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VAN DE FRACTIEVOORZITTER, MIRJAM WIJNJA

Beste GroenLinksers,

Als fractie werken we alweer maanden, net als jullie allemaal, in een rare en lastige
lockdown-realiteit. Het betekent dat bijna al onze overleggen en debatten online zijn. Het
elkaar niet kunnen zien valt ons af en toe best zwaar.

De debatten die we wel ‘live’ mogen bijwonen in het Provinciehuis en aan de Radesingel
zijn een echt uitje geworden en allemaal ervaren we hoe fijn het is om onze collega’s te zien
en hoe belangrijk het is voor de kwaliteit van het debat om dat live en niet via een scherm te
doen. We hopen dan ook dat we snel weer in de Oosterpoort terechtkunnen.

Ondanks al die beperkingen hebben we als fractie zeker niet stilgezeten de afgelopen
maanden. We praten jullie met deze fractieverantwoording bij over de dingen die we de
afgelopen periode gedaan en bereikt hebben. Weet ons vooral te vinden bij vragen,
opmerkingen en/of ideeën.

WISSELING IN DE FRACTIE

Eind maart zal Lieke Schoutens de gemeenteraadsfractie van GroenLinks Groningen
verruilen voor een baan bij de Veiligheidsregio waar zij de functie van strategisch adviseur
gaswinning en aardbevingen gaat vervullen. Haar zetel wordt overgenomen door Petra
Brouwer. Petra neemt, naast een aantal jaren raadservaring, ook kennis mee op de
woon-portefeuille die ze van Lieke overneemt. De aardbevings-portefeuille wordt
overgenomen door Jan Visser.

Lieke noemt haar keuze om de gemeenteraad te verlaten een moeilijk besluit. Haar nieuwe
baan is echter lastig te combineren met het raadswerk zoals ze vindt dat het ingevuld moet
worden.

IN DE RAAD

Op de website van de Gemeenteraad vind je overzichten van alles wat er door ons in de
raad ingediend, gesteund en gevraagd wordt:

● Moties (voorbeeld: )
● Initiatiefvoorstellen (voorbeeld: )
● Schriftelijke vragen (voorbeeld: )

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Motie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen


● Stemmingen zijn wat lastiger terug te vinden. Via de kalender op de website kan bij
elke vergadering, per voorstel gezien worden of de motie is aangenomen of
verworpen.

WAT HEBBEN ONZE RAADSLEDEN GEDAAN?

Hieronder vind je in ieder geval per raadslid een persoonlijke prestatie uit het afgelopen half
jaar. Heb je daar vragen over? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te
mailen naar groenlinks@raadgroningen.nl of door onze raadsleden direct te benaderen. De
contactgegevens en onderwerpen-verdeling vind je op hun persoonlijke pagina's.

● Mirjam Wijnja blijft zich inzetten
voor een vuurwerkverbod.

● Benni Leemhuis mag weer over
de tram naar Zernike praten.

● Femke Folkerts zorgde er, in
samenwerking met andere
partijen, voor dat de
Gezinsverzorger terug komt naar
Groningen.

● Jasper Been heeft, met een
amendement op de begroting,
twee miljoen euro van het Rijk
geregeld voor energiebesparing.

● Hans Sietsma schreef samen met
D66 en de PvdD een
initiatiefvoorstel en kreeg een
motie over Natuurinclusief Bouwen
door de gemeenteraad.

● Martijn van der Glas sprak bij de
politieke podcast van Oog over
diftar.

● Lieke Schoutens bracht in de
raad het feit dat er te weinig
Groningse straten naar vrouwen
zijn vernoemd onder de aandacht.

● Nick Nieuwenhuijsen zet zich in
om een Welzijnscrisis in Groningen
zo goed mogelijk te voorkomen.

● Ceciel Nieuwenhout wil dat er
ook op daken van (grote)
industriegebouwen wordt
bijgedragen aan de
energietransitie - met
zonnepanelen.

● Jeffry van Hoorn wil de
toenemende verdwijning van
zalen(centra) in de stad tegengaan.

● Jan Visser zorgde ervoor dat
schoonmakers in dienst komen bij
de gemeente zelf.

● Robert Lagestee heeft als
fractiemedewerker een flinke taak
aan het maken van video's zodat
we onze boodschappen en
prestaties nog aantrekkelijker
onder aandacht kunnen brengen.

https://gemeenteraad.groningen.nl/kalender/
mailto:groenlinks@raadgroningen.nl
https://groningen.groenlinks.nl/mensen
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/799496/Burgemeester-Schuiling-over-vuurwerk-Iedereen-is-er-klaar-mee-men-is-er-zat-van?r=nieuws
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/raad-wil-onderzoek-naar-bijvoorbeeld-tram-naar-zernike
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/de-gezinsverzorger-komt-terug-naar-groningen
https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/groningen-krijgt-miljoenen-voor-energiebesparing-woningen
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/maak-natuurinclusief-bouwen-de-norm
https://open.spotify.com/episode/3Dwr4DJabaNBtBMRVy40bo?si=f559c1b1125049bf
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/te-weinig-straten-zijn-vernoemd-naar-vrouwen
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/vergeet-de-welzijnscrisis-niet
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/vanaf-2022-verplicht-zonnepanelen-op-daken-van-groningse-industriegebouwen
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/zorgen-om-zalen
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/zorgen-om-zalen
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/de-gemeente-moet-de-schoonmaak-inbesteden
https://www.youtube.com/channel/UCHUEKEXCyQhNSfcR1j1zgtA

