doen naar de binnenstad. Dit zou dit jaar gebeurd zijn, maar
vanwege corona hebben we dat uitgesteld. Dus dat wordt volgend jaar, maar we zouden
heel goed daaraan de vragen die de heer Dijk formuleert, kijken of we die dan daaraan
kunnen toevoegen. Een tweede suggestie zou nog kunnen zijn, maar dat moeten we echt
even onderzoeken of dat kan, of een dergelijk type vraag ook aan het brede, stadsbrede of
gemeentebrede, leefbaarheidsonderzoek zouden kunnen toevoegen, over het bezoek aan
de binnenstad en ook vooral aan mensen te kunnen vragen die niet naar de binnenstad
gaan. Dus met die een toezegging om daarnaar te kijken, een beetje in lijn met wat de heer
Benjamins, volgens mij vorige week, ook heeft gezegd in een commissie. Nou hoop ik dat die
toezegging voldoende is om de motie niet in te dienen.
02:46:44

Voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan wij naar de stemverklaringen rondom het amendement en
de moties, indien u die tenminste wenst te handhaven. Nee, we hebben geen tijd meer, dus
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we gaan eerst even naar het amendement. Ja, sorry u gaat over uw eigen tijd, maar dan
moet u het ook goed indelen en zeker de PvdA-fractie.
- A2: Wisselvallig met hier en daar een drooglegging
Voorzitter: Het amendement, ik neem aan dat dat gehandhaafd blijft, want dat wijzigt het
dictum. Zijn er nog stemverklaringen over? Geen stemverklaring.
- M5: Focus op horeca
Voorzitter: Dan zijn we bij de motie: Focus op horeca. Blijft die gehandhaafd? Ja. Zijn daar
nog stemverklaringen over.
02:47:32

Voorzitter: De heer Van Zoelen.
02:47:38

De heer Van Zoelen: Ja, over de motie focus voor de horeca van de Stadspartij, daar zullen
we niet mee instemmen. Ik kan ook vinden in de beantwoording van de wethouder daarin,
want het is ook een belangenafweging tussen horeca en de winkeliers. Die motie komt met
deze focus op ons over alsof de belangen van de horeca voorop worden gesteld. Dus wij
zullen hier niet mee instemmen.
02:48:03

Voorzitter: Andere stemverklaringen nog? De heer Ubbens, CDA.
02:48:09

De heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter. Wij zijn voor het voorstel en daarmee tegen zowel het
amendement als de twee moties, want wij vonden het [onhoorbaar] zoals die voorlag goed
en wij zijn ook niet zo een fan van het uitbreiden van alcoholmogelijkheden. Ik denk dat dat
misschien een landelijke lijn van nieuwe kabinet wordt om blurring bijvoorbeeld toe te
staan, maar daar zouden wij helemaal niet voor zijn. In die lijn stemmen we ook tegen dit
amendement en de motie.
-

M6: Dag met de Daghoreca?

02:48:38

Voorzitter: Dan de motie onder M6: Dag met de daghoreca. Wordt die ingediend? Ja wordt
ingediend. Zijn er stemverklaringen over. Ja, mevrouw De Vries.
02:48:50

Mevrouw De Vries: Ja, dank u wel. We kunnen ons wel een heel eind vinden in de inhoud
van de motie, maar de titel en uiteindelijk een aantal punten doen ons toch tegen stemmen,
omdat het doel wat ons betreft niet moet zijn om dat onderscheid eruit te halen, maar het
doel moet evalueren zijn. Dus we hopen wel dat er een evaluatie komt, maar kunnen niet
instemmen met deze motie.
02:49:12

Voorzitter: Anderen nog? Dat is niet het geval.
- M13: Onderzoek naar bezoekers binnenstad
Voorzitter: Dan de motie: Onderzoek naar bezoekers binnenstad. De heer Dijk.
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02:49:20

Voorzitter: Ja, Voorzitter, ik kijk eventjes rond naar de mede-indieners, maar volgens mij
kunnen we met deze toezegging dan wel intrekken onder met één mits. Ik keek net naar
mijn buurman, de heer Koks, en die zei: "We hebben dit al vaker ongeveer toegezegd
gekregen." Dus als het nu dan echt kan, zou dat heel mooi zijn.
02:49:43

Voorzitter: De volgende motie is: Is het echt waar? Ik kijk even naar de mede-indieners, de
heer Sijbolts en de heer Van Zoelen. De heer Sijbolts, kan die worden ingetrokken.?
02:49:56

De heer Sijbolts: Het zal moeten, denk ik.
02:49:58

Voorzitter: Ja, het zal wel moeten. De heer Van Zoelen zit ook enigszins verslagen voor zijn
foto.
02:50:05

De heer Van Zoelen: Daarna wat mij betreft allemaal aangehouden, maar ik vind het ook
prima om in te trekken.
02:50:09

Voorzitter: Goed, dan naar [onhoorbaar] geen onderdeel meer uit van de beraadslaging.
-

M17: Motie van afkeuring proces inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt
(agendapunt 8c. Vaststelling inrichtingsplan en uitvoeringskrediet Grote Markt)
Voorzitter: En dan hadden wij nog een motie van afkeuring van rondom de vaststelling en
het inrichtingsplan uitvoeringskrediet Grote Markt. Die hangt nu in het systeem. Ik pak toch
even het dictum, de inspraak en participatie rond de huidige onvoldoende plaats heeft
gevonden voor plannen van zo een grote omvang. Dus rond de huidige plannen, neem ik
aan, en er eerst duidelijkheid moet komen voor de ondernemers, belanghebbenden
standplaatshouders en terrasvergunninghouders over de gevolgen van de plannen voor hun
bedrijfsvoering. Dus dat is de motie van de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV. Er is in
de woordvoering al voldoende tot uiting gekomen. Ik wil u toch even de gelegenheid geven
of u daar nog een stemverklaring over wenst te geven. De heer Leemhuis, GroenLinks.
02:51:18

De heer Leemhuis: Ja, Voorzitter, dank u wel. Op basis van de politieke woensdag van vorige
week, op basis van het debat, op basis van de inbreng van het college, is deze motie wat
mijn fractie betreft totaal overtrokken, onnodig en wij zullen die ook absoluut op geen
enkele manier steunen.
02:51:37

Voorzitter: Zijn er nog anderen? De Partij van de Arbeid had al een verklaring gegeven
daarover. De heer Dijk.
02:51:45

De heer Dijk: Ja, voorzitter, als je het allemaal bij elkaar optelt dan gaat het om drie grote
jongens met grote financiële belangen, professionele organisaties die met advocaten aan
het schermen zijn. Als je die eraf haalt, wat er dan overblijft zijn standplaatshouders en
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marktkramen waar het college van zegt: "Daar gaan we een oplossing voor zoeken." Mijn
fractie steunt nooit moties van afkeuring, omdat we dat, sorry voor mijn taalgebruik, een
soort natte scheten vinden. Maar dit met de argumentatie erbij die ik net deed, vinden we
het ook echt zeer onzinnig en zullen we het niet steunen.
02:52:27

Voorzitter: De heer Bushoff.
02:52:29

De heer Bushoff: Ja, Voorzitter, ik dacht: ik ga er ook nog woorden aan vuil maken, maar u
had mij al gewezen op mijn beperkte spreektijd, dus hou ik het heel kort en sluit ik mij
gewoon aan bij de woorden van de heer Dijk.
02:52:41

Voorzitter: De heer Rustebiel, D66.
02:52:43

De heer Rustebiel: Wat mijn fractie betreft een zwaar overtrokken instrument. Het college is
met ondernemers in gesprek geweest, geeft aan die gesprekken voort te willen zetten, zeker
met de standplaatshouders. Politiek is ook keuzes maken. Wij kiezen hiervoor een plan waar
de meeste ondernemers gewoon heel erg blij mee zijn. Dus volgens mij is dat voldoende
gezegd in mijn woordvoering.
02:53:02

Voorzitter: Ja, mevrouw De Wrede, Partij voor de Dieren.
02:53:05

Mevrouw De Wrede: Ook de Partij voor de Dieren is van mening dat de publieke ruimte niet
het eigendom is van het grootkapitaal en daarom zullen wij de motie niet steunen.
02:53:13

Voorzitter: De heer Bosch, Student en Stad.
02:53:18

De heer Bosch: Student en Stad vindt dat overtrokken, deze motie, en zal hem dan ook niet
steunen.
02:53:25

Voorzitter: De heer Ubbens, CDA.
02:53:27

De heer Ubbens: Bedankt, Voorzitter. Ook onze fractie vindt dit toch enigszins wat
overdreven om de motie van afkeuring in te dienen, alhoewel er wel punten van kritiek
mogelijk zijn op de participatie wellicht, maar dan ga je nog niet een motie van afkeuring
indienen. Dus wij zullen hier tegen stemmen.
02:53:44

Voorzitter: Ja, mevrouw Van Doesen.
02:53:45

Mevrouw Van Doesen: Wij sluiten ons aan bij het CDA.
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9. Moties vreemd aan de orde van de dag
02:53:50

Voorzitter: Dan hebben we iedereen de ruimte gegeven om ook die motie nog te bespreken
en dan hebben wij nog een aantal moties vreemd aan de orde van de dag. Volgens mij kan
dat heel kort, met dien verstande dat er één motie ligt op de portefeuille van wethouder
Broeksma, maar daar zal wethouder Van der Schaaf voor inspringen.
- M1: Verandering van het politieke klimaat maakt het leven weer mooi
Voorzitter: Ik begin met de motie van de PVV: Verandering van het politieke klimaat maakt
het leven weer mooi. Wilt u daar nog een toelichting op geven, de heer Van Kesteren?
02:54:24

De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Dit is een
bewustwordingsmotie. Het draagvlak voor de ingezette klimaat en duurzaamheidsbeleid
loopt fors terug vanwege gigantische kosten, contraproductiviteit en nieuwe inzichten. Daar
gaat deze motie over, Voorzitter, om raad en burgemeester en wethouders daarover te
informeren wat dan weer zal moeten leiden tot bijstelling van de dus proportionele ambities
die de gemeente Groningen nog steeds heeft. Ambities die inmiddels al zijn achterhaald. Tot
zover. Dank u wel.
02:55:02

Voorzitter: Dank u zeer. Wenst iemand van het college daar nog een preadvies over de te
geven?
02:55:09

Wethouder Van der Schaaf: Ja, dat zal ik dan even doen. Wij ontraden deze motie. Misschien
zit er zelfs wel wat in dat onze ambities soms achterhaald zijn, omdat de situatie rond het
klimaat misschien nog wel erger is, elk jaar weer erger blijkt dan we denken. Dus inderdaad,
we moeten met z'n allen ontzettend hard werken om ook voor toekomstige generaties een
prettige wereld te houden. Dat betekent dat we juist voorop moeten lopen en voorop
moeten blijven lopen als het gaat om investering in duurzame energie en het aanpakken van
de klimaatproblematiek. Dus we ontraden.
02:55:39

Voorzitter: Is er behoefte aan stemverklaring? De heer Rustebiel.
02:55:42

De heer Rustebiel: De klimaatverandering maakt het leven minder mooi, dus tegen deze
motie.
02:55:47

Voorzitter: Anderen nog? Niet het geval.
- M12: TONKregeling
Voorzitter: Dan zijn we bij de motie twaalf van de Stadspartij en 100%. Dat gaat over de
TONKregeling. De indieners, wie mag ik het woord geven? De heer Sijbolts.
02:55:59

De heer Sijbolts: Ja, Voorzitter, wij meden een goede motie te hebben gemaakt om aan de
noden van de ondernemers tegemoet te kunnen komen, overigens niet alleen ondernemers,
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maar ook ZZP'ers, die na de lockdown van afgelopen zaterdag opnieuw in de knel zijn
gekomen. Nu lijkt er qua uitvoerbaarheid wat haken en ogen zitten en ook weinig steun voor
deze motie te zijn. Dus wij trekken hem eerst in.
02:56:18

Voorzitter: Dank u zeer. Die motie maakt geen onderdeel meer uit van de beraadslaging.
-

M14: Speelgoed- en kledingbonnen voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen

-

M15: Speelgoed- en kledingbonnen voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen Nr. 2
Voorzitter: Dan M14 van de SP, Stadspartij, 100%, Partij voor de Dieren gaat over speelgoeden kledingbonnen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Wie van de indieners
wenst die nog toe te lichten? Ja, de heer Dijk.
02:56:39

De heer Dijk: Ja, Voorzitter, twee moties. Eén motie om de speelgoed- en kledingbonnen
voor langere tijd terug te laten keren en een motie om het voor één keer nu weer mogelijk
te maken. Want voorzitter, één keer per jaar, één keer per jaar iets nieuws kopen, één keer
per jaar nieuw speelgoed, nieuwe kleding, is eigenlijk veel te weinig. Het is eigenlijk een
absurd middel, maar de SP zal dit blijven doen zolang de inkomensondersteuning voor
mensen met een lager inkomen en gezinnen met een laag inkomen niet omhoog zal gaan. En
wij zullen ons onverminderd blijven inzetten voor essentiële voorzieningen voor kinderen en
gezinnen met een laag inkomen. Daar is dit een onderdeel van en dat zullen wij tot, ik denk,
in de eeuwigheid. Zolang de armoede onder kinderen bestaat, zullen we dat door blijven
voeren.
02:57:33

Voorzitter: Ja, waarbij ik overigens nog even toch voor alle helderheid de kanttekening maak
dat wij de kringloopwinkels, de weggeefwinkels, onder welke naam dan ook, gewoon in de
gemeente Groningen open hebben gehouden. Dat is niet om te reageren op deze motie,
maar wel naar aanleiding van om daar ook geen misverstand over te laten bestaan. Dat is nu
even de tijd dat gezinnen zeggen van: "Ik heb een warme jas nodig." Enzovoort, enzovoort.
En vandaar dat het college heeft gezegd: "Die lockdown geldt natuurlijk niet voor die
categorie van ons winkelbestand, winkels tussen aanhalingstekens. Ik kijk even naar het
college voor een preadvies.
02:58:14

De heer Sijbolts: Voorzitter, mag ik daar niet nog even op reageren? Heel kort.
02:58:18

Voorzitter: Ja.
02:58:19

De heer Sijbolts: We hebben hier als raad twee jaar geleden voor armoedebestrijding de
focus daarop gekozen. Minder op verlichting. Verlichting komt ook uit de samenleving. Dat
zien we ook met mooie initiatieven om het even in de vismetaforen te plaatsen, waar ik
overigens niet zo van hou van vis. De gemeente focust zich meer op hengels. Er zijn veel
viskramen die ook vis willen uitdelen en daar coördineren we ze in. Daar moedigen we ze
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ook aan. Wij gaan voor een structurele aanpak armoede en ik hoop dat de heer Dijk niet tot
in eeuwigheid door hoeft te gaan. We gaan er echt structureel mee aan de slag en niet op
deze manier, dus wij zullen tegen de motie stemmen.
02:58:53

Voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk nog even naar de wethouder voor preadvies of daar behoefte
aan is?
02:59:02

Wethouder: Ja, dank u wel, Voorzitter. Over deze speelgoed- en kledingactie is al heel veel
gezegd. Volgens mij heeft een geweldig samenspel van tientallen maatschappelijke
organisaties en 100 vrijwilligers een prachtig kerstpakket samengesteld in een particulier
initiatief dat deze gemeente natuurlijk van harte heeft ondersteund. Ik heb al aangegeven
dat ik het bijzonder spijtig vind dat aan dat particuliere initiatief nu een politiek randje is
gekomen. Dat spijt mij, maar dat doet niks af aan het feit dat we gezamenlijk staan om
mensen die in financiële nood zijn of die het financieel moeilijk hebben om die gezamenlijk
te ondersteunen. Volgens mij is dat ook uitgangspunt van beleid in deze gemeente en daar
doen we en college en raad volgens mij alles aan om deze mensen zo goed als mogelijk te
kunnen ondersteunen.
02:59:53

Voorzitter: Eerst de VVD en dan de Partij voor de Dieren. Gaat uw gang.
02:59:58

Mevrouw De Vries: Ja, is dat nu een stemverklaring of nog een woordvoering. Voorzitter?
03:00:01

Voorzitter: Nou, vooral een stemverklaring, maar u mag een heel klein beetje in- en
uitkleden.
03:00:06

Mevrouw De Vries: Helder. De VVD heeft als inzet dat we armoede willen bestrijden in plaats
van verlichten, dus wij zijn nooit voor kleding- of speelgoedbonnen geweest. Maar we
kunnen de SP wel enigszins volgen want wat is dan beter? Een subsidie voor een kerstpakket
of een kleding bon? Dat is natuurlijk beide verlichting in plaats van bestrijding. Maar goed,
omdat wij toch willen in blijven zetten op bestrijding, zullen we tegen de motie stemmen.
03:00:28

Voorzitter: Mevrouw De Wede.
03:00:30

Mevrouw De Wrede: Ja, even naar de wethouder toe. We hebben in deze gemeente een
budget van ruim een miljard. Daarvan gaat vijf miljoen naar armoedebestrijding en
uitgerekend dat kleine bedrag van die verlichting, dat moet dan worden doorgestreept om
ook te steken in armoedebestrijding. Kan daar nou met al die miljoenen in deze gemeente
niet een andere oplossing voor worden gevonden? Deze vraag aan de wethouder,
Voorzitter.
03:01:07

Voorzitter: Wethouder.
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03:01:09

Wethouder: Ja, Voorzitter, het budgetrecht ligt bij de raad. Dus op het moment dat u meent
dat het budget op andere wijze ingezet moet worden, dan ligt er een motie voor en die ligt
nu voor en daar gaat u over stemmen en dan zullen we zien hoe dit afloopt. Het college
voert uit wat deze raad unaniem heeft vastgesteld: inzetten op het tegengaan van
intergenerationele armoede, minder verlichtende maatregelen. Dat is hier het uitgangspunt
van beleid en als u het anders wilt, dan kunt u dat elke maand in deze raad regelen.
03:01:40

Voorzitter: Dank u zeer. Ik kijk nog even naar de indieners van motie onder 14 en 15, of die
blijven gehandhaafd.
03:01:48

De heer Broeksma: Voorzitter?
03:01:48

Voorzitter: Dat u een keuze maakt. Ja, sorry, de heer Broeksma.
03:01:53

De heer Broeksma: Het onderwerp van de heer Rebergen, die is digitaal aanwezig, hij kan
zijn microfoon niet aanzetten. Ik weet niet of we aan deze kant nog de microfoon van de
heer Rebergen aan kunnen zitten en anders hoor ik graag iets willen zeggen. Gaat uw gang.
03:02:08

De heer Rebergen: Nee, die van mij doet het echt niet, hè, Voorzitter?
03:02:10

De heer Broeksma: Ja, hij doet het nu wel, de heer Rebergen.
03:02:12

De heer Rebergen: Nou, dan kan ik het ook zelf doen, Gerben. Dank je wel. Ja, Voorzitter,
een stemverklaring bij dit punt. Ik heb alleen met de griffie contact gehad, ook bij één van de
andere punten die eerder op de [onhoorbaar] al, maar dat komt dan straks in de
besluitvormende vergadering nog wel. Wij begrijpen de impact van de speelgoed- en
kledingbonnen voor de gezinnen, maar we hebben met elkaar keuzes gemaakt om meer
inzet op armoedebestrijding. De Kerst 050 is een mooi initiatief ontstaan waaruit solidariteit
met deze mensen blijkt en zullen we daarom tegen deze motie stemmen.
03:02:45

Voorzitter: De heer Bolle, CDA.
03:02:46

De heer Bolle: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik erger me er toch een beetje aan. Uiteindelijk
hebben we meer geld uitgegeven aan die kerstpakketten, namelijk 150.000 euro en later
nog een keer 100.000 euro. Dus 250.000 euro aan armoedeverlichting terwijl die bomen
180.000 euro waren. Ik vind het allemaal prima dat we inzetten op armoedebestrijding en
om dat tegen te gaan, maar hier de suggestie wekken alsof het een logisch gevolg is daarvan,
en aan de ene kant om de stoppen met die bonnen en aan de andere kant meer geld uit te
geven aan kerstpakketten. Hoe zeg ik dat netjes? Dat slaat gewoon nergens op. Het slaat
gewoon nergens op, want we geven uiteindelijk gewoon meer geld daaraan uit. Dus het
college kan dan niet zeggen: "Nee, maar dit doen we omdat het een beleid is." Nee, er is hier
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een rare en een beetje een soort van vieze situatie ontstaan waarin we hebben geprobeerd:
om wie is de grootste weldoener en ik vind dat echt wel heel erg en ik hoop dat we daar wel
mee kunt stoppen. Mijn fractie stemt wel voor die ene motie waar we in ieder geval bij die
corona in het coronajaar nog voor de kledingbonnen zullen zijn.
03:04:04

Voorzitter: Zullen we uw kwalificatie omschrijven als discutabele? Doen we recht aan
[crosstalk]
03:04:12

De heer Bolle: Dat mag u. U mag er zelf uw draai aangeven.
03:04:14

Voorzitter: Dan doen we dat. Dan hebben we als volgt: de moties blijven gehandhaafd,
beide? Ik kijk even naar de indieners. Ja, dan brengen we die straks in stemming.

10. Sluiting
Dan is het veertien minuten later dan beoogd. Dat betekent dat we om kwart voor elf tot
stemmingen overgaan en ik hoop dat u dan voldoende tijd heeft om de fiets te starten, dan
wel de enkeling die met de auto is, de autoruit te krabben en wij krijgen dan de stemmingen
en na afloop nog een kort woord van onze nestor. Ik kijk even naar de griffier. Ja, ik kijk even
rond bij u of kwart voor elf voor u haalbaar is, ook als u naar Haren moet.
03:05:11

De heer Dijk: Tien voor is wellicht handiger voor [onhoorbaar] naast.
03:05:18

Voorzitter: En het thuisfront wordt geacht niks meer te zeggen. Akkoord. Nou, wij zien elkaar
waarschijnlijk niet meer fysiek en een aantal van u heb ik ook niet eens fysiek gezien
vandaag, maar dat was de consequentie van de lockdown. In ieder geval voor iedereen een
heel mooi kerstfeest een goede jaarwisseling en tot straks digitaal bij de stemmingen.
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