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VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN 
 

OW: O&W nr. 10/01 

Datum: 13 januari 2010 

Plaats:   Oude raadzaal 

Tijd: 20.00 – 22.30 uur 

 

Aanwezig: dhr. E. Eikenaar (voorzitter), mw. K.A. Hazewinkel (PvdA), mw. R.F. Slors (PvdA), dhr. 

R. van der Schaaf (PvdA), mw. A.B.M. Schlebusch (SP), mw. H. Rademaker (SP), dhr. J.P.T. 

Klijnsma (GroenLinks), mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. H.J. van 

Mameren (VVD), dhr. B.H. Koops (CDA), dhr. J.H. Luhoff (D66), mw. I.M. Jongman-Mollema 

(ChristenUnie), mw. R.A.J.M. Krüders (Student & Stad), dhr. J. Bolhuis (Stadspartij). 

Namens de griffie: mw. I. Bolle (plv. griffier), dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 

De wethouders: mw. J.C.M. van Schie, mw. J.A. Visscher, dhr. J.J. Dijkstra. 

M.k.a.: mw. A.J. Vos (PvdA). 

Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland). 

Insprekers: 
Bij agendapunt A.5. Rondvraag: mw. Middelveld namens Advendo. 

Bij agendapunt B.5. Collegebrief met betrekking tot ijshockeyvereniging Gijs Bears en Stichting Gijs 

Grizzlies: dhr. Eefting namens het bestuur van beide verenigingen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.1. Mededelingen 

De voorzitter: 

• De presentatie van de voortgangsrapportage door de AD’s gaat niet door. 

Wethouder Visscher: 

• De griepvaccinatie: vandaag zijn nog zevenhonderd inentingen gegeven. Minister Klink heeft 

een bedankbrief gestuurd. 

• De evaluatie van lijn 5 komt in het voorjaar naar de raad. 

• De sneeuw: met de inzet van verschillende instellingen, hulpverleningsdiensten, vele 

vrijwilligers en de Stips is veel gedaan om mensen in buurten te helpen. 

Wethouder Van Schie: 

• Sporthal Vinkhuizen: de brief met antwoorden op vragen over de toezichthoudende rol van de 

gemeente gaat in afschrift naar de commissie Onderwijs en Welzijn. In de volgende 

commissievergadering wordt gemeld of de definitieve aanpassingen aan de sporthal in de 

zomermaanden kunnen worden gerealiseerd. 

• Het COP: in de volgende commissievergadering kan het bedrijfsplan samen met de nota 

Harmonisatie worden behandeld. 

Wethouder Dijkstra: 

• Noorderslag/Eurosonic: de kaarten waren binnen een half uur uitverkocht. In het 

Ebbingekwartier is een satellietpodium ingericht. 

 

A.2.  Vaststelling agenda 

Op verzoek van GroenLinks wordt een punt B.5. toegevoegd: de gerechtelijke procedure 

ijshockeyvereniging Gijs Bears en Stichting Gijs Grizzlies. 

 

De agenda wordt met inachtneming van dit punt gewijzigd vastgesteld. 

 

A.3.  Vaststelling LTA en lijst moties en toezeggingen 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• De fractie is teleurgesteld dat de Visie Kardinge nog weer later verschijnt dan was toegezegd. 

Wethouder Van Schie: 

• Het college wil eerst de besluitvorming over tramlijn 2 afronden vanwege de consequenties 

ervan voor het gebied. 

Mw. Hazewinkel (PvdA): 
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• Lijst met toezeggingen, Advendo: bij de rondvraag wordt erop teruggekomen. 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

A.4.  Conformstukken 

Upgrading gymlokaal Goudenregenplein 
 

Het voorstel kan conform naar de raad van 27 januari 2010. 

 

A.5.  Rondvraag 
Inspreker mw. Middelveld schetst het probleem van Advendo: vanwege het bedrijventerrein moet de 

manege een andere plek zoeken. Advendo is een vereniging en draait volledig op vrijwilligers. De 

gemeente heeft de gronden en opstallen gekocht en zonder overleg de bestemming gewijzigd. De door 

de vereniging aangedragen alternatieven zijn afgewezen door de gemeente. Advendo wil een goede 

andere locatie en vraagt de gemeente haar medewerking te verlenen. 

Mw. Hazewinkel (PvdA): 

• De belangrijkste vraag aan de wethouder is: waar moet Advendo naar toe? 

Dhr. Koops (CDA) stelt twee vragen: 

• De opvang van ex-delinquenten door het Leger des Heils: zit dit nog in de bezwaarprocedure? 

Zo niet, dan wil de fractie nadere vragen stellen. 

• Interview dhr. Van Twist: wat is de opstelling van de gemeente bij de verbouwplannen van het 

museum? 

Dhr. Evenhuis (VVD), mw. Schlebusch (SP) en mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 

• Allen steunen de opmerking en vraag van mw. Hazewinkel. Mw. Jongman-Mollema vraagt 

wat eerder is aangeboden en vindt dat er ruimte richting Meerstad is. 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• Vorige maand heeft dhr. Klijnsma al vragen gesteld maar nog geen reactie ontvangen. Omdat 

inmiddels sprake is van juridische stappen, was het beter geweest de vragen eerder te 

beantwoorden en daarmee de raad te betrekken. 

• Richting de inspreker: een bestemmingsplanwijziging wordt op de gemeentepagina 

gepubliceerd. 

Wethouder Van Schie reageert als volgt: 

• De wethouder verkeerde in de veronderstelling dat de antwoorden op de vragen via het 

presidium naar de raad waren gestuurd. De juridische stand van zaken zat daarbij. 

• De kernvraag is: is een alternatieve locatie in beeld? Van belang is de locatie met de daarbij 

behorende randvoorwaarden en de manier waarop partijen daarin met elkaar optrekken. 

• De wethouder zegt toe de raad een aanvullende beantwoording te sturen. Op een vraag van 

dhr. Klijnsma over de juridische stappen en het voorkomen van onomkeerbare 

ontwikkelingen, antwoordt de wethouder dat deze beantwoording voor het weekend aan de 

raad wordt gestuurd. Mogelijk gebeurt dit vertrouwelijk in verband met de juridische 

consequenties. 

Wethouder Dijkstra reageert: 

• Interview Van Twist: de raad ontvangt eind januari een brief over de verbouwplannen van het 

museum. Hierin wordt ingegaan op het eventueel verstrekken van een lening. 

Wethouder Visscher reageert: 

• Opvang ex-delinquenten door het Leger des Heils: het advies van de bezwarencommissie is 

bijna gereed, daarna stuurt het college zijn standpunt naar de raad. 

 

B.1.  Gevolgen AWBZ pakketmaatregel 
Mw. Van Mameren (VVD) merkt het volgende op: 

• Aan de ene kant vindt de VVD het goed deze groep mensen te helpen, aan de andere kant staat 

de fractie kritisch tegenover het compenseren van bezuinigingen door de gemeente. 

• De clienten van de Wmo mogen niet de dupe worden omdat een deel vanuit de Wmo wordt 

betaald. 



                                                                  

Verslag vergadering raadscommissie Onderwijs en Welzijn 13 januari 2010                                                              3 

• Gekeken moet worden of op langere termijn lokaal efficiënter kan worden gewerkt. 

Dhr. Koops (CDA) merkt het volgende op: 

• De fractie is blij met het voorstel. De vraag is of het ingezette geldbedrag wel voldoende is. 

• Het CDA vindt dat de overschotten bij de Wmo in de Wmo-reserve moeten komen en 

voorgesteld wordt het maximum van deze reserve te verhogen. Wat vindt de wethouder 

hiervan? 

• Is de totale problematiek al bekend? Wat zijn de oplossingen en wat kost het? Wat vindt het 

Wmo-platform? 

Mw. Rademaker (SP) merkt op: 

• De fractie is blij met de voorstellen. Het volledige beeld moet komend jaar duidelijk worden. 

• De criteria komen nog, maar zijn er voldoende middelen om nieuwe mensen op te vangen? 

• De fractie is tevreden over de inzet van professionals bij de individuele begeleiding. 

• Uit een berekening van de fractie blijkt dat de beschikbaar gestelde half miljoen euro te weinig 

is. Waarom zegt de wethouder dat dit bedrag realistisch is? 

Dhr. Luhoff (D66): 

• De fractie is wat teleurgesteld over de brief, want de precieze gevolgen zijn niet bekend. 

• Het is terecht om voor een deel de Wmo-reserve te gebruiken. Eerst moet het overzicht 

compleet zijn, dan pas kan over het eventueel verhogen van deze reserve worden gesproken. 

Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie) merkt op: 

• De fractie is tevreden over de voorgestelde oplossing. 

• De vrijwilligers: de aanpak is goed, maar er is een grens bij het aanspreken van die groep. 

• Is er al inzicht in de gevolgen van de bezuinigingen voor de groep dove mensen? 

Mw. Slors (PvdA) merkt op: 

• De fractie stemt in met het voorstel en met de aanpak: eerst algemene voorzieningen, dan 

ondersteunende netwerken en tenslotte individuele hulp indien nodig. 

• Eens met de opmerking van de ChristenUnie over vrijwilligers. 

• De vinger goed aan de pols houden. Voor het vervolg moet eerst 2010 worden afgewacht. 

Mw. Krüders (Student en Stad): 

• Het voorstel is een goede oplossing voor 2010. Het college moet goed aan de slag voor de 

jaren daarna. 

Mw. Postma (GroenLinks): 

• De fractie gaat akkoord met het voorstel. Niet alles kan, maar er moet wel zoveel mogelijk 

worden gecompenseerd. Vinger goed aan de pols houden en eind 2010 bekijken of het 

voldoende is. 

Wethouder Visscher reageert: 

• De gemeente kan de consequenties niet volledig in kaart brengen omdat er informatie van 

rijksorganen moet komen. De gemeente doet er alles aan de informatie te krijgen. 

• In totaal krijgen in de gemeente 3600 mensen een herindicatie. Per 1 oktober 2009 moesten 

nog ruim 2000 mensen een herindicatie krijgen. 

• Vanaf 2011 bedraagt de compensatie structureel 1,3 miljoen euro, daarop zijn de voorstellen 

gebaseerd. 

• De gemeente kan financieel niet alle gevolgen van de bezuinigingen opvangen. De kwetsbare 

mensen uit de dagopvang staan voorop; dat is vanaf 1 januari 2010 voor een half jaar geregeld. 

Intensief overleg vindt plaats hoe dit structureel is te maken. 

• De gemeente probeert het wegvallen van de individuele begeleiding beter in beeld te krijgen. 

Daarna volgt een reactie. 

• De Wmo-reserve: deze is volledig gevuld. De langere termijn is moeilijk te voorspellen. Op 

een vraag van dhr. Koops antwoordt de wethouder dat de eerdere stortingen vanuit de Wmo-

reserve naar de algemene reserve worden bijgehouden. 

• De criteria worden in overleg met de partners ontwikkeld. 

• De groep doven: na overleg met de staatssecretaris blijkt dat zij de groep Noorderbrug wil 

blijven steunen vanuit de AWBZ. 
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• De mening van het Wmo-platform: de wethouder zegt dat het platform positief is en dat er 

weinig tijd was om een reactie te vragen. Dit gebeurt alsnog en de raad ontvangt de reactie. 

 

Het raadsvoorstel gaat conform naar de raad van 27 januari 2010. 

 

B.2.  Eigen bijdrage beleid Wmo gemeente Groningen: een verkenning 
Mw. Slors (PvdA) merkt op: 

• De fractie vindt het jammer dat het onderwerp over de verkiezingen heen wordt getild. 

• Positief is dat het college denkt aan een uitbreiding van het beleid voor eigen bijdragen. Klopt 

dit? Ingestemd wordt met het uitgangspunt het draagkrachtbeginsel te hanteren. 

Mw. Van Mameren (VVD): 

• De fractie is tegen differentiatie van eigen bijdragen. Inkomenspolitiek moet landelijk 

gebeuren. De consequenties zijn moeilijk te overzien. 

Dhr. Koops (CDA) merkt op: 

• Als er sprake is van tekorten kan de gemeente meer inkomsten via eigen bijdragen verkrijgen. 

In deze volgorde is het CDA het eens met het draagkrachtbeginsel. 

• Het verzamelinkomen kan goed als basis dienen voor de hoogte van de eigen bijdragen. 

Mw. Postma (GroenLinks): 

• Het principe van eigen bijdragen is voor de fractie zeker bespreekbaar. 

• Een goede discussie is nodig en daartoe moeten zaken eerst worden uitgezocht. 

Mw. Krüders (Student en Stad) merkt op: 

• De fractie stemt in met een systeem van eigen bijdragen. Alle opties moeten zichtbaar worden 

gemaakt. De fractie denkt nog na over het draagkrachtbeginsel. 

• Nadere discussie kort na de verkiezingen is gewenst. 

Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 

• De fractie stemt in met het toepassen van het draagkrachtbeginsel. Inzicht is nodig in de 

effecten voor de mensen die het aangaat. Het kan om meerdere eigen bijdragen gaan. 

• Het doel van eigen bijdragen: de eigen verantwoordelijkheid is een goede doelstelling. Wat 

wordt bedoeld met het tweede doel, een samenhangend en inclusief beleid? Wat wil het 

college doen boven op het bestaande beleid? 

Mw. Rademaker (SP): 

• Het hanteren van het draagkrachtbeginsel is akkoord. 

• Er zitten haken en ogen aan een eigen bijdrage voor de Wmo: denk aan extra bureaucratie en 

aan de vele mensen die op een minimumniveau zitten. De discussie wordt afgewacht. 

Dhr. Luhoff (D66): 

• Inzicht in cijfers is nodig, dan pas is een zinnige discussie te voeren. 

Wethouder Visscher reageert: 

• Het klopt dat het invoeren van een aanpak met eigen bijdragen zorgvuldig moet gebeuren. 

• Al eerder is gezegd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat het 

voorzieningenniveau er niet op achteruit mag gaan. Dat is gelukt bij de uitvoering van de 

Wmo. De toekomst is ongewis, zie de compensatie AWBZ. 

• Er is gesproken met de adviesorganen: zij zijn het eens met de manier van benaderen en hoe 

keuzes worden voorbereid. 

• Wettelijk is al geregeld dat eigen bijdragen worden gebaseerd op de hoogte van de inkomens. 

Het eigen vermogen telt niet mee. Er mogen geen groepen onevenredig zwaar worden 

getroffen. 

• Voorbeelden van een samenhangend en inclusief beleid zijn de compensatie AWBZ die via de 

aanpak Vitale buurten vorm wordt gegeven, de verdere ontwikkeling van de Stips en de 

mantelzorgondersteuning. 

• De eigen verantwoordelijkheid bij de mensen wordt verder gestimuleerd. 

• De nadere discussie kan naar verwachting in de loop van 2010 plaatsvinden. 

 

B.3.  Motie Gratis cultuurvoorstellingen 
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De ChristenUnie heeft de motie ingediend en reageert op de collegebrief: 

• De fractie is wat teleurgesteld en had meer creativiteit van het college verwacht. 

• Meer bekendheid is nodig voor de lijst met gratis voorstellingen. 

Mw. Schlebusch (SP): 

• Het had inderdaad wat creatiever kunnen worden ingevuld door het college. Er mag echter 

geen dwang vanuit de gemeente uitgaan. 

• De fractie kan leven met de invulling die er door het college aan wordt gegeven. 

Mw. Postma (GroenLinks): 

• Eens met de opmerking dat het niet moet worden afgedwongen. 

• De fractie begrijpt de teleurstelling van de ChristenUnie omdat onduidelijk is wat gaat 

gebeuren, vooral ten aanzien van de wijken. De motie was daar juist op gericht. 

Mw. Slors (PvdA): 

• De fractie was gezien de goede basis in de Cultuurnota tegen deze motie. Het maken van kunst 

is geen vrijwilligerswerk. 

Dhr. Luhoff (D66): 

• Eens met de PvdA, ook D66 was tegen de motie. De reactie van het college is meer dan 

voldoende. 

Dhr. Evenhuis (VVD): 

• Opgepast moet worden dat de activiteiten te veel naar het Forum worden getrechterd. 

• De motie wordt magertjes uitgevoerd: de pluriformiteit moet omhoog, er is meer geld nodig en 

er is aandacht voor de wijken nodig. 

Dhr. Bolhuis (Stadspartij): 

• Cultuur in de wijken is prima. Het hoeft niet altijd gratis, wijkorganisaties betalen soms mee. 

Dhr. Koops (CDA): 

• Het CDA heeft de motie gesteund. Eens met de ChristenUnie dat het creatiever had gekund. 

• Cultuur in de wijken is belangrijk. 

Wethouder Dijkstra reageert: 

• Elke gratis voorstelling kost de maker geld. 

• Veel instellingen hebben minder sponsorgelden en geld uit fondsen. 

• Het college wil investeren in cultuureducatie, zie het programma ‘De wijk als werkplaats’. 

• De raad ontvangt nog een complete lijst met gratis voorstellingen. Er zal meer bekendheid aan 

worden gegeven. 

• Eens dat het geen verplichtend karakter moet hebben, de CAO speelt ook mee. 

• Het college doet het maximale met de oproep van de raad ermee aan het werk te gaan. 

 

B.4.  Stand van zaken sporthal Zuid 
Mw. Krüders (Student en Stad) merkt op: 

• Goed dat er eindelijk een duidelijke deadline is en dat de knoop wordt doorgehakt. 

Dhr. Koops (CDA): 

• Waarom moet tot eind februari worden gewacht? 

• De fractie wenst het college succes om het voor de verkiezingen af te ronden. 

Dhr. Evenhuis (VVD) merkt op: 

• Er is geen sprake van voortgang. In tegenstelling tot elders in de stad is in Zuid vijf jaar lag 

niets gebeurd. De VVD is teleurgesteld over de gang van zaken. 

Mw. Hazewinkel (PvdA): 

• Er is wel degelijk veel geprobeerd, de gemeente was afhankelijk van andere partijen. 

• De vraag is: is er een zelfstandige ontwikkeling mogelijk en wil het college dat? 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• Sinds de nota van de drie fracties is intensief geprobeerd met partners een hal te realiseren. Nu 

er geen oplossing is, denkt het college dat het originele plan een mogelijkheid is? 

• De periode tussen september 2009 en februari 2010 is erg lang. 

• De vestiging van de bibliotheek zou in het nieuwe plan moeten worden meegenomen. 

• De fractie is het ermee eens dat haast wordt gemaakt. 
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Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 

• Jammer dat een brede oplossing niet is gelukt. Er moet snel iets gebeuren gezien de behoefte, 

inclusief die van de bibliotheek. 

• Mw. Rademaker (SP) sluit zich aan bij de opmerkingen van de ChristenUnie. 

Wethouder Van Schie reageert: 

• Een nieuwe sporthal in Zuid moet er volgens de planning in 2012/2013 staan. 

• Het onderzoek naar het alternatief kostte veel tijd en blijkt dus niet mogelijk. Sinds september 

2009 wordt verder gepraat over de oorspronkelijke variant. 

• Als in februari blijkt dat geen enkele variant in het kader van Liquid City kan, moet worden 

gedacht aan een alternatief plan. Het college zal dan de richting moeten aangeven: sport en 

bibliotheek of meer. 

• Het werken met meer partijen levert als ervaring op dat meer ‘go-momenten’ nodig zijn. 

• De wethouder hoop op 3 februari 2010 de commissie goed nieuws te kunnen brengen. 

 

B.5.  Gerechtelijke procedure ijshockeyvereniging Gijs Bears en Stichting Gijs Grizzlies 

Inspreker dhr. Eefting zegt dat men bezig is er een echte businessclub van te maken. Vorig jaar is de 

hoofdsponsor afgehaakt. Men is erg geschrokken van het persbericht. Het is een moeilijke tijd om 

sponsoren te vinden. Op voorhand de ijshuur betalen is onmogelijk. De stichting vraagt tijd om een en 

ander op te bouwen. De organisatie zal worden verbeterd. 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• De fractie is blij met de collegebrief en de behandeling in de commissie. 

• De gemeente is verantwoordelijk voor Kardinge en daarom moeten financiële problemen 

worden voorkomen. De fractie is blij dat tijdig wordt ingegrepen. 

• Heeft het college andere redenen dan het niet voldoen aan de betalingsregeling om de huur op 

te zeggen? 

• Het vooraf betalen van de ijshuur: wordt afgeweken van wat normaal is? Zo ja, waarom? 

Mw. Van Mameren (VVD): 

• De fractie is het eens met de vragen van GroenLinks. Het is jammer als het ijshockey uit 

Groningen zou verdwijnen. 

• Hoe zijn de bedragen opgebouwd? Wat is de stand van zaken? 

• Gijs Grizzlies wil, zo bleek vandaag, een deel van de betalingsachterstand op korte termijn 

betalen. 

• Ziet de wethouder een oplossing? De club voelt zich overvallen. Probleem is dat als er niet 

wordt gespeeld, geen enkele sponsor zich meldt. 

Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 

• Eens met de vragen van GroenLinks. Wat gebeurt er tot 1 juli 2010? 

Dhr. Koops (CDA): 

• Eens met de vragen van GroenLinks. De perspectieven zijn beperkt. Is er een overlevingsplan? 

Mw. Hazewinkel (PvdA): 

• Eens met de vragen van GroenLinks en met de opmerking van het CDA over het beperkte 

perspectief. Hoe ziet het college dit? 

• Vooraf huur betalen: een uitzondering op de normale regel is niet goed. Is deze eis wel reëel? 

Dhr. Luhoff (D66): 

• Eens met de vragen van GroenLinks. Het beperkte perspectief is een belangrijk punt. 

Dhr. Bolhuis (Stadspartij): 

• Eens met de vorige sprekers. Als er enig perspectief mocht zijn, moet dat worden 

vastgehouden. Het is jammer als het ijshockey uit de stad zou verdwijnen. 

Wethouder Van Schie reageert: 

• De wethouder legt de feitelijke situatie uit en wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Vanaf het 

begin van haar wethouderschap zijn er al problemen met het betalen van rekeningen. Eerdere 

afspraken worden niet nagekomen. 
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• Het college heeft het bestuur gevraagd naar de perspectieven en naar een fatsoenlijk plan. Dat 

is er niet. In 2009 zijn gesprekken gevoerd en op 4 januari 2010, de door de gemeente gestelde 

termijn, bleek er nagenoeg niets te zijn gebeurd. Daarom worden deze stappen genomen. 

• Op 28 januari 2010 dient een kort geding, daarom is de wethouder terughoudend in haar 

beantwoording. 

• Gijs Bears kan het seizoen afmaken onder een aantal voorwaarden. 

• Vooraf betalen van de huur: dat is nieuw en niet gebruikelijk. Het is een unieke situatie. Indien 

aan alle verdere voorwaarden is voldaan, is de wethouder bereid kritisch naar deze 

voorwaarde te kijken. Het signaal van de raad is helder. 

• Voor het uitbrengen van het persbericht is de stichting van de inhoud op de hoogte gebracht. 

 

C.1.  Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 

Mw. Postma (GroenLinks): 

• Brief speeltuincentrale en speeltuinvereniging Oosterpark: graag een toelichting. 

Wethouder Van Schie: 

• De door de raad aan de speeltuincentrale gevraagde extra activiteiten dienen te worden 

ingekaderd vanuit de accommodatienota. Deze week wordt er over gesproken en de raad 

ontvangt de resultaten. 

Mw. Postma (GroenLinks): 

• De fractie stelt voor de brief over het museum voor februari te agenderen, samen met het nog 

toe te sturen stuk naar aanleiding van vragen van de VVD. 

Wethouder Dijkstra: 

• Akkoord om dit in februari in de commissie te bespreken. Bekeken wordt of nog aanvullende 

informatie aan de commissie wordt toegestuurd. Wethouder De Vries zal aanwezig zijn. 

 

C.2.  Vaststelling verslagen 18 november en 2 december 2010 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• De fractie verzoekt de namen van de sprekers in het verslag op te nemen. 

De voorzitter: 

• Hedenmiddag is in het presidium afgesproken dat te gaan doen. 

 

De verslagen van 18 november en 2 december 2009 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Toezeggingen 

 

Wethouder Visscher: 
Bij agendapunt A.5. Rondvraag: 

De raad ontvangt op korte termijn het standpunt van het college over de opvang van ex-delinquenten 

door het Leger des Heils aan de H.W. Mesdagstraat. 

Bij agendapunt B.1. Gevolgen AWBZ pakketmaatregel: 

Het Wmo-platform wordt om een reactie gevraagd op de voorstellen van het college; deze reactie 

wordt naar de raad gestuurd. 

 

Wethouder Van Schie: 

Bij agendapunt A.5. Rondvraag: 

Manege Advendo: de commissie ontvangt voor het weekend een aanvullende beantwoording. 

Bij agendapunt B.5. Gijs Bears en Stichting Gijs Grizzlies: 

Indien aan alle andere voorwaarden is voldaan, is de wethouder bereid de voorwaarde vooraf betalen 

van ijshuur nader te bezien. 

Bij agendapunt C.1. Ingekomen stukken: 

De raad ontvangt de resultaten van het gesprek met de speeltuincentrale over extra activiteiten. 

 

Wethouder Dijkstra: 
Bij de agendapunten A.5. Rondvraag en C.1. Ingekomen stukken: 
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De raad ontvangt eind januari 2010 een brief over de verbouwplannen van het museum. Het 

onderwerp wordt in de commissie van 3 februari 2010 besproken. 

Bij agendapunt B.3. Motie gratis voorstellingen: 

De raad ontvangt een complete lijst met voorstellingen die gratis zijn. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur. 


