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Amendement # 1 

Indiener Carel Vedder 

Betreft  Bij Voorwoord? 

Voorstel  

Graag een opmerking toevoegen over linkse samenwerking in de raad. 

 

Toelichting indiener Toelichting: Ik tref in dit programma elf keer het woord samenwerking aan, 

maar het betreft nul keer de samenwerking in de raad zelf. Ik pleit voor een 

goede afstemming en samenwerking met de andere linkse partijen, met 

name met GroenLinks. Het moet niet zo zijn, dat pas in een 

raadsvergadering onderlinge meningsverschillen met andere linkse partijen 

duidelijk worden en worden uitgevochten. 

Het kan zijn, dat jullie dit nog op de hierboven aangegeven manier in het 
Voorwoord aan de orde willen stellen. Dan nu graag vast een toezegging op 
dit punt. 
 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

 

Amendement # 2 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P 3/6   

Voorstel  vervangen ”de fijne gemeente te houden die het is” door 

“toekomstbestendig te maken”   
 
 

Toelichting indiener Motivatie: inhoudelijk vooruitstrevender, activerender en taalkundig 
handiger 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

We koesteren wat er nu al is. Toekomstbestendigheid komt in het 
programma aan bod. 
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Amendement # 3 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P 3/10 

Voorstel  Vervangen “eigen huis” door “duurzame woning”  
 

Toelichting indiener Motivatie: het gaat om wonen, niet om bezit   

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Eigen huis past goed in stijl van het document. 

 

Amendement # 4 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P3/11 

Voorstel  schrappen “Je kinderen groeien er op”  

 

Toelichting indiener Motivatie: onnodig sfeerbeeld van kleinfamilie, niet inclusief: veel mensen 

hebben geen kinderen 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Past goed in lijn van de tekst 

 

 

 

 

 

Amendement # 5 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, inleiding, blz 3, regel 25/26 

Voorstel Laatste regel schrappen en vervangen door: En niet te vergeten de door de 
aardbevingen en de gevolgen daarvan toegebrachte schade aan woningen 
en levens van onze inwoners. 

Toelichting indiener Zoals het er nu staat veroorzaken de scheuren aardbevingen. Naast Ten 
Boer hebben ook de Noordoostelijke stadswijken geleden onder de 
gevolgen van de aardbevingen. 

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

‘in met name de dorpen rond Ten Boer en de oostelijke stadswijken’ 
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Amendement # 6 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P 3/ 29   

Voorstel  Vervangen na De PvdA wil… “daarom niet…., maar van” door  …”zich 

daarom gericht inzetten voor” 

 

 

 

Toelichting indiener Motivatie: positievere formulering 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Tegenstelling is gericht gekozen 

 

 

 

 

 

Amendement # 8 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft   P 3/41 

Voorstel  regel vervangen door “het sociale samenleven in onze gemeente voorrang 

krijgt voor marktinteresses”  

 

 

Toelichting indiener Motivatie: duidelijker 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 7 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, inleiding, blz 3, regel 38 

Voorstel Schrappen “de dorpen bij”, vervangen door: de voormalige gemeente Ten 
Boer. 

Toelichting indiener Ook in Ten Boer zelf worden woningen verstevigd en gesloopt, niet alleen 
in de aanpalende dorpen 

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

‘Net als in Ten Boer en de dorpen daar omheen….’ 
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Amendement # 9 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft   P 4/19 

Voorstel  toevoegen achter Wij zorgen: “samen met de universiteit en de 

hogescholen in de gemeente”  

 

 

 

Toelichting indiener Motivatie: universiteit en hogescholen verdienen behoorlijk veel geld door 

aantrekken van met name buitenlandse studenten, zij hebben dan ook 

bijbehorende verantwoordelijkheden, ook mbt de huisvesting van hun 

studenten 

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

‘Zorgen samen met universiteit en hogescholen voor voldoende en goede 
huisvesting…’ 

 

 

 

Amendement # 10 

Indiener Marinus Jongman 

Betreft  Invoegen bij: pagina 4, na regel 21. Nieuw bulletpunt 

Voorstel Titel: verdwijnende studentenkamers 

We beperken het aantal onzelfstandige studentenkamers wat jaarlijks 

omgebouwd mag worden naar studio’s. Er mogen niet te veel 

studentenkamers verdwijnen zo lang er een kamertekort is. Zo voorkomen 

we dat door huurtoeslag gesponsorde kleine studio’s verhuren een 

verdienmodel wordt voor huisjesmelkers. Hierbij besteden we extra 

aandacht aan historische interieurs zoals in de Schildersbuurt. 

 

Toelichting indiener Toelichting: Jaarlijks verdwijnen er steeds meer studentenkamers omdat de 

kamers worden omgebouwd naar aparte studio’s. Hier kunnen verhuurders 

per vierkante meter meer geld aan verdienen, terwijl de huurprijs door de 

huurtoeslag gesubsidieerd laag wordt gehouden. De stad verliest 

studentenkamers, terwijl het rijk de huisjesmelker sponsort. Tegelijkertijd 

wordt het ombouwen op sommige plekken ingezet om de leefbaarheid in 

wijken te vergroten. Door het aantal af te geven vergunningen te beperken 

houden we een balans tussen de twee kwaden. Waar het nodig is kan het, 

maar het mag niet te veel worden. 
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Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

De ombouw naar studio’s wordt in veel buurten gewaardeerd. 

In de tekst wordt opgenomen: ‘Voor het ombouwen van kamers naar 
studio’s willen we minder ruimte geven. Dit mag wel als het ten gunste 
komt van de leefbaarheid in de buurt.’ 

 

 

Amendement # 12 

Indiener Sjak Rijploeg 

Betreft  P4/30 

Voorstel  Schrappen “Na tien jaar kan de bewoner de overige 35% en de grond 

afkopen en zelf volledig eigenaar worden.” 

 

Toelichting indiener Motivatie: Dit punt wordt nog sterker en treedt in de voetsporen van meer 

dan 70 jaar PvdA strijd. Drie keer zijn we in die tijd door het CDA belazerd 

op landelijk niveau. De waardestijging van grond hoort aan de 

gemeenschap toe te vallen niet aan toevallige eigenaren en helemaal niet 

aan grondspeculanten.  

 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Maakt deel uit van breder plan en we willen mensen met een sociale 
koopwoning ook de gelegenheid geven om een woning te kopen.  

 

 

 

 

Amendement # 11 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, inleiding, blz 3, regel 5 

Voorstel Toevoegen na “thuis”:  “moet kunnen voelen en zich optimaal ontplooien” 

Toelichting indiener Wij kunnen( en moeten)  faciliteren, maar of iemand /iedereen zich 
werkelijk ergens thuis voelt ligt buiten onze invloed 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Tekstueel omslachtig geformuleerd 
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Amendement # 13 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, bladzijde 5, regel 11 

Voorstel Toevoegen na laatste woord: “en haar bezoekers” 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 14 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, bladzijde 5, regel 23 

Voorstel Voorstel voor gewijzigde tekst :  Discriminatie op de woningmarkt, op 
welke grond ook, is onacceptabel. Wij willen alle inwoners, tijdelijke en 
permanente, helpen om discriminatie uit te bannen. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

Tweede zin wordt overgenomen: ‘Wij willen …… te bannen.’ 

Eerste gedeelte willen we in de tekst behouden. 

 

Amendement # 15 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, blz. 5, regel 39/40 

Voorstel Schrappen “het aantal huisuitzettingen naar 0 terugbrengen”   Tekst 
vervolgen met `en die locaties willen we enz. 

Toelichting indiener Niet uitvoerbaar, staat ook soms haaks op eigen beleid tav overlast 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Wellicht niet realistisch, maar moet wel doel blijven. 

 

Amendement # 16 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, blz. 6, regel 18 

Voorstel Toevoegen na bereikbaar zijn: “dus ook voor anders mobielen 

Toelichting indiener Het stimuleren van wandelen en fietsen kan voor anders mobielen in de 
praktijk discriminatoir uitwerken. Aandacht daarvoor is permanent nodig!! 
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Advies bestuur  AFWIJZEN 

Staat al ‘iedereen’ 

 

Amendement # 17 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, blz. 6, regel 28 

Voorstel Volstrekt onduidelijke tekst. Wat voor woonvoorzieningen?  Alleen 
toegankelijk voor mensen met scootmobiels? En wie worden voor de deur 
geparkeerd? 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

Woonvoorzieningen (zoals de Leyhoeve) moeten toegankelijk zijn voor 
mensen met scootmobiels. De scootmobiel moet zodanig geparkeerd 
kunnen worden dat de mensen in en uit hun woning kunnen. 

 

Amendement # 18 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P 6/43 

Voorstel  vervangen “sloten en vijvers” door “opvang van door de wetenschap 

voorspelde zeer heftige neerslag” 

 

 

 

Toelichting indiener Motivatie: Het gaat hier om voorkomen van enorme waterschade in de 

stad, niet om een sfeertje. De toonzetting aangaande ons klimaatbeleid 

moet wat scherper. Bovendien zijn niet alle slootjes en vijvers geschikt voor 

veel extra wateropvang.   

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Huidige tekst is helder. 

 

 

 

 

 

 

Amendement # 19 
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Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P7/3 

Voorstel Toevoegen “ en deze ook aangesloten kan worden op de stedelijke 

ecologische groenverbinding”   

 

 

 

Toelichting indiener Motivatie: meer aandacht voor ecologische samenhangen is dringend 

nodig 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Ligt niet in verlengde van het punt. 

 

 

 

 

 

Amendement # 20 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, blz. 7, regel 5 

Voorstel Toevoegen na “ruimte voor zijn”: waarbij uiteraard rekening wordt 
gehouden met de bruikbaarheid van het trottoir voor ook anders mobielen. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Toegankelijkheid van trottoirs staat op andere plek benoemd 

 

Amendement # 21 

Indiener Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P7/6 

Voorstel  toevoegen na platte daken: “en gevels” 

 

 

 

 

Toelichting indiener Motivatie: gevelbegroeiing voegt ook veel groen toe 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 
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Amendement # 22 

Indiener Sjak Rijploeg en Jaap Klijn 

Betreft   P7/8 

Voorstel Tussen “CO2” en “De” toevoegen: “Dit is ook heel goed met zonnepanelen 

te combineren.” 

 

Toelichting indiener Motivatie: Toelichting spreekt voor zich. 

Advies bestuur   AFWIJZEN 

Zon op dak wordt later in het programma beschreven. 

 

 

 

 

 

Amendement # 23 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, blz. 7, regel 18 

Voorstel Toevoegen “bereikbaar” voor “toegankelijk en leefbaar” 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 24 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1, blz. 7, regel 32 

Voorstel Toevoegen: “in de komende periode zullen op meerdere logische plaatsen  
openbare toiletten in de binnenstad eindelijk gerealiseerd gaan worden. 

Toelichting indiener Vanaf 1994 agendeert de PvdA het onderwerp van de openbare toiletten. 
Nou maar eens uit gaan voeren…. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Komt elders in programma naar voren P 47 r 1 
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Amendement # 25 

Indiener Marinus Jongman 

Betreft  Vervang: pagina 9, bulletpoint regel 39 en pagina 25 bulletpoint regel 36 

door de voorgestelde tekst. 

Voorstel Titel: Seksuele en straatintimidatie kan echt niet meer. 

Iedereen op straat dient zich veilig te voelen. Zeker voor vrouwen, of leden 

van de LGBTQAI+-gemeenschap is dat nu niet altijd het geval. Zij worden 

nageroepen of ernstig lastiggevallen. 11% van de vrouwelijke studenten in 

Nederland is slachtoffer van ongewenste seksuele penetratie volgens 

Amnesty International. De gemeente komt in samenwerking met 

(maatschappelijk) partners met een ambitieus actieplan om sexuele- en 

straatintimidatie uit te bannen in de gemeente Groningen.  

Toelichting indiener Toelichting: 

Sexuele of straatintimidatie is een groot probleem. Veel inwoners van 

Groningen ondervinden dagelijks de gevolgen. De huidige tekst van het 

verkiezingsprogramma is te zacht voor de ernst van dit onderwerp. 

Amnesty international becijferde eerder dit jaar nog dat 11% van de 

vrouwelijke studenten slachtoffer is van ongewenste seksuele penetratie. 

In Utrecht hebben studentenorganisaties inmiddels een intentieverklaring 

ondertekend om dit soort ongewenst gedrag uit te bannen. Op straat zien 

we dat veel inwoners van groningen nageroepen, nagefloten of 

lastiggevallen worden. Zie bijvoorbeeld het instagram account van Roos de 

Boer: Catcalls of Groningen. Iedereen verdient het om zich veilig te voelen 

in Groningen. Thuis en op straat. Er kan en moet veel meer op dit 

onderwerp gebeuren. 

 

https://www.amnesty.nl/actueel/een-op-tien-vrouwelijke-studenten-

slachtoffer-van-verkrachting-tijdens-studie 

https://www.ad.nl/utrecht/studentenverenigingen-in-actie-tegen-onder-

andere-seksueel-wangedrag-zodat-het-niet-nog-meer-mensen-

overkomt~aea9c2a04/ 

https://www.instagram.com/catcallsofgrunn/?hl=nl 

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

Gekozen is om geen cijfers te benoemen. 

Laatste zin: ‘De gemeente komt in samenwerking met maatschappelijke 
partners met een ambitieus actieplan om seksuele- en straatintimidatie uit 
te bannen in de gemeente Groningen.’ Wordt toegevoegd aan huidige 
tekst. 

 

https://www.instagram.com/catcallsofgrunn/?hl=nl
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Amendement # 26 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1.2, blz. 9, regel 44 

Voorstel Toevoegen “daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de positie van en 
mogelijke trauma’s bij  kinderen”. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

 

Amendement # 27 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 1.2, blz. 10, regel 19 

Voorstel Schrappen “gratis” . 

Toelichting indiener Het kan alleszins redelijk zijn  om voor een goede en veilige voorziening een 
(geringe) vergoeding te vragen 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

We staan voor een inclusieve gemeente. 

 

Amendement # 28 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.1, blz. 11, regel 22 

Voorstel Vervangen “gelijke”  door “alle” kansen. 

Toelichting indiener Bij het krijgen van gelijke kansen komen mensen vanuit een 
achterstandsituatie niet werkelijk vooruit. Daarvoor zijn soms ongelijke 
kansen nodig! 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Formulering is bewuste keuze icm met ongelijk investeren. 

 

Amendement # 29 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.1, blz. 11, regel 27 

Voorstel Vervangen “beperking “door “functiebeperking” 
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Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 30 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.1, blz. 11, regel 29 

Voorstel Schrappen “of ouderdom”. Vervangen door:  “of in staat zijn een pensioen 
op te bouwen” 

Toelichting indiener Verzekerd zijn tegen ouderdom is merkwaardige uitdrukking…. 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

 

Amendement # 31 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.1, blz. 14, regel 2 

Voorstel Toevoegen na bezorgt  “een deel van”  de economie enz. 

Toelichting indiener Sommige sectoren hebben geweldig geboerd dankzij corona… 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 32 

Indiener Brenda Harsveld, Beate Smeding-Kurth, Jaap Klijn 

Betreft  P15/ R24 

Voorstel  “We willen dat betalingsachterstanden vroeg gesignaleerd worden. We 
maken afspraken met instanties als woningcorporaties, zorgverzekeraars 
en de Belastingdienst die achterstanden vroeg zien ontstaan. Door deze 
tijdig door te geven aan de schuldhulpverlening, kunnen grote schulden 
worden voorkomen” 
 
Toevoegen: energiebedrijven 
 
 

Toelichting indiener Motivatie: energiebedrijven hebben zicht op achterstanden in betalingen 
en energiearmoede.  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 
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Amendement # 33 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.1, blz. 17, regel 10 

Voorstel Toevoegen na kunnen leren:  Ook geeft de gemeente het goede voorbeeld 
door zelf als werkgever ervaringsdeskundigen/mensen met een 
functiebeperking in dienst te nemen. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Zie P 17 R 39: inclusief personeelsbeleid 

 

Amendement # 34 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.1, blz. 17, regel 30 

Voorstel Toevoegen bullit: bij leegstand in het kernwinkelgebied wordt  WerkPro 
uitgenodigd  een (tijdelijke) kringloop winkel op te zetten. Ook andere 
“goede doelen” zouden hiervoor in aanmerking moeten kunnen komen 

Toelichting indiener Leegstand doet een winkelgebied nooit goed en juist WerkPro/ Goede 
Doelen organisaties werken vaak met vrijwilligers en mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt 

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

Extra bullit: ‘Bij leegstand in kernwinkelgebied willen we stimuleren dat 
deze ruimte gebruikt wordt door impact ondernemingen.’ 

 

Amendement # 35 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.1, blz. 17, regel 43 

Voorstel Bullit toevoegen: Alle bouwplannen en plannen mbt inrichting openbare 
ruimte worden in een zeer vroeg stadium door ervaringsdeskundige 
gemeenteambtenaar beoordeeld op Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid. 

Toelichting indiener keer op keer wordt achteraf vastgesteld dat ook recente bouwwerken ( 
Forum) de BTB-toets niet kunnen doorstaan. Naast ergernis levert dit hoge 
correctie- kosten op. Bedoelde aan te stellen ambtenaar dient zwaar 
mandaat te krijgen. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 
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P 25 R 28: wordt hier benoemd 

 

Amendement # 36 

Indiener Carel Vedder 

Betreft  Bij paragraaf 2.2 Onderwijs, bladzijde 19 R 34 

Voorstel toevoegen na regel 34: We realiseren ons, dat invoering van brede 
brugklassen veel extra inzet vraagt van de leerkrachten. Een voorwaarde 
voor de invoering van succesvolle brede brugklassen is dan ook een 
verkleining van de groepsgrootte. 
 

 

 

Toelichting indiener Toelichting: Zie amendement. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Wordt meegenomen in de uitvoering 

 

 

 

 

 

Amendement # 37 

Indiener Cees van der Gaag 

Betreft   H 2.2. pagina 19 

Voorstel Voorstel voor het hoofdstuk 2.2 Onderwijs 

Toevoegen aan dit hoofdstuk, aansluitend aan het stuk “Tegengaan van 
laaggeletterdheid” (pagina 19) het speerpunt: 

• Digitale inclusie: Voor het versterken van de basale computer 
vaardigden zoeken we contact met onderwijsinstellingen om hier 
voor de doelgroep een op maat gemaakt aanbod aan te bieden. 

 

Toelichting indiener We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote 

invloed op het leven van iedereen. Technologie kan onze inwoners helpen 

om mee te doen in de samenleving. Het biedt kansen. Maar voor veel 

mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee 

houden. In Nederland vond in 2019 nog meer dan 15% het moeilijk om te 

werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet 
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en circa 7% Nederlanders hadden nog  nooit internet gebruikt. Er is in 

Nederland  sprake van een flinke 'digitale kloof'; digibetisme vinden we in 

vooral onder mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, 

laagopgeleiden, mensen met migratieachtergrond en mensen van boven 

de vijftig. Met een aanpak Digitale Inclusie willen wij ervoor  zorgen dat 

iedereen mee kan doen in de digitale samenleving.  

Geraadpleegde bron van het web op 8 oktober 2021: 

Digitale overheid, https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/hulp-aan-de-

digibeten-schiet-te-kort/ 

 

Advies bestuur   GEWIJZIGD OVERNEMEN 

P 21 R 26 toevoegen ‘en digitale vaardigheid’ 

Amendement # 38 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.2, blz. 21, regel 28 

Voorstel Bullit toevoegen : Alle websites van de gemeente moeten toegankelijk en 
bruikbaar zijn en voldoen aan de bestaand eisen (EN 301 549/WCAG 2.1) 

Toelichting indiener Overheidsinformatie dient voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te zijn. 
Laaggeletterden hebben met name ook problemen met begrijpend lezen. 
NB: kan ook opgenomen onder 2.4 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Komt terug in verkiezingsprogramma P25 R 31 

 

Amendement # 39 

Indiener Pieter Drenthen 

Betreft  In hoofdstuk 2.2 Onderwijs wordt ingegaan op het tegengaan van 

laaggeletterdheid. Bladzijde 21  

Voorstel Naast de drie genoemde punten met betrekking tot het tegengaan van 

laaggeletterdheid dient de gemeente zich in te zetten voor duidelijke taal 

in woord en geschrift.  

Toelichting indiener Elk schrijven van gemeentelijke instanties dient in eenvoudige en duidelijke 

taal geschreven worden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de inhoud. 

Advies bestuur   AFWIJZEN 

 Komt terug in verkiezingsprogramma P25 R 31 

 

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/hulp-aan-de-digibeten-schiet-te-kort/
https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/hulp-aan-de-digibeten-schiet-te-kort/
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Amendement # 40 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 21, regel 32 

Voorstel Schrappen “Elke Groninger verdient een gezond en gelukkig leven”. 

Toelichting indiener Gezondheid en geluk verdien je niet, noch kun je er recht op doen gelden. 
Voor een deel is het mazzel, voor een deel hard werken. Veel te 
pretentieus en niet waar te maken zo. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Tekst is bewust gekozen. 

 

Amendement # 41 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 21, regel 34 

Voorstel Schrappen “dezelfde goede gezondheid”. Vervangen door: “goede en 
toegankelijke zorg” 

Toelichting indiener Zie boven 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

 

Amendement # 42 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 21, regel 40 

Voorstel Schrappen “te veel kinderen t/m jeugdzorg”. Vervangen door: Voor te veel 
kinderen blijkt de inzet van jeugdzorg noodzakelijk. 

Toelichting indiener Onveiligheid hier als oorzaak benoemen is stigmatiserend en onjuist. Naast 
onveilige thuissituaties zijn er vele redenen (ook in het kind gelegen) die 
een beroep op professionele zorg rechtvaardigen. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Tekst past in inleiding 
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Amendement # 43 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 21, regel 41 

Voorstel Toevoegen aan eind zin : “en deskundigheid” 

Toelichting indiener Adequate zorg bestaat niet alleen uit het geven van aandacht, maar vooral 
uit het bieden van deskundige zorg. 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 44 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 22, regel 2 

Voorstel Nieuwe tekst: Waar mantelzorg niet mogelijk of toereikend is moeten 
gemeente en zorgprofessionals uitkomst bieden. Zo willen we iedereen de 
zorg bieden die nodig is. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 45 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 22, regel 8 

Voorstel Vervangen “allerbeste” door “meest deskundige”, zodat mensen zo snel 
mogelijk de zorg krijgen die nodig is, waaronder specialistische zorg. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 46 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 22, regel 13 

Voorstel Schrappen “allerlei” en “kunnen”, toevoegen “en zorg bieden”. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Het betreft niet alleen zorg 

 



  Amendementen met preadviezen verkiezingsprogramma PvdA 2022 -2016 

 

 

Amendement # 47 

Indiener Jasper Eijsink 

Betreft  op pagina 22 R 15 

Voorstel toe te voegen na regel 15: de hulpverleners van het WIJ team moeten 
zowel onder verantwoordelijkheid van, als in dienst van de gemeente hun 
werk doen. 

Toelichting indiener  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Werknemers vallen onder de stichting WIJ en dit willen we zo houden. 

 

Amendement # 48 

Indiener Jasper Eijsink 

Betreft  Op pagina 22 

Voorstel regels 16 en 17 schrappen 

Toelichting indiener  

Advies bestuur   AFWIJZEN 

Punt is relevant 

 

Amendement # 49 

Indiener Jasper Eijsink 

Betreft  Op pagina 22 regel 

Voorstel 18 t/m 22 te vervangen door:  
De WIJ teams stellen de indicatie en verwijzen mensen naar een 
zorgorganisatie. 
Het WIJ team is coördinator van het proces en geen uitvoerder. De 
diagnostiek en behandeling wordt overgelaten aan zorgprofessionals.  
 

Toelichting indiener  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

De huidige formulering en inhoud is beter. 

 

Amendement # 50 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 22, regel 21 
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Voorstel Bullet toevoegen. Tekst: We vinden het belangrijk dat WIJ op voor het 
publiek toegankelijke wijze jaarlijks verantwoording aflegt over de kwaliteit 
van de uitvoering van de taken die door de gemeente ingevolge de WMO 
2015 zijn opgedragen. 

Toelichting indiener De website van WIJ biedt nauwelijks informatie over de kwaliteit van haar 
dienstverlening en hulp aan cliënten. Het laatste jaarverslag dateert van 
2018 en biedt onvoldoende of geen inzicht in de kwaliteit, 
clienttevredenheid en klachtbehandeling. Volgens de WMO dient de 
gemeente jaarlijks een evaluatie uit te voeren naar clienttevredenheid. Het 
laatste onderzoek dat aan de gemeenteraad gepresenteerd is dateert van 
2018 en is met een respons van 26% niet representatief voor alle 
clientervaringen. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Verantwoording vindt al plaats en is toegankelijk. 

 

Amendement # 51 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 22, regel 28 

Voorstel Schrappen “daarom willen we enz…” Vervangen door: los van het oordeel 
over de noodzaak van een beroep op de WMO willen we een inkomens- en 
vermogenstoets om te kunnen komen tot een redelijke eigen bijdrage voor 
bijv. huishoudelijke hulp. 

Toelichting indiener Een onafhankelijke indicatie oordeelt over de rechtmatigheid. Echter: Sinds 
een wetswijziging van 2020 geldt voor iedereen een vaste maximum eigen 
bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO. Doel van dit 
abonnementstarief  was het voorkomen van kostenstapeling voor 
kwetsbare mensen met een geringe zelfredzaamheid en geringe financiële 
mogelijkheden maar blijkt een (onbedoelde en ongewenste) aanzuigende 
werking te hebben. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Inkomenstoets is beter uitvoerbaar. 

 

Amendement # 52 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.3, blz. 22, regel 32 

Voorstel De vraag hoe de tijdsbesteding van kinderen is lijkt haaks te staan op de 
volgende bullit die uitspreekt dat kinderen recht hebben op vrije tijd en 
ontspanning…. 

Toelichting indiener -  
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Advies bestuur  AFWIJZEN 

Punten kunnen in samenhang gelezen worden. 

Amendement # 53 

Indiener Pieter Drenthen 

Betreft  In hoofdstuk 2.3 Zorg voor elkaar wordt bij Jeugdzorg bladzijde 23 R 42 

Voorstel  ‘voldoende budget voor de Jeugdzorg’ genoemd. Daarbij moet er aandacht 

zijn voor een heldere verdeling van het jeugdzorgbudget.   

Toelichting indiener Het budget moet besteed worden aan zorg en minder aan 

organisatiekosten.   

Advies bestuur   AFWIJZEN 

Maakt punt niet helderder 

 

Amendement # 54 

Indiener Jasper Eijsink 

Betreft  Pagina 23 

Voorstel regels 31 t/m 34 vervangen door: de eerste duizend dagen in het leven 
van een kind zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling. We 
willen inzetten op het organiseren van goede zorg voor toekomstige 
ouders al voor de zwangerschap. De daarvoor nodige samenwerking 
tussen verschillende domeinen wordt verbeterd door de bestaande 
‘provinciale impuls voor een kansrijke toekomst’. 

 

Toelichting indiener  

Advies bestuur   GEWIJZIGD OVERNEMEN 

R 32 Toevoegen: ‘al voor, tijdens en ook na de zwangerschap’ 

 

 

 

Amendement # 55 

Indiener Jasper Eijsink 

Betreft  Op pagina 24 

Voorstel regels 31 t/m 33 vervangen door: we willen de zorg organiseren op basis 
van samenwerking. Selectie op basis van aanbesteding past niet bij deze 
visie. 
 

Toelichting indiener  
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Advies bestuur  AFWIJZEN 

We begrijpen doel indiener. Huidige formulering en inhoud vinden we 
beter. 

 

 

Amendement # 56 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.4, blz. 25, regel 4 

Voorstel Schrappen “gelijke” kansen, vervangen door “passende” 

Toelichting indiener Gelijke kansen heffen achterstanden niet op … zie eerder. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Is bewuste keuze, gelijke kansen is gangbare formulering. 

 

Amendement # 57 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.4, blz. 25, regel 20 

Voorstel Vraag: geldt keurmerk tegen discriminatie ook voor niet toegankelijke 
restaurants of toiletten in uitgaansgelegenheden? De Drie Gezusters 
bijvoorbeeld? 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  Het antwoord op de vraag: het belang van de toegankelijkheid delen wij en 
brengen het onder de aandacht van de huidige en toekomstige fractie. 

 

Amendement # 58 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 2.4, blz. 25, regel 30 

Voorstel Toevoegen: een check op “bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid komt bij nieuwe gebouwen”   

Toelichting indiener Zie blz 17, regel 43, zelfde onderwerp 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 
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Amendement # 59 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.1, blz. 28, regel 43 

Voorstel Toevoegen: We willen onderzoeken of het (financieel)  mogelijk is om te 
komen tot een Toegang Vrij-dag voor onze musea. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Er wordt op andere manieren hieraan invulling gegeven. 

 

Amendement # 60 

Indiener Diederik van der Meide namens de werkgroep cultuur 

Betreft  Aanvulling op pagina 29 na regel 42 

 

Voorstel Wij koesteren onze rijksgesubsidieerde instellingen zoals het NNO, het NNT 

en Club Guy & Roni, maar ook op de andere kleinere professionele 

culturele instellingen. Groningen kent een rijk cultureel leven en daar 

mogen we meer dan trots op zijn.  Ook het Forum heeft in een paar 

maanden tijd, en ondanks een lockdown, is door de Groninger in het hart 

gesloten Uitdaging blijft wel om ook de beoogde onderscheidende 

programmering te realiseren. Het Forum is naast het Groninger Museum 

een parel met een gouden rand. 

 

 

Toelichting indiener  

Advies bestuur   GEWIJZIGD OVERNEMEN 

In overleg met indiener wordt een geschikte formulering besloten. 

 

 

 

 

Amendement # 61 

Indiener Diederik van der Meide 

Betreft  Alternatief voor pagina 30, regels 10-13 
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Voorstel Het doel van de cultuurpijlers is ervoor te zorgen dat er meer samenhang 

en afstemming komt binnen de verschillende sectoren van de cultuur. Juist 

de kleinere instellingen zouden moeten profiteren van deze – vooral 

provinciale - middelen. 

 

 

Toelichting indiener  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Inhoud komt overeen met huidige tekst. Huidige tekst is bewust gekozen. 

 

Amendement # 62 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.2, blz. 30, regel 41 

Voorstel Toevoegen: We nemen als gemeente deel aan de jaarlijkse Buitenspeeldag 
georganiseerd door Jantje Beton 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 63 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.2, blz. 31, regel 41 

Voorstel Vervangen “gelijke” door passende “kansen” 

Toelichting indiener Zie eerder 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Formulering ‘gelijke kansen’ is gangbaar 

 

Amendement # 64 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.2, blz. 32, regel 29 

Voorstel Toevoegen aan toegankelijk:  bereikbaar en bruikbaar. 

Toelichting indiener BTB is het uitgangspunt wanneer het gaat om gebruik door mensen met 
een functiebeperking/ anders mobielen. Wanneer een van de 3 elementen 
ontbreekt voldoet een accommodatie totaal niet meer aan de eisen 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 
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Amendement # 65 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.2, blz. 32, regel 34 

Voorstel Aanvullen: ook Lycurgus verdient hier ook genoemd, evenals Ranomi 
Kromowidjojo. En Bauke Mollema, en…. dat krijg je ervan als je een LOOT-
School hebt 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 66 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.3, blz. 33, regel 2/3 

Voorstel Schrappen:  Iedereen heeft daar  recht op. Zie motivatie eerder 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Formulering is bewust gekozen, gebruikelijke taal. 

 

Amendement # 67 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.3, blz. 33, regel 8 

Voorstel Toevoegen ; Ook wie minder/anders mobiel is 

Toelichting indiener Anders mobiel zijn ook mensen met jonge kinderen, en ook daar kan 
isolement een rol spelen 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 68 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.4, blz. 34, regel 9 

Voorstel Vervangen “studentenwoningen”  door “ studentenhuisvesting”. 

Toelichting indiener Studentenwoningen te beperkt begrip, huisvesting biedt meer ruimte 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 
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Amendement # 69 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.4, blz. 34, regel 13 

Voorstel Toevoegen aan eind: “Maar in redelijkheid: excessen accepteren we niet” 

Toelichting indiener  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Doet af aan de inleiding. Komt overeen met o.a. eerste bullit P 34. 

 

Amendement # 70 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.4, blz. 34, regel 28 

Voorstel Schrappen “ zéker” 

Toelichting indiener Past niet in zin met “net zoals” 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Bewust gekozen formulering. 

 

Amendement # 71 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.4, blz. 34, regel 34-36 

Voorstel Schrappen 

Toelichting indiener Het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte is geregeld in de APV. Dat 
laat geen ruimte voor discriminatie en is ook niet gewenst. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Inhoud komt overeen met intentie van indiener. Formulering is bewust 
gekozen. 

 

Amendement # 72 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 3.4, blz. 35, regel 13 

Voorstel Vervangen “altijd” door “daarbij” 

Toelichting indiener Er kunnen zich situaties voordoen waarin de huiseigenaar gelijk heeft en de 
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huurder niet. Uitgangspunt blijft dat we naast de huurder staan. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Betreft hier ‘huisjesmelkers’ en niet ‘huiseigenaar’ 

 

Amendement # 73 

Indiener Carel Vedder 

Betreft  Bij paragraaf 4.1 Energietransitie en duurzaamheid, bladzijde 38, regel 22 
en 35: 

Voorstel  

De woorden besparen en sparen vervangen door het woord ontzien. 
 

Toelichting indiener Toelichting: Zo wordt beter duidelijk wat er bedoeld wordt. 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 74 

Indiener Sjak Rijploeg en Jaap Klijn 

Betreft  P38/41. 

Voorstel Na “parkeerterrein” toevoegen “ring- en snelwegen” 

  

Toelichting indiener Motivatie: Elke oppervlakte moet nuttig gebruikt worden. Dat hoeft niet 

beperkt te blijven tot parkeerterreinen  

 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 75 

Indiener Brenda Harsveld, Beate Smeding-Kurth, Jaap Klijn 

Betreft  P39/ R3: 

Voorstel ”Omwonenden zouden als eerste een aandeel moeten krijgen in een 
nabijgelegen zonne- of windpark of hier bijvoorbeeld tegen een gunstig 
tarief stroom van mogen afnemen” 
 
Aanpassen: Omwonenden zouden als eerste financieel moeten kunnen 
mee-investeren en mee-profiteren in een nabijgelegen zonne- of 
windpark of hier bijvoorbeeld tegen een gunstig tarief stroom van mogen 
afnemen” 
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Toelichting indiener Motivatie: kan op diverse manieren, niet alleen ‘aandeel’ 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Voorstel wordt gedekt door de huidige tekst. Hierin staat verwoord dat 
omwonenden een aandeel moeten kunnen krijgen en een gunstig tarief.  

 

Amendement # 76 

Indiener Brenda Harsveld, Beate Smeding-Kurth 

Betreft  P39/R6: 

Voorstel   “Een deel van de opbrengsten van zonne- en windparken moet naar de 
lokale omgeving vloeien. De PvdA wil dat dit in overleg met de omgeving 
geïnvesteerd wordt in de leefkwaliteit” 
 
Aanpassen: minstens 50% van de opbrengsten van zonne- en windparken 
moet naar de lokale omgeving vloeien. De PvdA wil dat dit in overleg met 
de omgeving geïnvesteerd wordt in de leefkwaliteit 
 
 
 
  
 
 

Toelichting indiener Motivatie: 50% is streven in Klimaatakkoord, lokaal dient hier invulling aan 
te worden gegeven 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

We willen ruimte laten voor de precieze invulling van het lokaal eigendom, 
zoals door middel van het energietransitiefonds 

 

Amendement # 77 

Indiener Brenda Harsveld, Jaap Klijn 

Betreft  P39/ R9: 

Voorstel    “We vinden het belangrijk dat projecten voor het opwekken van 
duurzame energie voor een significant gedeelte eigendom zijn van onze 
inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan de welbekende individuele 
participatie, maar vooral voor grote projecten willen we publieke 
participatie, waarbij bijvoorbeeld het Publiek Duurzaamheidsbedrijf 
eigenaar is. Op die manier deelt de hele gemeente mee in de baten van 
zo’n project”. 
 
Aanpassen: We vinden het belangrijk dat projecten voor het opwekken van 
duurzame energie voor minimaal 50% eigendom zijn van onze inwoners. 
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Hierbij kan gedacht worden aan de welbekende individuele participatie, 
maar vooral voor grote projecten willen we publieke en/of coöperatieve 
participatie, waarbij in het publieke deel het publieke 
duurzaamheidsbedrijf eigenaar is. Op die manier deelt de hele gemeente 
mee in de baten van zo’n project. 
  
 
 

Toelichting indiener Motivatie: bij grote projecten ontwikkelt door commerciële partijen kan 
zowel een coöperatie als een publiek duurzaamheidsbedrijf (of beiden) 
mede-ontwikkelaar zijn en zo inkomsten realiseren die ten goede komen 
aan de bewoners en/of de gemeente om de duurzaamheidsdoelstellingen 
maatschappelijk verantwoord te realiseren. 
 

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

Eerste deel wordt niet overgenomen: We willen ruimte laten voor de 
precieze invulling van het lokaal eigendom, zoals voor het energie 
transitiefonds. 

Tweede deel wordt toegevoegd: publieke en/of coöperatieve participatie, 
waarbij in het publieke deel het publieke duurzaamheidsbedrijf eigenaar 
is. 

 

Amendement # 78 

Indiener Carel Vedder 

Betreft  Bij paragraaf 4.1 Energietransitie en duurzaamheid, bladzijde 39, regel 25, 
26 en 27: 

Voorstel Deze twee zinnen herschrijven en in ieder geval de zinsnede “Daarom zijn 
we tegen diftar” verwijderen. 
 

Toelichting indiener Toelichting: Zie amendement 4. We moeten in staat worden geacht om 
samen met de andere linkse partijen in de raad in overleg tot een goed 
afvalbeleid te komen. Met betrekking tot diftar (gedifferentieerde tarieven) 
moeten we niet meteen in de loopgraven gaan zitten. 
 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Bewuste keuze. Kleur bekennen in huidige discussie. Er staat voldoende 
verwoord wat we wel willen. 

 

Amendement # 79 

Indiener Cees van der Gaag 

Betreft  H 4 pag 40 

Voorstel Voorstel voor hoofdstuk 4. Hoe geven we Groningen door aan de 
volgende generatie?  
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Toe te voegen: 4.3 Ecologie, natuurwaarden en landbouw, aansluitend aan 
het stuk “Meer duurzame en schone lucht”, pag. 40. 

Dit is mijn voorstel: 

Kort gezegd wordt aan de bestaande indeling een  nieuwe paragraaf 

toegevoegd ”Ecologie, natuurwaarden en landbouw”. Hoofdstuk 4 ziet er 

dan als volgt uit: 

4. Hoe geven we Groningen door aan de volgende generatie? 

4.1 Energietransitie en duurzaamheid 

4.2 Ecologie, natuurwaarden en landbouw 

4.3 Mobiliteit en verbondenheid  

Onder dit punt 4.2 zou dan geschreven kunnen worden: 

4.2 Ecologie, natuurwaarden en landbouw 

Groningen bestaat uit stad en uit het Ommeland. Het Ommeland kenmerkt 

zich door een prachtig open landschap. Een landschap waar al 

generatielang op geboerd wordt. We moeten zuinig op onze natuur en 

boeren zijn die voor ons dagelijks voedsel zorgen. Helaas kent Nederland 

een groot probleem als het gaat om het grote mestoverschot en een forse 

uitstoot van ammoniak en broeikasgassen. Ook leidt de intensieve en 

omvangrijke veeteelt ertoe dat de volksgezondheid soms in het geding is, 

denk aan de Q-koorts of de vogelgriep. Economische ontwikkelingen 

zorgen ervoor dat boerenbedrijven groter moeten worden en efficiënter 

om tot een hoger productiviteit te komen om van te kunnen leven. Voor 

deze productiviteitsslag wordt antibiotica en pesticiden ingezet. De 

gevolgen hiervan voor de volksgezondheid zijn bekend en verontrustend. 

Het moet anders, maar met respect voor natuur, boeren, ecologie en 

leefomgeving.  

De landbouw moet weer meer regionaal georiënteerd zijn en 

natuurinclusief worden.  Dit is een vorm van duurzame landbouw waarbij 

de meer biologische landbouw samen kan gaan met meer biodiversiteit, 

zoals bij bloemen- en kruidenrijk grasland. Dat zal voor boeren een 

omschakeling vragen. Boeren willen dat zeker doen als zij maar kunnen 

rekenen op een eerlijke boterham.  

 

• Wij gaan onderzoeken hoe boeren beter gestimuleerd kunnen 

worden om in natuur inclusieve landbouw te investeren.  

 

 

Toelichting indiener Waarom dit voorstel? 

Allereerst. Een prima hoofdstuk waar al veel in staat! Zelf woon ik in het 

Ommeland in het dorp Thesinge. Daar merk ik dat ik dat in het dorp het 

thema ecologie, natuurwaarden en landbouw als een belangrijk 

maatschappelijk thema wordt ervaren. Overigens is dit een thema dat ook 
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breder speelt dan alleen Thesinge, dit thema speelt ook landelijk en zeker 

ook in de stad Groningen onder veel inwoners. 

Vandaar mijn suggestie om  dit aan het verkiezingsprogramma toe te 

voegen. 

 

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

De strekking delen we. In de tekst zal worden toegevoegd dat we voor 
ecologisch inclusieve landbouw zijn. De ingediende tekst zal als input 
dienen voor aanpassing van de tekst. 

 

 

Amendement # 80 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 4.2, blz. 40, regel 20 

Voorstel Vanaf de grote Markt enz.: schrappen of anders benoemen. In toekomst 
met OV nog maar tot Diepenring. Apert onjuiste bewering zo. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Kern is dat vanuit hartje stad overal in de gemeente kunt komen. Het gaat 
hier om de beeldspraak. 

 

Amendement # 81 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 4.2, blz. 40, regel 24 

Voorstel Mensen met een beperking vervangen door “anders mobielen”.  

Toevoegen aan kapotte “ scheefliggende en volgeparkeerde “ stoepen. 

Toelichting indiener Niet alleen mensen met een rollator of rolstoel worden belemmerd, ook 
mensen met kinderwagens en buggy’s . 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 82 

Indiener Sjak Rijploeg, Jan Waijer en Jaap Klijn 

Betreft  P41/3 

Voorstel Vervangen “Daarom willen we verder gaan met het aanleggen van 
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fietspaden en fietssnelwegen.” door “De PvdA zet in op het verbeteren van 

bestaande fietsroutes en doorfietsroutes, door verbreding en herinrichting 

met voorrang op het autoverkeer, in een gelijkwaardige rol met het OV.” 

  

Toelichting indiener Motivatie: De oorspronkelijk tekst is wel erg vrij interpreteerbaar en 

daardoor heel weinig concreet. Bovendien zijn er al veel fietspaden, maar 

zijn die niet optimaal om grote verkeersstromen te faciliteren. Denk aan de 

route van Glimmen/Haren naar het Hoofstation via de Rijksstraatweg, of de 

routes naar het Zernike vanaf de Colleniusbrug en het NoorderPlantsoen. 

Daarom is het beter heldere doelstellingen te hebben. Durf nu eens die 

keuze te maken. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

De inhoud van indiener komt voldoende in hoofdstuk naar voren. 

 

 

Amendement # 83 

Indiener Sjak Rijploeg, Jan Waijer en Jaap Klijn 

Betreft  P41/7. 

Voorstel  “Serieus” verwijderen. 

  

Toelichting indiener Motivatie: Dit suggereert dat er ook niet serieuze plannen in het 

verkiezingsprogramma staan. 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

 

Amendement # 84 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 4.2, blz. 41, regel 35 

Voorstel Toevoegen: en hen steunen in hun keuze voor de lage brug  

Toelichting indiener Uitspraak laat geen ruimte voor andere uitleg 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Huidige tekst is toekomstbestendig en niet onderhevig aan actuele politiek. 
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Amendement # 85 

Indiener Sjak Rijploeg, Jan Waijer en Jaap Klijn 

Betreft  P41/37. 

Voorstel  “Dit betekent goede OV-verbindingen, carpoolplekken en fietssnelwegen 

naar de stad en omliggende dorpen.” vervangen door “Dit betekent goede 

OV-verbindingen naar de stad en omliggende dorpen, en carpoolplekken. 

Aangevuld met fietssnelwegen naar alle belangrijke woon-, werk- en 

recreatieplekken in de gemeente. ” 

 

  

Toelichting indiener Motivatie: Fietssnelwegen moeten je naar je bestemming brengen. Niet tot 

de rand van een plaats. De fietssnelweg vanaf Ten Boer eindigt aan beide 

zijden plompverloren midden in een woonwijk. Je wilt tot aan het UMCG, 

of het Europapark. 

 

Advies bestuur   AFWIJZEN 

Strekking staat voldoende in huidige tekst. Bewuste keuze huidige 
formulering is bondiger. 

 

Amendement # 86 

Indiener Sjak Rijploeg, Jan Waijer en Jaap Klijn 

Betreft  P42/5. 

Voorstel  Vervangen “De PvdA wil dat wordt onderzocht welk duurzaam 

vervoersmiddel hiervoor het meest geschikt is en kijkt daarbij specifiek 

naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een lightrail” door “De PvdA 

wil dat wordt onderzocht welk duurzaam vervoersmiddel hiervoor het 

meest geschikt is. We willen toe werken naar een verbinding met Zernike 

die grote groepen kan vervoeren en daarbij niet of nauwelijks gehinderd 

wordt door het overige verkeer” 

  

Toelichting indiener Motivatie: Zelfs Wikipedia heeft moeite met duiding te geven aan het 

woord Lightrail. Het lijkt ons verstandig breed te kijken en nieuwe niet-

railgebonden vervoersmiddelen niet direct uit te sluiten. Belangrijk is dat 
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het niet te veel moet overlappen met andere verkeersstromen. 

Advies bestuur   GEWIJZIGD OVERNEMEN 

‘Specifiek’ verwijderen en toevoegen: ‘kijk daarbij ook, maar niet 
uitsluitend…’ 

 

 

 

 

Amendement # 87 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 4.2, blz. 42, regel 12 

Voorstel Schrappen “een inventarisatie t/m doet”. Vervangen door: “ overgaat tot 
plaatsing”. 

Toelichting indiener  

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

‘We willen dat de gemeente de komende 4 jaar een inventarisatie maakt, 
eventuele aanpassingen doet en daar waar van toepassing overgaat tot 
plaatsing. 

 

 

Amendement # 88 

Indiener Marjo van Dijken, namens Ombudsteam PvdA Groningen  

Betreft  Hoofdstuk 4.2, blz. 42, regel 22 

Voorstel Vervangen “toegankelijkheid” door “bruikbaarheid. 

Toelichting indiener -  

Advies bestuur   GEWIJZIGD OVERNEMEN 

‘Toegankelijkheid en bruikbaarheid’ 

 

Amendement # 89 

Indiener Sjak Rijploeg, Jan Waijer en Jaap Klijn 

Betreft  P42/38. 

Voorstel Het stuk “Huishoudens die geen auto hebben, moeten volgens ons juist 

beloond worden en een steun in de rug krijgen om zich te verplaatsen. 
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Korting op het OV of een goedkopere toegang tot deelauto’s willen we 

daarom onderzoeken. Hiermee bieden we een daadwerkelijk alternatief 

voor autobezit, en steunen we ook degenen die zich geen auto kunnen 

veroorloven.” vervangen door “Om verschillende redenen hebben 

huishoudens soms geen auto. Dit kan principieel zijn, maar ook uit 

financieel oogpunt, of beiden. Deze huishoudens moeten volgens ons juist 

beloond worden en een steun in de rug krijgen om zich te verplaatsen. 

Korting op het OV of een goedkopere toegang tot deelauto’s willen we 

daarom onderzoeken. Hiermee bieden we een daadwerkelijk alternatief 

voor autobezit.” 

 

  

Toelichting indiener Motivatie: De hele paragraaf is geschreven met het klimaat in het 

achterhoofd. Deze laatste zin komt over als een moetje vanuit sociaal-

democratisch perspectief. Het is beter de paragraaf te herschrijven en het 

sociaal-democratisch perspectief een eerlijker plek geven. 

 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 90 

Indiener Sjak Rijploeg en Jaap Klijn 

Betreft  P43/14. 

Voorstel Toevoegen “Dit willen we mede bereiken door doorgaande stadswegen 

voor auto’s te “knippen”. Zoals de Westersingel en de Turfsingel. 

  

Toelichting indiener Motivatie: Deze toevoeging maakt de bullet net wat scherper. Want dit is 

wat het betekent! 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Huidige tekst is helder geformuleerd. 

 

Amendement # 91 

Indiener Brenda Harsveld, Beate Smeding-Kurth, Jaap Klijn 

Betreft  P43/R24:  



  Amendementen met preadviezen verkiezingsprogramma PvdA 2022 -2016 

 

 

Voorstel  “We willen meer deelauto’s in de gemeente.” 
 
Toevoegen: We willen meer elektrische deelauto’s in de gemeente  
  
 
 

Toelichting indiener Motivatie: bij andere bullets staat ‘elektrisch’ expliciet benoemd, hier ook 
toepassen 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 92 

Indiener Brenda Harsveld, Beate Smeding-Kurth, Jaap Klijn 

Betreft  P46/R19:  

Voorstel  “een integrale aanpak voor het herstel van schade, versterking en overige 
problematiek”  
 
Toevoegen: een integrale aanpak voor het herstel van schade, versterking, 
verduurzaming en overige 
 
 
  
 
 

Toelichting indiener Motivatie: koppelkansen benutten bij versterking en schadeherstel door 
verduurzaming gelijktijdig toe te passen waar mogelijk 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 93 

Indiener Jasper Eijsink 

Betreft  Pagina 48 

Voorstel regel 1 toevoegen: de Meerdorpen en Meerstad.  
 

Toelichting indiener  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

Amendement # 94 

Indiener Jan Lunsing 

Betreft  <HOOFDSTUK>, <PAGINA>, <REGEL>  

Voorstel Motie duurzaamheid en kapitalisme 
Deel het programma anders in. Zet de klimaatproblematiek en de strijd 
tegen kapitalisme centraal. 
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Toelichting indiener De volgorde en het gewicht van problemen die in het programma worden 
aangepakt volgen de waan van de dag. Tijdens het schrijven van het 
programma staat wonen op 1. Vandaag staat de gasprijs op 1. Tijdens de 
verkiezingen kan het weer anders zijn. Hierdoor sluit het programma niet 
aan bij het debat van de dag. 
Daarom kiest een goed programma voor de grootste problemen die allerlei 
negatieve effecten hebben voor velen en niet zomaar weg gaan. 
  
Op dit moment zijn dat het klimaatprobleem en het kapitalisme. Het 
kapitalisme verstoort de woningmarkt, voorkomt dat 
aardbevingsslachtoffers worden geholpen en zorg ervoor dat de 
bestaanszekerheid voor velen steeds onzekerder wordt. Dat leidt er weer 
toe dat mensen vatbaar zijn voor allerlei nevendiscussies (buitenlanders 
eruit) die de kern van het probleem – bestaanszekerheid, niet bij de wortel 
aanpakken. Bovendien is een kapitalisme ongeschikt om de verhitting van 
het klimaat op te heffen. 
  
Het klimaatprobleem versterkt de onzekerheid voor onze jongeren. Wie nu 
twintig is, weet niet zeker of Groningen tijdens zijn leven droog blijft. 
 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

We hebben sympathie voor de gedachten. De inhoud (sociaal 
democratische gedachte) zit voldoende in het programma. Bewust voor 
huidige opzet gekozen. 

 

Amendement # 95 

Indiener Sjak Rijploeg en Jaap Klijn 

Betreft  Ergens in het programma toevoegen 

Voorstel ”Naast het opwekken van zonne-energie op daken, moeten gevels, 
brugrelingen en wat voor oppervlakken ook, waar dat energetisch zinvol is 
benut worden. Kunstenaars bedrijven en anderen worden uitgedaagd met 
voorstellen te komen die gelijk een oppepper aan het uiterlijk en-of de 
functionaliteit van de omgeving geven.” 
  

Toelichting indiener Motivatie: Er zijn inmiddels ook allerlei ontwikkelingen in de kleuren en 
andere uiterlijke kenmerken van zonnepanelen en ook zonnecollectoren 
wellicht (voor warmte). Waar is de eerste terrashouder die overdag 
zonnewarmte en stroom van eigen gevel en luifel opslaat en ’s avonds 
terug geeft aan de klanten.  
Wanneer zien we de flatgebouwen bekleed met zonnepanelen, zodat ze 
minder snel oververhit raken en bovendien energie opleveren. 
 

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

Wordt opgenomen in het programma. 
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Amendement # 96 

Indiener Sjak Rijploeg en Jaap Klijn 

Betreft  Ergens toevoegen: 

Voorstel  “Waar mogelijk wordt een warmtenet ook een koudenet voor de zomer. 
Met opslag en uitwisseling van warmte en koude kan de woonkwaliteit 
worden verhoogd en de kosten gedrukt. 
  

Toelichting indiener Motivatie: De tekst spreekt al voor zich, maar misschien goed te weten dat 
de 5de generatie warmte- en koudenetten hierop zijn gebaseerd. 

Advies bestuur  AFWIJZEN 

Onvoldoende noodzakelijk voor woningen. 

 

Amendement # 97 

Indiener Sjak Rijploeg en Jaap Klijn 

Betreft  Ergens op geschikte plek toevoegen 

Voorstel Steeds meer huishoudens en bedrijven zijn niet alleen verbruiker, maar ook 
leverancier van energie. Nu geldt dat nog haast alleen voor zonnestroom, 
maar met de noodzakelijke opkomst van warmte en koudenetten, wordt 
warmte, koude en elektriciteitsvoorziening een geïntegreerd systeem, 
waarbij ook huishoudens bijvoorbeeld met zonnecollectoren warmte 
kunnen leveren. Scheiding van de infrastructuur die in handen van de 
overheid moet zijn en levering van verschillende energiesoorten, wordt 
ingewikkeld. Het is zaak dat de inventiviteit, van particulieren en bedrijven 
wordt aangewend om tot een verder ontwikkelend systeem te komen. Om 
dit in goede banen te leiden en er zorg voor te dragen dat er geen 
achterblijvers en verliezers komen maar eigenbelang en gezamenlijk belang 
het geheel versterkt, kunnen bewonerscoöperaties een belangrijk 
instrument zijn. De PvdA gaat in die richting de boel aanjagen. We achten 
de coöperaties ook van belang vanwege het betrekken van zoveel mogelijk 
mensen bij een sociale verandering van ons energie en economisch 
systeem. 
  

Toelichting indiener  

Advies bestuur  GEWIJZIGD OVERNEMEN 

Bij H 4.1 Energietransitie en duurzaamheid wordt inhoud verkort 
toegevoegd.  
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Amendement # 98 

Indiener Marjo van Dijken 

Betreft  Door hele programma heen 

Voorstel benoem mensen met een handicap  liever als mensen met een 

functiebeperking dan als mensen met een beperking- door hele 

verkiezingsprogram heen dus.  

Toelichting indiener  

Advies bestuur  ACCEPTEREN 

 

 

 

 

 


