VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES
BEGROTING 2014 PROGRAMMA 3: JEUGD EN ONDERWIJS
Datum: 6 november 2013
Plaats: Oude raadzaal
Tijd: 13.15 – 14.55 uur
Aanwezig: mw. S.A. Koebrugge (voorzitter), mw. E. van Lente (PvdA), dhr. J. Evenhuis (VVD),
mw. C.M. van Dijk (SP), mw. N.G.J. Temmink (SP), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), dhr. R.P. Prummel
(Stadspartij), dhr. P.S. de Rook (D66), mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. R. Bolle (CDA), dhr. M.
Verhoef (ChristenUnie), mw. A.S. Klein Schaarsberg (Student en Stad), mw. M. Wildschut (PvdD)
Wethouder: mw. J.A. Visscher, dhr. T. Schroor
Namens de griffie: mw. G. Mulder (commissiegriffier)
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mw. Wilschut (PvdD):
 De subsidies voor schoolmaatschappelijk werk en rebound zijn erg belangrijk.
 Transitie jeugdzorg: de organisaties moeten zich goed kunnen voorbereiden en moeten daartoe
voldoende middelen en ruimte krijgen. Wat vindt het college van het bericht dat het er nog
geen concrete plannen zijn en dat gemeenten nog geen verantwoording kunnen afleggen?
 Door de vormgeving ontstaan misverstanden over de in het programma opgenomen doelen.
 Leskist natuur- en duurzaamheidseducatie: kan het gebruik worden bevorderd?
Dhr. Evenhuis (VVD):
 Dit programma bevat een flink aantal complexe onderwerpen. Er is minder geld en toch
worden de doelen hoger gesteld dan in het verleden.
 Wat gaat het college doen om de doelen voor overgewicht en sportdeelname te halen?
 Naschoolse opvang: waarom is Groningen-Zuid niet genoemd?
 Gebruik leskisten: het doel gaat in twee jaar tijd van 35% naar 60%. Hoe wil het college dit
realiseren?
Mw. Van Lente (PvdA):
 Is de gemeente er klaar voor om de bezuinigingen en de decentralisaties door te voeren?
 Het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren heeft een basis gelegd om verder te gaan.
 Leerlingenvervoer: de fractie wil dat de effecten van de bezuiniging worden gemonitord.
 Kinderactiviteiten: blijft er voldoende aanbod in alle wijken?
 Wat betekent het verdwijnen van de vaste contactpersonen voor de wijken? Wat vinden de
instellingen daarvan?
 De gemeente houdt een zorgplicht voor het onderwijs.
Mw. Postma (GroenLinks):
 Onderwijspact: wat wil het college concreet bereiken? Wat zijn de verwachtingen? In hoeverre
is dit controleerbaar voor de raad?
 De bezuinigingen: de fractie vindt dat er onevenredig veel bezuinigingen bij jongeren en in het
verlengde daarvan soms bij het onderwijs terechtkomen. Spreker noemt de opeenstapeling van
de bezuinigingen op dit gebied, vooral bij jeugd en jongeren.
 Schoolmaatschappelijk werk en Rebound: het klopt niet dat dit geen wettelijke taak is zoals
het college zegt. Preventie, licht pedagogische hulp en voortijdig schoolverlaten zijn taken van
vooral de gemeente. De fractie begrijpt de bezuiniging op preventie niet omdat die taak bij de
decentralisatie jeugdzorg extra belangrijk wordt. Er valt een gat van een jaar.
Dhr. Sijbolts (Stadspartij):
 Spreker is het eens met de opmerking van de VVD over hogere doelen en minder geld.
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Integraal jeugdbeleid, terugdringen vroegtijdig schoolverlaten: het middellangetermijndoel is
ambitieus, maar niet realistisch vanwege de bezuinigingen. Hoe is dit te verklaren?
 Bezuiniging op kind-, jeugd- en jongerenactiviteiten: de fractie vindt dat sprake is van
omvangrijke bezuinigingen die te ver gaan.
 Waarom wordt bezuinigd op de doelgroepkinderen terwijl er nieuw beleid komt?
 Vensterscholen: de aanpak is goed. Graag de drijfveer dat alle kinderen in de stad maximale
kansen in ontwikkeling krijgen, opnemen in andere beleidsvelden.
 Actieve en gezonde leefstijl: het is zorgelijk dat het aantal jongeren dat voldoet aan de
Nederlandse norm voor bewegen, terugloopt.
Dhr. De Rook (D66):
 De fractie heeft zorgen over vooral het voortijdig schoolverlaten. Wat doet het college om dit
te voorkomen?
 Naast zorg zijn er kansen. Groningen lijkt onderwijsstad van Nederland te worden. Positief is
verder de aanpak bij de vensterscholen: de gemeente neemt samen met het veld de
verantwoordelijkheid.
Dhr. Verhoef (ChristenUnie):
 Is het eens met de vragen over de generieke korting.
 Herijking gemeentelijke rol bij aanpak schoolgebouwen: waarom is nog 800.000 euro extra
nodig? Wat houdt die herijking precies in? Hoe gaat het met duurzame schoolgebouwen?
 Opvoedkracht en CJG: waarom wordt de tevredenheidsindicatie naar beneden bijgesteld?
Mw. Klein Schaarsberg (Student en Stad):
 Hoe gaan het onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg straks samen? Hoe gaat dit bij
het passend onderwijs? Kunnen de scholen dit per 1 augustus 2014 aan? Krijgen de scholen de
benodigde steun van de gemeente?
 Vroegtijdig schoolverlaten: graag veel aandacht voor het vinden van werk en stages. Het moet
breder worden bekeken in het kader van jongerenwerkloosheid.
 Actieve en gezonde leefstijl voor de jeugd: het is jammer dat de kinderen jonger dan 10 jaar
minder aandacht krijgen wat betreft het bestrijden van overgewicht.
Mw. Temmink (SP):
 Hoe is de praktische uitvoering van het Onderwijspact? Wat is de rol van de gemeente?
 Overgewicht is een punt van grote zorg. Kan het CJG iets doen aan overgewicht bij kinderen
onder de 5 jaar? Zijn daar voldoende middelen voor? Hoe komt het dat het percentage
kinderen tussen de 5 jaar en de 10 jaar met overgewicht toeneemt?
 Aantal kindactiviteiten per wijk: is er voldoende aandacht in de wijken en zijn de activiteiten
voldoende gespreid?
Dhr. Bolle (CDA):
 Aanpak schoolgebouwen, reserve onderwijshuisvesting: volgens spreker zijn de in de
begroting voor 2014 bestemde middelen niet geoormerkt. Klopt dit? Zo ja, kan dit alsnog
gebeuren?
 Passend onderwijs: blijft de keuzevrijheid voor ouders per augustus 2014 bestaan?
 Veilig opgroeien: gaat Stadstoezicht hier een rol spelen?
Wethouder Schroor:
 Onderbenutting leskist: dat moet beter. Scholen hebben wel veel aandacht voor duurzaamheid
en educatie.
 Het verhogen van de Cito-score is inderdaad een forse ambitie. Het verhogen van de prestaties
staat centraal en dan gaat het om meer dan Cito-scores. De wethouder noemt het net
uitgereikte persbericht over de vensterscholen.
 Naschoolse opvang wordt meegenomen in de nieuwe samenwerking met de vensterscholen.
Elke school heeft te maken met naschoolse opvang.
 De gemeente en het onderwijs werken op een goede manier samen. De wethouder noemt de
cofinanciering.
 De ambitie van de gemeente is hoog wat betreft onderwijs en jongeren tot 23 jaar.
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Onderwijspact: er is vier keer per jaar een bijeenkomst waar ook raadsleden welkom zijn.
Bekeken wordt hoe raad en commissie input kunnen leveren. De wethouder komt erop terug.
 De bezuinigingen op schoolmaatschappelijk werk: bekeken wordt hoe het
schoolmaatschappelijk werk op een andere manier kan worden gedaan. De wethouder noemt
de CJG’s, de nieuwe impuls vensterscholen, de nieuwe jeugdzorg, de arrangementen, de
wijkteams en het wijkpunt. De functie blijft dus behouden. Het gebeurt op een efficiëntere
manier. De wethouder verschilt van mening met mevrouw Postma.
 Vroegtijdig schoolverlaten: de regiomiddelen voor Rebound zijn nog niet volledig benut. In de
gemeente is het aantal vroegtijdige schoolverlaters afgelopen jaar met 20% gedaald. De
gemeente is dus goed bezig.
 Budget reserve onderwijshuisvesting: dit budget wordt gebruikt om fluctuaties in nieuwbouw
en renovaties op te vangen. De gemeente heeft de afgelopen jaren nog nooit een
onderwijsvraag van de scholen afgewezen.
 Duurzame schoolgebouwen: de ambitie blijft bestaan, maar het geld is er niet. Via
cofinanciering ontstaan mogelijk nieuwe kansen. Het programma Fris en duurzaam loopt goed
en is door de bezuinigingen een jaar later gereed.
Wethouder Visscher:
 Bezuiniging kinder- en jongerenactiviteiten: de raad ontvangt volgende week een brief. Het
college is bezig de ondersteuning van deze activiteiten efficiënter te organiseren. Per wijk
wordt één team gevormd. Kwetsbare kinderen krijgen prioriteit. Het college stelt in het eerste
kwartaal 2014 een bedrag van ruim 30.000 euro beschikbaar voor de afbouw en overdracht
van de activiteiten.
 Overgewicht onder jongeren: het is een landelijk probleem en er komt een landelijk
aanvalsplan. Groningen doet eraan mee en wil net als Zwolle met de aanbieders van
voedingswaren afspraken maken.
 Veilig opgroeien: Stadstoezicht heeft een rol. Ook ouders worden betrokken.
 Zorgtaak passend onderwijs: het is nog onduidelijk of het op 1 augustus 2014 goed is
geregeld. De komende maanden wordt duidelijk of het onderwijs het voor elkaar krijgt.
 Een vaste contactpersoon per wijk: er vinden wijzigingen plaats. Het college wil laten
vastleggen dat er vaste en bekende mensen per wijk werken. Dat hoort bij de gebiedsgebonden
aanpak.
 Decentralisatie jeugdzorg: de gemeente wil er voor zorgen dat geen jongeren tussen de wal en
het schip vallen. Dit kan alleen als een aantal zaken vanuit rijkszijde goed zijn geregeld. De
gemeente kan de jeugdzorg wel degelijk goed regelen en controleren.
De voorzitter sluit de vergadering om 14.25 uur.
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