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VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN 
 

WI: O&W nr. 10/06 

Datum: 8 september 2010 

Plaats: oude raadzaal 

Tijd: 16.30 – 17.45 uur 

 

Aanwezig: dhr. D. Jager (voorzitter), mw. M. Dekker, mw. E. van Lente, dhr. R. van der Schaaf 

(PvdA), dhr. M.D. Blom (VVD), dhr. V.G.F. Möhlmann, mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. A. 

Sijbolts (Stadspartij), mw. H. Rademaker (SP), mw. G.E.J. van der Meulen, dhr. P.S. de Rook (D66), 

dhr. D.G. Heeringa (CDA), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), mw. R.J.A.M. Krüders (Student en Stad), 

mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren). 

Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 

De wethouders: mw. E. Pastoor, dhr. T. Schroor, dhr. F. de Vries tot 17.00 uur, mw. J.A. Visscher 

Afwezig met kennisgeving: dhr. J. Evenhuis (VVD), dhr. J. Bolhuis (Stadspartij), dhr. G.J. Kelder 

(Partij voor de Dieren). 

Verslag: dhr. J. Bosma (Notuleerservice Nederland). 

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

A. ALGEMEEN DEEL 

 

A.1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter: 

• Opent de vergadering om 16.30 uur. 

• Herinnert aan de bijeenkomst ter voorbereiding van het integraal onderwijshuisvestingsplan 

bij de dienst OCSW op 15 september van 13.00-14.30 uur; het werkbezoek aan CJG in 

Beijum op 22 september van 12.00-13.00 uur; en het werkbezoek accommodatiebeleid 

podiuminstellingen in de Oosterpoort op 28 september om 20.00 uur. 

• Spreekt af de griffie werkbezoeken te laten organiseren aan Buurtbemiddeling Stiel en MPG 

krachtwijken. Voor Bslim is te weinig animo, voor de zomer vond al een bijeenkomst plaats. 

• Wijst op de afsluiting van de Week van de Straat op vrijdagmiddag 8 oktober. 

• Kondigt een uitnodiging aan voor de Expert Meeting Bibliotheekvisie op 23 september. 

 

Wethouder De Vries: 

• Is verheugd over de bouwstart van gymzaal De Morgenster met oplevering in mei 2011. 

• Meldt dat GIJS Bears IJshockeyvereniging tijdig de laatste betaling heeft voldaan. 

• Legt een brief d.d. 2 september 2010 in de visietrommel, waarin de KNVB meedeelt 

voetbalvereniging Mamio uit de competitie te nemen. 

• Onderzoekt met de gedeputeerde Sport en met Heerenveen mogelijke aansluiting bij 

ruimtelijk-sportieve ontwikkelingen rond het Olympisch plan 2028. Nadere informatie volgt. 

 

Wethouder Schroor: 

• Verwacht binnen enkele dagen de geplande aankoop van de Wall House. Heeft het nieuwe 

bestuur van de Wall House vrijdag 10 september als deadline gesteld om een correcte 

boekhouding aan te leveren om zo de extra injectie van 30.000 euro te kunnen onderbouwen. 

Het dossier komt naar verwachting oktober 2010 voor de raad beschikbaar. 

 

Wethouder Visscher: 

• Zegt toe rond 1 oktober 2010 al haar onderwerpen op de LTA van data te voorzien. 

• Wijst op de billboards die moeten zorgen voor meer erkenning van mantelzorgers en hen 

attenderen op ondersteuningsmogelijkheden. 

 

Mevrouw Pastoor: 
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• Nodigt de commissieleden uit om op 23 september te komen kijken hoe ze de nieuwbouw aan 

de Kluiverboom wind- en waterdicht zal maken. 

 

A.2 Vaststelling agenda 

 
Agendapunt B.3 is komen te vervallen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

A.3 Langetermijnagenda en lijst moties en toezeggingen 

 

De voorzitter: 

• Stelt voor de brief van wethouders Schroor en Pastoor en de brief openbaar onderwijs hierbij 

te betrekken. Op de laatste brief is nog geen schriftelijke reactie binnengekomen. 

 

Mw. Postma: 

• Hoort graag hoe en wanneer de Lokale Educatieve Agenda aangepakt wordt. 

 

Wethouder Pastoor: 

• Vraagt uitstel tot de commissie van november voor het Rapport Integraal Toezicht Jeugdzorg 

(nr. 67), de Notitie CJG’s (nr. 59) en het Visiedocument Integraal Jeugdbeleid (nr. 60) om 

deze op elkaar af te stemmen. Gaat ervan uit dat de conceptnota Integraal Jeugdbeleid 

hierdoor geen vertraging oploopt. 

• Laat zo snel mogelijk weten hoe en wanneer de Lokale Educatieve Agenda aangepakt wordt. 

• Betreurt dat het Actieplan laaggeletterdheid pas voor de commissie van  november 

aangeleverd kan worden. 

 

Met deze wijzigingen worden de LTA en lijst moties en toezeggingen vastgesteld. 

 

A.4 Conformstukken 

Sport op orde: ophalen krediet 

Het raadsvoorstel gaat als conformstuk naar de gemeenteraad van 29 september 2010. 

 

A.5 Rondvraag 

 

Mevrouw Dekker (PvdA): 

• Herinnert aan de toezegging van wethouder Schroor om de programmering en invulling van 

het Groninger Forum kort na de zomer te agenderen. Wat is de stand van zaken? 

 

Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren): 

• Vraagt of de wethouder gebruik gaat maken van het gratis lespakket over dierenwelzijn dat de 

Dierenbescherming heeft ontwikkeld voor de eerste twee klassen Vmbo. 

 

Wethouder Pastoor: 

• Wijst op de overvloed aan gratis lespakketten, maar zal de animo voor het lespakket over 

dierenwelzijn polsen binnen het Breed Besturen Overleg. 

 

Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Stelt voor het lespakket onder te brengen in het Natuur- en Duurzaamheidseducatiecentrum. 

 

Wethouder Schroor: 

• Heeft het presidium verzocht Grote Markt en Forum in hun totaliteit te agenderen. In januari 

moet de opzet van één Forumorganisatie gereed zijn, een jaar later volgt de invoering. 

• Buigt zich binnenkort met het Groninger Forum en Marketing Groningen over het vergroten 

van de zichtbaarheid door gezamenlijke marketing en promotie de komende jaren. 

 



                                                                  

Verslag vergadering raadscommissie Onderwijs en Welzijn 8 september 2010                                                                          3 

B. INHOUDELIJK DEEL 

 

B.1 Voortgang VMBO en krediet t.b.v. terreinaanleg Noordoost 

 

Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren): 

• Complimenteert het college met de aandacht voor de ecologische waarden van randzones. 

 

Mevrouw Rademaker (SP): 

• Is tevreden over de voortgang. 

 

Mevrouw Postma (GroenLinks): 

• Is tevreden over het overleg met de buurt, duurzaamheidmaatregelen en de financiële update. 

• Vraagt of op suggestie van de ANWB de bushaltes aan de Kluiverboom beiden aan de 

schoolkant kunnen komen te liggen om het oversteken van leerlingen te beperken. 

 

De heer Van der Schaaf (PvdA): 

• Is tevreden over de voortgang, zijn de schoolbesturen ook tevreden? 

• Vraagt of er meer tegenvallers te verwachten zijn door de vastgoedcrisis. 

• Is benieuwd hoe de discussie over de Augustinuslocatie verder zal gaan. 

 

De heer De Rook (D66): 

• Sluit zich aan bij de opmerkingen over duurzaamheid en de vraag over schoolbesturen. 

 

De heer Heeringa (CDA): 

• Pleit ervoor inrichting van de ruimten voor FC Lewenborg in de winterstop af te ronden. 

 

De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Is tevreden over het overleg met gebruikers en omwonenden en de aandacht voor 

duurzaamheid en veiligheid. 

 

Wethouder Pastoor: 

• Dankt de commissie voor de complimenten en instemming. 

• Heeft vernomen dat uit onderzoek naar de bushaltes blijkt dat verplaatsing niet zinvol is. 

• Neemt de invulling van terreinen mee bij het integraal huisvestingsplan openbaar onderwijs. 

 

Het raadsvoorstel gaat als conformstuk naar de gemeenteraad van 29 september 2010. 

 

B.2 Verbetering hulpverlening aan tippelprostituees (op verzoek ChristenUnie) 

 

De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Is teleurgesteld over de resultaten. Er komt geen nachtopvang, omdat de kosten niet op 

zouden wegen tegen de baten en de huidige voorzieningen zouden voldoen. De halve fte extra 

hulpverlening door VNN is mager. 

• Vraagt alternatieven te onderzoeken en wijst op het project Perspectief Plus van Terwille, dat 

openstaat voor alle prostituees en waarvoor de eerste aanmeldingen al binnen zijn. 

• Concludeert dat het college – ondanks de lange behandeltijd – onvoldoende heeft gezocht 

naar mogelijkheden het initiatiefvoorstel uit te voeren. Waarom duurde het zo lang? 

 

Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren): 

• Pleit voor gratis opvang voor verslaafde prostituees. De overheid moet een schild zijn voor de 

zwakkeren. Ook als de vicieuze cirkel niet te doorbreken is, moet de ellende verzacht worden. 

• Vindt de Tippelzone, waarbij vrouwen uit het zicht zijn, geen reden om niet meer te 

investeren. 
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• Stelt dat het redden van een mensenleven niet in kosten en baten valt uit te drukken. Ook 

zonder toekomstige bijdrage verdienen mensen hulp van de overheid. 

• Wil verder praten over deze problematiek bij de uitkomsten van het project Nachtvlinder. 

 

Mevrouw Van der Meulen (D66): 

• Stelt dat Groningen wel veel doet aan de integrale aanpak van drugs- en vrouwenhandel. 

• Pleit voor een realistische afweging wat de eventuele 220.000 euro op zou leveren. Het is de 

vraag of een bereik van bijvoorbeeld zes vrouwen voldoende rendement betekent. 

• Informeert naar het onderzoek over tippelprostituees. 

 

Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Vindt dat het mogelijk moet zijn deze groep voorzieningen en ondersteuning te bieden. 

• Betreurt dat opvang niet mogelijk bleek en hoopt dat het college per geval een passende 

oplossing zal zoeken. 

 

De heer Möhlmann (GroenLinks): 

• Begrijpt de teleurstelling van de ChristenUnie en steunt het zoeken naar alternatieven. 

Perspectief Plus van Terwille verdient een kans. 

• Vraagt wat de maatschappelijk werker van VNN (half fte) gaat doen. 

 

Mevrouw Rademaker (SP): 

• Begrijpt de teleurstelling van de ChristenUnie, al is er meer aanbod op de Tippelzone en geld 

voor onderzoek. 

• Kan zich voorstellen dat het lastig is een goede locatie voor huisvesting te vinden, maar 

verzoekt het college nogmaals om de tafel te gaan met alle partners om toch stappen te zetten. 

 

Mevrouw Van Lente (PvdA): 

• Kan zich vinden in de vragen van de ChristenUnie, al heeft het college niet helemaal stil 

gezeten. De raad heeft besloten wel wat voor deze groep te doen, dat moet ook gebeuren. 

 

De heer Sijbolts (Stadspartij): 

• Deelt de mening van de ChristenUnie en wijst op de zorgplicht van de gemeente. 

• Verbaast zich over de bijdrage van D66, niet alles hoeft altijd meetbaar te zijn. 

 

De heer Heeringa (CDA): 

• Sluit zich aan bij de gestelde vragen en is benieuwd of het college bereid is meer geld te 

investeren in interventiemogelijkheden uit het VNN-onderzoek. 

 

Wethouder Visscher: 

• Begrijpt de teleurstelling over het nog uitblijvende resultaat van stabiele huisvesting, maar 

bestrijdt onvoldoende gezocht te hebben. Het college blijft zoeken. Onconventioneel wonen is 

slechts in een enkel geval passend. 

• Ziet het als plicht het leed van prostituees te verzachten, al is prostitutie niet uit te bannen. 

• Drukt mensenlevens niet in euro’s uit, maar kan anderzijds een euro maar één keer uitgeven. 

• Wijst op de time-outvoorziening waar vrouwen per taxi heen gebracht kunnen worden. 

• Antwoordt dat de maatschappelijk werker in de huiskamer op de Tippelzone actief contacten 

legt met de tippelprostituees en ze op de mogelijkheid wijst eruit te stappen. De huiskamer 

van de Tippelzone voorkomt overlast in de binnenstad en biedt de vrouwen juist hulp en rust. 

• Gaat met een delegatie straatprostituees via Stichting Madelief, de politie en hulpverlening de 

mogelijkheden bespreken om wel iets te bereiken, waarbij de balans van het budget 

Maatschappelijke Opvang gehandhaafd moet blijven. 

• Antwoordt dat het project van Terwille de gemeente erg veel geld zou kosten. 
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• Bekijkt welke succesvolle interventies het VNN-onderzoek oplevert. Is bereid over extra 

maatregelen te discussiëren, mits middelen eerlijk verdeeld blijven over alle doelgroepen. 

 

B.4 Simplon 

 

Mevrouw Rademaker (SP): 

• Hoeft niet elk kwartaal een rapportage te ontvangen en gaat ervan uit dat het college de raad 

informeert wanneer nodig. 

 

Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Sluit zich aan bij de bijdrage van de SP. 

 

Mevrouw Postma (GroenLinks): 

• Sluit zich aan bij de bijdrage van de SP. 

 

De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Vraagt of de verbeterslag na drie kwartalen van de grond is gekomen. 

 

De heer De Rook (D66): 

• Hoeft geen kwartaalrapportage te ontvangen, omdat het college meldde dat er geen structureel 

probleem is. Wacht met interesse het debat in het najaar af. 

 

De heer Heeringa (CDA): 

• Wil wel de kwartaalrapportages ontvangen, doorsturen is een kleine moeite. 

 

De heer Blom (VVD): 

• Wil ook de rapportages ontvangen om een vinger aan de pols te houden, gezien de 

verrassingen uit het verleden. 

 

De heer Sijbolts (Stadspartij): 

• Vertrouwt het college toezicht op de kwartaalrapportages en het informeren van de raad toe. 

 

Mevrouw Dekker (PvdA): 

• Sluit zich aan bij eerdere voorstanders. 

 

Wethouder Schroor: 

• Dankt de commissie voor de steun en zal slechte signalen altijd aan de raad voorleggen, ook 

buiten de jaarcijfers in het voorjaar en de tussenrapportage in het najaar om. 

• Noemt de stand van zaken bemoedigend. Het verwachte begrotingsoverschot 2010 bedraagt 

20.000 euro. Het eerste kwartaal zijn de uitgaven al wel aangepast, het verhogen van de 

toegangs- en horecaprijzen is wat later ingevoerd, waardoor de inkomsten tegenvielen. De 

komende maanden zijn cruciaal voor de jaarinkomsten van Simplon. 

 

C. HUISHOUDELIJK DEEL 

 

C.1 Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 

 

De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Mist in het contract met het Groninger Museum (collegebrief d.d. 22 juli 2010) het Mendini-

paviljoen en de bijbehorende huurverhoging. Wordt dat in een apart contract geregeld? 

 

Wethouder Pastoor: 

• Geeft de vraag door aan wethouder De Vries. 
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C.2 Vaststelling verslagen 12 mei en 17 juni 2010 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur. 
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Toezeggingen namens het college 

 

Toezeggingen namens wethouder De Vries: 

• Legt een brief d.d. 2 september 2010 in de visietrommel, waarin de KNVB meedeelt 

voetbalvereniging Mamio uit de competitie te nemen. 

 

Toezeggingen namens wethouder Visscher: 

• Zegt toe rond 1 oktober 2010 al haar onderwerpen op de LTA van data te voorzien. 

 

Toezeggingen namens wethouder Pastoor: 

• Laat zo snel mogelijk weten hoe en wanneer de Lokale Educatieve Agenda aangepakt wordt. 

• Levert voor de novembercommissie de Notitie CJG’s, het Visiedocument Integraal 

Jeugdbeleid, het Rapport Integraal Toezicht Jeugdzorg en het Actieplan laaggeletterdheid 

aan. 

• Polst in het Breed Besturen Overleg de animo voor het gratis lespakket over dierenwelzijn, 

dat de Dierenbescherming ontwikkeld heeft voor de eerste twee klassen vmbo. 

 

Toezeggingen namens wethouder Schroor: 

• Informeert de raad zodra er negatieve signalen over Simplon zijn. 


