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VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES 

 

BEGROTING 2014 PROGRAMMA 4: WELZIJN, GEZONDHEID EN ZORG 
 

Datum: 6 november 2013 

Plaats: Oude raadzaal 

Tijd: 11.10 – 11.45 uur 

 

Aanwezig: dhr. P.S. de Rook (voorzitter), mw. B. Enting (PvdA), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), dhr. J. 

Evenhuis (VVD), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), mw. C.M. van Dijk 

(SP), mw. N.G.J. Temmink (SP), mw. G.E.J. Copini (D66), mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. R. 

Bolle (CDA), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), mw. S.T. Klein Schaarsberg (Student en Stad), mw. M. 

Wilschut (PvdD) 

Wethouder: mw. J.A. Visscher 

Namens de griffie: mw. G. Mulder (commissiegriffier) 

Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland) 

Inspreker: mw. Van der Stap 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Inspreker mw. Van der Stap (Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen SOOG) spreekt in 

over de generieke korting van 10% op het salaris van de steunfunctionaris en de huur van het kantoor. 

Het is een aanzienlijke korting boven op de landelijke kortingen van vorig jaar. Spreker legt uit wat 

het SOOG doet. Waarom wordt van de vier adviescolleges alleen het SOOG gekort? Het is 

onverantwoord te korten op de steunfunctionaris. 

Mw. Postma (GroenLinks): 

 De generieke korting blijft merkwaardig omdat niet alle gevolgen in kaart zijn gebracht. 

 Maatschappelijke opvang en huisbezoek ouderen: de vraag is of het goed is het 

innovatiebudget volledig weg te halen. 

 Laaggeletterdheid: spreker gaat ervan uit dat dit is opgelost door het bedrag van 750.000 euro 

voor educatie voor 2014. 

 De adviesraden: onduidelijk is hoe het college verder wil met de adviesraden. 

 Integratie en emancipatie: spreker is blij dat er naast het inclusieve denken aandacht blijft voor 

specifieke groepen. 

 Meldpunt discriminatie: spreker hoopt dat de gesprekken over onder andere voorlichtende 

taken goed verlopen. 

Mw. Van Dijk (SP): 

 Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en 

gehandicapten terechtkomt bij de mensen die dit nodig hebben? Er is maatwerk nodig. 

 Het is verontrustend dat de eigen bijdrage in het kader van de Wmo leidt tot een afname van 

het gebruik van de betreffende voorzieningen. Is bekend om welke voorzieningen het gaat en 

welke mensen het betreft? 

Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 

 Sociale samenhang en leefbaarheid: kan de vernieuwde samenwerking in het welzijnswerk 

worden gehandhaafd met de voorgestelde 10% korting? 

 Meldpunt overlast en zorg: het is positief dat het college er geld voor uittrekt. 

 Stips: het integreren van de eigen dienstverlening is een goede zaak. 

 Individuele voorzieningen Wmo: spreker is het eens met de vraag van de SP. 

 Sommige teksten in het programma gaan te veel mee met het idee van de 

participatiesamenleving. Sommige mensen lukt het niet zichzelf te redden. 
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 Vrouwenopvang: de verdeling van de gelden pakt onvoordelig uit voor de stad. Spreker roept 

de andere fracties op om bij de collega’s in de Tweede kamer te protesteren. De fractie dient 

hierover volgende week een motie in. 

Mw. Enting (PvdA): 

 Het gaat goed met de wijken: de leefbaarheid is op orde en de Stips zorgen voor een goede 

basisstructuur. De pilot sociale teams loopt goed. Hoe gaan de sociale teams samenwerken 

met de wijkteams? 

 De bezuiniging op de maatschappelijke opvang lijkt erg groot. Kan het college beloven dat dit 

goedkomt en dat er niemand op straat hoeft te slapen? Hoe is de relatie tussen de 

programma’s 4 en 10 wat betreft maatschappelijke opvang? 

 Hoe kan de gemeente initiatieven op het gebied van sociaal ondernemerschap het beste 

faciliteren? 

 Meldpunt discriminatie: de fractie heeft zorg vanwege de bezuiniging. Kan het meldpunt de 

normale taken nog wel uitvoeren? 

 De fractie is het eens met de opmerking van GroenLinks over de generieke korting. 

Dhr. Evenhuis (VVD): 

 Kan worden onderzocht waarom Stadjers korter of langer leven dan de gemiddelde 

Nederlander? 

 Gezond gedrag: de doelstelling ziet er goed uit worden. Worden de beoogde percentages voor 

participatie gehaald? 

 Taalachterstanden: hoe wordt dit bestreden bij mensen die zich in een isolement bevinden? 

Wat kan bij hen worden bereikt? 

 Toename thuis- en daklozen en huiselijk geweld: wat kan hieraan worden gedaan? 

Mw. Copini (D66): 

 De fractie kan zich goed vinden in de doelen en activiteiten. 

 Spreker is het eens met de opmerking van de PvdA en GroenLinks over innovatie. In hoeverre 

is er ruimte voor innovatie van de zorg in de wijken voor 2014? 

 Integratie en emancipatie: waarvoor is de gevraagde 262.000 euro bestemd? Kan het met een 

minder groot bedrag? 

Dhr. Bolle (CDA): 

 Individuele voorzieningen Wmo: de omslag in het denken ontbreekt in de stukken. 

 Delen van de nieuwe benadering zoals zelfredzaamheid zaten al in het bestaande beleid. 

 Diversiteit: de fractie steunt het beleid van de gemeente. Het meldpunt discriminatie is erg 

nuttig. 

 De zelforganisaties: het is goed dat de betreffende groepen hun identiteit ook binnen de 

samenleving kunnen uitdragen. 

Dhr. Verhoef (ChristenUnie): 

 De generieke korting: graag meer onderbouwing van deze maatregel. 

 Hoe kunnen de adviesraden meer één geheel vormen en gezamenlijk optreden? 

 De fractie is het eens met de vragen van de PvdA over de bezuiniging op de maatschappelijke 

opvang. 

Mw. Klein Schaarsberg (Student en Stad): 

 Spreker sluit zich aan bij de vragen van de inspreker en van sommige commissieleden over de 

rol van de adviesraden in de toekomst. 

 De fractie is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar individuele voorzieningen 

in de Wmo. 

 Spreker is het eens met de vraag en de opmerking van de PvdA over maatschappelijke opvang. 

 Taalachterstand en laaggeletterdheid: spreker kan zich vinden in het beleid en sluit zich aan bij 

de gestelde vragen. 

 Vrouwenopvang: het blijft onduidelijk wat de gevolgen zijn van de verdeling van de gelden. 

Blijft er voldoende ruimte voor de opvang? 

 Gezondheid: hoe wordt gestimuleerd dat inwoners gezond gaan leven? 
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Mw. Wilschut (PvdD): 

 De fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de generieke korting. Spreker is het eens 

met de vragen van de ChristenUnie. 

 Wmo, afhandeling aanvragen: waarom is het doel niet om binnen 8 weken 100% te hebben 

afgehandeld? 

 De levensduur van de Stadjers: wat zijn hoofddoodsoorzaken? Kan worden aangegeven dat 

luchtkwaliteit meer aandacht heeft? 

 Bij sommige doelen is onduidelijk of die positief of negatief zijn geformuleerd. Zie 

bijvoorbeeld het doel bij vrouwenopvang: minder opnames. Helderheid is nodig. 

Wethouder Visscher: 

 De laatste vraag van mw. Wilschut: het opstellen en formuleren van doelen is vaak moeilijk, 

evenals het meten ervan. Er wordt het nodige onderzoek verricht. 

 De generieke korting: het college probeert de korting zo zorgvuldig mogelijk door te voeren. 

Via programma’s van eisen stuurt het college bij de instellingen. Het college spreekt met de 

ontvangers van de dienstverlening en met de dienstverleners zelf. De raad ontvangt een 

vandaag verstuurde brief over de resultaten van die gesprekken. 

 Innovatiebudgetten: het college probeert daar waar het kan de maatschappelijke opvang 

onderdeel te laten zijn van de gehele vernieuwing van het sociale domein. Hetzelfde geldt 

voor de huisbezoeken voor ouderen: dit wordt een onderdeel van de dienstverlening door 

Stips. 

 De wethouder is het oneens met de Stadspartij wat betreft de opmerking over de 

participatiesamenleving. De gemeente blijft tegelijkertijd pal staan voor de mensen die het niet 

redden. 

 Taalachterstanden: de wethouder is blij dat er meer geld van het Rijk komt. 

 Individuele voorzieningen: mensen moeten altijd een beroep op de gemeente kunnen doen. De 

gemeente moet daar goed op reageren inclusief het opzetten van een bezwaarprocedure. 

 Sociale teams en wijkteams: het gaat om het vormen van één team met beroepskrachten en 

vrijwilligers. Het team werkt integraal. Er is een spreiding over de stad. Ervaringen van 

inwoners die in wijkteams in NLA-wijken meededen, worden meegenomen. 

 De gemeente volgt de onderzoeken naar de levensduur van Nederlanders en Stadjers. De 

sociaal-economische status is een oorzaak van de gemiddeld kortere levensduur van Stadjers. 

 De adviesraden: de bezuiniging van 10% heeft betrekking op het gehele sociale domein. De 

adviesorganen zijn daarvan uitgezonderd. Het SOOG is een samenwerkingsverband van 

ouderenorganisaties en is een belangenorganisatie, en daarvoor geldt de korting wel. 

 Integratie en emancipatie: het klopt dat het idee van de inclusieve samenleving oog blijft 

houden voor specifieke aandacht voor bepaalde groepen. De wethouder verwijst naar de 

laatste toegezonden brief. 

 Meldpunt discriminatie: dit is een belangrijk speerpunt. Voor de wettelijke taken is geld 

beschikbaar. Over voorlichting en preventie wordt nog gesproken. 

 De vraag van mevrouw Enting over middelen uit het programma veiligheid: het is een 

herschikkin g in het budget. Belangrijke activiteiten worden voortgezet en deels uit het budget 

maatschappelijke opvang betaald. 

 De 262.000 euro voor integratie en emancipatie: het bedrag is nodig en kan niet omlaag. 

 Verdeelsleutel gelden vrouwenopvang: de gemeente is in gesprek met het ministerie. 

 De vraag van mevrouw Van Dijk over maatwerk bij de tegemoetkoming zorgkosten: de raad 

komt nog te spreken over de inkomensondersteunende maatregelen die deels naar de gemeente 

gaan. De wet is er nog niet. Het geld zal naar de mensen moeten gaan die dit het meest nodig 

hebben. Het wordt onderdeel van het beleid voor inkomensondersteuning en 

armoedebestrijding. 

 De hoofddoodsoorzaken: in het gemeentelijk beleid wordt altijd gekeken naar de belangrijkste 

factoren waar de gemeente iets kan betekenen. 

 Nieuwe initiatieven kunnen nu zeker worden ingebracht omdat de gemeente bezig is met de 

vernieuwing van het sociale domein. 



Verslag vergadering gecombineerde raadscommissies Begroting 2014 Programma 4 Welzijn, gezondheid en 

zorg 6 november 2013 

4 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.48 uur. 


