
   

  Notulen van de ALV op 3 juni 2021 

 20.00 – 21.30 

 

 

1. Opening 

Haije opent de vergadering. Op deze mooie zomerse avond zijn er bij de start 33 mensen 

aanwezig. 

 

2. Mededelingen:  

- Save the date! 3 september is de opening van het politiek seizoen.  

- 22 juni bijeenkomst in Haren 

- Ombudsteam: de voorzitter Henk Timmer neemt afscheid. Groot respect voor dit team. Het 

ombudsteam staat klaar voor alle Groningse burgers. Iedere eerste zaterdag komen ze 

samen om vragen van leden te beantwoorden. Komende zaterdag neemt Henk afscheid. 

Hanneke bedankt hem namens alle leden voor zijn inzet de afgelopen 5 jaren. 

 

3. Notulen ALV 18 februari 2021 

Geen opmerkingen. Notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Actuele politiek (fractie en wethouders) 

 

- Carine:  

• Kredietvoorstel voor het ontwerp school in Engelbert en herbouw school Karrepad 

zijn goedgekeurd. Beide gebouwen zijn energieneutraal. 

• Veel scholen op stapel voor vernieuwing 

• Morgen wordt bekend gemaakt dat het 1000 banenplan een succes is geworden en 

dat dit gevierd wordt. L Asscher heeft ervoor gepleit dat er banen komen in het 

aardbevingsgebied, dit is hiermee gelukt. 

• Volgende week mobiliteitsvisie in de commissie. Een circulatieplan wat zorgt voor 

snelle begeleiding van auto’s naar de ring. 

• Paul de Rook gaat vertrekken, binnenkort duidelijk wie hem gaat opvolgen voor D66 

• 2 coronaherstelplannen voor economie- en arbeidsmarkt en sociaal herstelplan. 

Voor de zomer wordt het sociaal herstelplan nog gepresenteerd. 

• Talentenperron is afgelopen week geopend, voor iedereen om hun talenten te 

ontdekken. 

• Manifest ‘dicht de kloof’ over de kwetsbare gebieden is gepresenteerd. 14 

burgemeesters hebben dit manifest aangeboden aan het kabinet met de vraag om 

de komende 20 jaar te investeren. 

 

- Roeland:  

• Suikerzijde eerste bestemmingsplan is vastgesteld. 

• Stadspark: visie en plan evenemententerrein zijn vastgesteld. Doel meer mensen 

gebruik maken van stadspark. 

• Akkoord met huurders en coöperaties over wijkvernieuwing, regiodeal en herstel 

aardbevingsschade. 

• Financiën gemeente: veel tekorten, positief is dat er geld komt voor de jeugdzorg. 

Komende jaren richten op: woningbouw, zorg en economie. 
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Vraag: in nieuwe wijken ook huizen voor mensen met een beperking? Antwoord: ja, deze zijn 

meegenomen in de plannen. 

Vraag: funderingsschade in andere dorpen ook hulp? Er is geld voor Woltersum, hier is 

woningversterking niet meer mogelijk. Mogelijk voor andere dorpen ook nog geld. 

Vraag: visie stadspark, er komt een stadsparkcommissie en voor plekken in deze commissie wordt al 

gelobbyd. Dit lijkt niet-democratisch tot stand te komen. Antwoord: stadsparkcommissie is 

adviserend, gemeenteraad beslist. Vraag: maar het naast je neerleggen van een advies uit de 

commissie kan duidelijke gevolgen hebben. Antwoord: zoveel macht heeft deze commissie niet. 

Vraag/antwoord wordt niet volledig opgelost en op een later moment verder besproken. 

Vraag: uit cijfers CBS blijkt dat ondernemers vrezen voor het stoppen van de coronasteun. Hoe ligt dit 

in Groningen? Antwoord: steun wordt nog 3 maanden voortgezet, er zijn nog nooit zo weinig 

faillissementen geweest als afgelopen jaar, blijkbaar worden ook niet toekomstbestendige 

ondernemingen overeind gehouden met de steun. Er komt een belronde over de NOW, cijfers heeft 

Carine niet paraat. 

Vraag: hoe zorg je dat minder mobiele mensen goed in de stad kunnen komen? Antwoord: Jan Pieter 

zit hier bovenop. 

Vraag: waar kun je informatie krijgen over het verduurzamen van de huizen? Antwoord: lukt niet ivm 

problemen met geluid 

 

- Julian: 

• Zorg: er is sprake van vergrijzing, hoe gaan we hiermee om? Zorg? Woningen? Els heeft 

gevraagd om hier een plan voor uit te werken. 

• Maarten en Julian hebben zich hard gemaakt voor meer betaalbare woningen, waarbij de 

gemeente kan voorzien in sociale betaalbare koopwoningen. Hier wordt nog op 

teruggekomen komende maanden. 

• Rik heeft initiatiefvoorstel ingediend samen met D66 en GroenLinks voor meer duurzame 

woningen. Voorstel is gisteren aangenomen. 

• Voorstel eerst zonnepanelen op de daken voor zonnepanelen op het land. 

• Voldoende betaalbare creatieve plekken waar kunstenaars kunnen zitten. Diederik maakt 

zich hier hard voor. De Biotoop in Haren blijft in eigendom van de gemeente om ruimte te 

behouden voor creatieve ondernemers. 

• Stadspark: Jan Pieter heeft een goede film hierover gemaakt. 

• In augustus krijgen schoonmakers hun eerste voorstel arbeidsovereenkomst. 

• Wordt ook een film over mobiliteitsvisie gemaakt. 

• Voorjaarsdebat: Julian doet oproep om input te geven. 

Vraag: Hoe kan ik met de fiets nog naar de stad, hoe met de rollator? Antwoord: werkzaamheden zijn 

noodzakelijk, maar soms vervelend. PvdA heeft aandacht voor toegankelijkheid van de stad voor 

iedereen. 
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5. Jaarverslag bestuur 2020 

Twee punten onder de aandacht: in dit bijzondere jaar is wel het Kennisnetwerk doorgegaan 

en een mooie gezamenlijke nieuwsbrief van fractie en bestuur tot stand gekomen. 

 

6. Financieel jaarverslag 2020 met beoordeling kascommissie 

Mohn geeft toelichting, maar dit is niet te volgen ivm problemen met het geluid. 

Irene Huiting geeft toelichting over de kascontrole. De kascommissie heeft het financieel 

jaarverslag goedgekeurd. 

De afdeling staat er financieel goed voor. Er is geld gereserveerd voor de campagne. 

 

Vraag: kunnen we dit jaarverslag zonder toelichting penningmeester en de kascommissie? 

Vraag: hoeveel geld wordt gereserveerd voor scholing aan leden die actief willen zijn voor de 

partij?  

 

Er wordt besloten om het jaarverslag goed te keuren met de beknopte toelichting wat toch 

nog is gelukt. 

 

Vraag: er wordt weinig geld besteed aan activiteiten, kan dit anders met meer profijt voor de 

leden? Wordt opgepakt in de BV en terugkoppeling vindt plaats in de volgende ALV. 

 

Vraag: het geld wat niet is uitgegeven aan activiteiten wordt toegevoegd aan de campagne, 

zou dit niet gebruikt moeten worden om meer activiteiten te organiseren? 

 

Volgende ALV worden deze laatste 2 vragen behandeld. 

 

7. Vaststellen profielen raadslid, lijsttrekker en wethouder 

Proces: met gebruik van vorige profielen en landelijk input zijn de profielen opgesteld en 

deze zijn getoetst door een heel aantal mensen. 

 

Vanuit bestuur wordt de scouting gedaan voor kandidaten door Aad en Haije. 

 

Vraag: waarom gestart met competenties en niet starten met ‘wij zijn op zoek naar…’ 

Antwoord: Competenties worden eerst genoemd en later de beschrijving, omdat iemand 

met name solliciteert op basis van de competenties. 

 

Vraag: diversiteit hoe het beste omschreven? 

Antwoord: term ‘diversiteit’ had gebuikt kunnen worden, is gekozen voor een aantal 

concrete voorbeelden van diversiteit.  

 

Vraag: ook van belang dat kandidaten het verkiezingsprogramma onderschrijven? Antwoord: 

dit is genoemd als kompas, omdat er in de toekomst nieuwe onderwerpen voorbij zullen 

komen. 
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Vraag: Inhoudelijk sterke kandidaten? Antwoord: hier wordt naar gekeken, staat ook in iets 

andere terminologie beschreven. 

 

Opmerking: 20 uur raadsleden is veel voor de vergoeding, zou terug moeten naar 10 uur met 

meer fractie ondersteuning. 

 

Opmerking: raadleden hoeven niet een inhoudelijk hoge functie hoeven hebben. 

 

Opmerking: het belang van volksvertegenwoordiging is erg belangrijk. In raad zouden 

volksvertegenwoordigers moeten zitten, wethouders moeten inhoudelijke toppers zijn. 

Antwoord: in andere bewoordingen staat dit benoemd in de profielen. 

 

Vraag: spreiding in vertegenwoordiging vanuit de dorpen? Antwoord: voor spreiding wijken 

en woongebieden wordt gezocht naar kandidaten die zich kunnen inleven in de verschillende 

wijken en dorpen. 

 

De vergadering keurt de profielen die voorliggen goed. 

 

Haije wenst de commissie heel veel succes! 

 

8. Verkiezingsprogramma 

Rico stand van zaken: 2 bijeenkomsten gehad, commissie gaat in gesprek met leden, nog 2 

bijeenkomsten. 17 juni input kennisnetwerk en verder wordt opgehaald bij externe 

organisaties. 

 

9. Bijeenkomst nieuwe leden 

Reimer: dit jaar gestart met programma om nieuwe leden te betrekken. 1 juli is de volgende 

bijeenkomst. Vertel het voort! 

 

10. Rondvraag 

Lise: update gemeenteraad verkiezingscampagne? Antwoord: Is nu in voorbereidende fase. 

Binnenkort meer nieuws. 

 

Verder geen vragen. 

 

11. Sluiting  

Haije hoopt de volgende keer iedereen weer fysiek aanwezig te hebben. 

 

Bijlagen die bij de uitnodiging zijn meegestuurd: 

Notulen, Jaarverslag bestuur, Financieel jaarverslag, Profielen 


