
VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING ONDERWIJS EN WELZIJN 

 

WI: 

Datum:  17 juni 2010 

Plaats:   oude raadzaal 

Tijd:   14.30-15.55 

 

Aanwezig: dhr. D. Jager, voorzitter (VVD), mw. M. Dekker (PvdA), mw. E. van Lente (PvdA), dhr. 

R. van der Schaaf (PvdA), dhr. J. Evenhuis (VVD), dhr. V.G.F. Möhlmann (GroenLinks), mw. A. 

Postma (GroenLinks), mw. A.M.J. Riemersma (Stadspartij), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), mw. L.R. 

van Gijlswijk (SP), mw. G.E.J. van der Meulen (D66), dhr. P.S. de Rook (D66), mw. A. Kuik (CDA), 

mw. I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), mw. R.J.A.M. Krüders (Student en Stad), dhr. G.J. 

Kelder (Partij voor de Dieren). 

Namens de griffie: dhr. D. Vrieling (griffier), dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 

Wethouder: mw. E. Pastoor, dhr. T. Schroor, mw. J.A. Visscher. 

Verder aanwezig: dhr. Bosdijk (dienst OCSW), dhr. Morssink (dienst HVD) 

Afwezig m.k.: dhr. J. Bolhuis (Stadspartij), mw. H. Rademaker (SP). 

Verslag: dhr. J. Bosma (Notuleerservice Nederland. 
 

 

A. ALGEMEEN DEEL 

 

A.1 Opening en mededelingen 
 

De voorzitter: 

• Opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

A.2 Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

B. Inhoudelijk deel 

 

B.1 Deelpresentatie Voortgangsrapportage 2010-I door de diensten OCSW en HVD 

 

Waarnemend gemeentesecretaris de heer Bosdijk vervangt de directeur van de dienst OCSW, de heer 

Kievitsbosch. De directeur van de HVD, de heer Morssink, houdt als tweede een presentatie. 

 

B.2 Gemeenterekening 2009 

• Programma 6: (A) Onderwijs en Jeugd, (B) Welzijn en Zorg 

• Programma 7: Gezondheid 

• Programma 8: (A) Sport en (B) Cultuur 

• Programma 10: WMO 

 

Mevrouw Jongman-Mollema (ChristenUnie): 

• Ontvangt signalen dat de verwijsindex risicojongeren nog niet goed functioneert en bespreekt 

dit onderwerp graag uitgebreider in een volgende commissievergadering. 

• Vraagt een toelichting op het tekort van 6 ton bij de dienst OCSW. 

• Constateert verheugd een daling van alcoholgebruik door jongeren dankzij de inzet hierop. 

• Informeert naar de stand van zaken van het uitstelprogramma prostituees. 

• Vindt scootmobielstallingen nergens terug, gaat het college dit programma afronden naar de 

motie van de raad? 

 

Mevrouw Van Gijlswijk (SP): 



• Noemt verantwoording onduidelijk. Het beoogde doel om het aantal huisuitzettingen onder de 

146 te houden is gehaald, hoeveel het er precies waren blijft onvermeld. Hoeveel ex-

gedetineerden maakten gebruik van de basisvoorzieningen? 

• Vraagt waarom niet de hele doelgroep vroeg- en voorschoolse opvang is bereikt, ondanks 

uitbreiding van het aantal plekken. Ligt het aan de financiën of aan de werkwijze? 

• Feliciteert het college met de goed functionerende STIP’s. 

 

Mevrouw Van der Meulen (D66): 

• Sluit aan bij de vraag van de SP over voor- en vroegschoolse opvang. 

• Vraagt hoe het gesteld staat met beheer van accommodaties. 

• Ziet graag een meting van het doel tevredenheid over ontmoetingsplaatsen in wijken. 

• Informeert wat het college kan doen voor het grote aantal overbelaste mantelzorgers. 

• Is benieuwd of het doel gehaald is om mensen uit hun sociaal-economisch isolement te halen. 

• Leest niets over het behouden van sporttalent. Wat doet het college hieraan? 

 

Mevrouw Riemersma (Stadspartij): 

• Vraagt waaruit het niet bestede bedrag van 1,9 miljoen euro in de Wmo is opgebouwd. 

Onderstreept het verzoek van ouderenorganisaties dit bedrag alsnog grotendeels aan de Wmo 

te besteden. 

• Vraagt waarom het niveau en aantal uren van huishoudelijke zorg zijn verminderd en of de 

grens van goede zorg hierdoor in beeld komt. Meer professionele thuiszorg helpt ook 

overbelaste mantelzorgers te ontlasten. 

 

De heer Sijbolts (Stadspartij): 

• Complimenteert het college dat de met het Rijk gemaakte afspraken over het percentage 

vroegtijdige schoolverlaters ruimschoots zijn gehaald. 

• Constateert dat het gezonder binnenmilieu van scholen nog onvoldoende is. Hoe ziet het 

college de toekomst? 

 

De heer Evenhuis (VVD): 

• Verzoekt alle bladzijden van het document te nummeren. 

• Wijst op de motie parkeergelegenheid bij het sportveld Esserberg te ontwikkelen. 

• Betoogt dat het onttrekken van twee sportvelden uit wijken slecht is voor duurzaamheid, 

aangezien meer kinderen per auto gebracht zullen worden. 

• Complimenteert verhoging van het cultuurbudget. Zijn de effecten meetbaar? 

• Is tevreden over het gevoerde Wmo-beleid. 

• Pleit voor het nog verder terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. 

 

Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Heeft net als de SP ook liever concretere aantallen personen genoemd bij de resultaten. 

• Ziet uitbreidingsmogelijkheden voor integraal beleid bij kindermishandeling, huiselijk geweld 

en uitzettingen. 

• Vraagt waarom nog steeds geen uitrol zichtbaar is bij jeugdgezondheidszorg. 

• Constateert dat de Paraat-aanpak goed werkt en bepleit toepassing in de hele stad. 

• Noemt het bevragen van kinderen op middelbare scholen als goede aanvulling op het CJG. 

• Vraagt hoe de raad verder richting kan geven na de verzelfstandiging van het onderwijs. 

• Constateert dat het binnenmilieu bij veruit de meeste scholen onacceptabel is. 

• Stelt voor natuur- en duurzaamheideducatie uit te breiden met gezond eten. 

• Complimenteert uitvoering van de Wmo, vooral wijkgericht werken en het betrekken van de 

ouderenraad zijn sterke punten. 

 

Mevrouw Postma (GroenLinks): 

• Hoopt op meer duidelijkheid over CJG’s in de nota na de zomer. 



• Hoort graag meer over nieuwe afspraken rond het handvest ‘Kennis om te delen’. 

• Ziet het onderzoek naar zwerfjongeren graag uitgebreid naar de regio. 

• Heeft zorgen over financiële kwetsbaarheid van cultuurinstellingen als G7 en Simplon. 

• Vraagt hoe het college de toekomst van de Drafbaan ziet nu groot onderhoud is uitgesteld. 

 

De heer Möhlmann (GroenLinks): 

• Vraagt welke oplossing het college heeft voor het te weinige aantal plaatsen 

laaggeletterdheid. 

• Constateert dat ‘Zorgen voor morgen’ niet loopt als gepland. Waarom niet? Hoe verloopt de 

ontwikkeling van intramuraal naar extramuraal? 

• Informeert wie er voor de kinderen zorgt bij de tiendagenaanpak bij huiselijk geweld. 

• Is tevreden over het Wmo-beleid en de verbreding naar nieuwe doelgroepen zoals de 

kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. 

• Vraagt wanneer de resultaten van de gezondheidsenquête te verwachten zijn. 

• Informeert naar een tussentijds resultaat aanpak overmatig alcoholgebruik. 

 

Mevrouw Van Lente (PvdA): 

• Is tevreden met positieve gezondheidsontwikkelingen in de stadsmonitor. 

• Betreurt onderbesteding van een aantal budgetten. Zo is de luchtkwaliteit in scholen slecht, 

terwijl er 1,1 miljoen euro over is en tegelijkertijd 6 ton uit de reserve wordt onttrokken. 

• Vraagt of de wijkgerichte aanpak van overgewicht bij jongeren al vruchten afwerpt. 

• Is benieuwd of de hele doelgroep van opvoeding- en gezinondersteuning bereikt wordt, 

gezien het dalende aantal signaleringen en doorverwijzingen. 

• Vraagt of het overschot Wmo bij Wvg en huishoudelijke verzorging is ontstaan door strenger 

indiceren. 

• Wil weten of de vertraagde voorzieningen voor ouderen en gehandicapten alsnog worden 

uitgevoerd in 2010. 

• Vraagt naar te veel uitgekeerde sportsubsidies en de pilot met een nieuw factureringsysteem. 

• Hoort graag een oplossing voor de huur die de bibliotheek nog aan het Noorderbad moet 

betalen. 

• Leest in de krant andere berichten dan de in de rekening genoemde dalende bezoekeraantallen 

van Stadsschouwburg en Oosterpoort. Wat zijn de perspectieven? 

 

De heer Kelder (Partij voor de Dieren): 

• Is benieuwd naar resultaten van de aanpak van kindermishandeling. Waarom zijn geen 

aantallen bekend? 

• Deelt graag ideeën hoe natuur- en duurzaamheideducatie nog beter te maken. 

• Vraagt of het plan ter verbetering van Meerschap Paterswolde door zal gaan. 

• Vindt met de VVD investeringen in cultuur belangrijk. 

• Betreurt sluiting van het Natuurmuseum. 

 

Wethouder Visscher: 

• Kreeg in februari definitieve cijfers over huisuitzettingen, helaas waren het er 149. 

• Antwoordt dat niet alle ex-gedetineerden meer gemeld worden, daarom betreft het een 

schatting. De gemeente zoekt overigens actief. 

• Verwijst naar de evaluatie beheer accommodaties uit 2009. WerkPro doet het beheer, het 

incidenteel gedekte tekort van 75.000 euro heeft de aandacht van het college. 

• Meldt dat de gemeente en Humanitas actief op bezoek gaan bij mantelzorgers om respijtzorg 

aan te bieden. 

• Verwijst naar pagina 189 voor uitleg van het Wmo-resultaat. Voorheen was de indicering 

huishoudelijke verzorging ruimhartiger dan vereist. 

• Overlegt regionaal over zwerfjongerenproblematiek. 



• Probeert met zorgaanbieders en corporaties een oplossing te vinden binnen ‘Zorgen voor 

morgen’ voor het probleem dat kleinschalige wooneenheden onbetaalbaar zijn geworden. 

• Verwacht dit najaar de gezondheidsenquête. 

• Wijst op een inhaalslag achterstallig onderhoud sportvoorzieningen en de expliciete aandacht 

voor talent op pagina 197. 

• Bestudeert graag tips van de VVD over parkeren bij sportpark Esserberg. 

• Kondigt een collegebrief aan over subsidies. 

• Verwacht na de zomer een rapportage over alcohol en jeugd. 

• Is ook tevreden over het functioneren van STIP’s. 

 

Wethouder Pastoor: 

• Verklaart dat het niet de hele doelgroep betreft van voor- en vroegschoolse educatie omdat 

niet alle kinderen op signaleerlocaties als peuterspeelzalen en opvang komen. Daarnaast 

dringt het Rijk erop aan eerst de kwaliteit op orde te hebben alvorens de kwantiteit te 

bevorderen. 

• Antwoordt dat de verwijsindex ‘Zorg voor jeugd’ net van start is gegaan, daarom functioneert 

dit geschikte instrument nu nog niet optimaal. 

• Zegt toe te laten onderzoeken waarom laaggeletterden op de wachtlijst staan, terwijl bij 

volwasseneneducatie het aantal plekken niet gehaald wordt. 

• Noemt de jongerenwinkel als mogelijke plek om met jongeren in gesprek te gaan. 

• Blijft zich inzetten voortijdig schoolverlaten aan te pakken. 

• Antwoordt dat er geen geld over is bij onderwijshuisvesting, dat lijkt zo door vertraging in 

procedures. Binnenmilieu is een belangrijk onderwerp. 

• Wisselt graag ideeën uit met Partij voor de Dieren over NDE. 

 

Wethouder Schroor: 

• Vindt blijven investeren in cultuur belangrijk, dat geeft ook een economische impuls door 

hogere bezoekersaantallen in de stad. Precies de effecten meten is lastig. 

• Antwoordt dat Simplon financieel opkrabbelt na een moeilijk jaar, het is belangrijk de vinger 

aan de pols te houden. Na de zomer verschijnt een notitie over poppodia, die het qua 

programmering landelijk zeer goed doen. 

• Voelt zich betrokken om de situatie van de bibliotheek en het Noorderbad op te lossen, helaas 

meldden zich geen geïnteresseerden door de recessie. 

• Noemt de inschatting door het college van bezoekersaantallen van Oosterpoort en 

Stadsschouwburg conservatief, de helft van de programmering was toen nog niet bekend. 

 

De voorzitter: 

• Sluit de vergadering onder dankzegging. 

 

Toezegging namens wethouder Pastoor: 

• Laat onderzoeken waarom laaggeletterden op de wachtlijst staan, terwijl bij 

volwasseneneducatie het aantal plekken niet gehaald wordt. 


