
 

 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, de heer Van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de EXTRA 

commissievergadering Financiën en Veiligheid van woensdag 19 juni a.s.. om 20.00 uur. 

 

Conformstukken  

Algemene subsidieverordening > Betreft harmonisatie van de ASV’s van de drie voormalige 

gemeenten. Gekozen is voor het VNG-model als basis. Rekening is gehouden met de 

aanbevelingen van  de Rekenkamercommissie. Er zijn enkele aanpassingen gedaan m.b.t. 

bijvoorbeeld de afgrenzing van EU-subsidies en de aansluiting  van procedures en termijnen 

op begrotingscyclus. 

Aanvullende kredieten jaarrekening > Betreft het repareren van administratief/technische 

overschrijdingen waarbij inhouding en qua dekking  geen problemen aanwezig zijn; de 

reparatie is nodig om  onrechtmatigheid bij de jaarrekening te voorkomen. 

Ombudsman en klachten 

Reeds enkele weken terug ontving u het traditionele jaarverslag van de Ombudsman (+ 

bijbehorend jaaroverzicht en de jaarverslagen NBK en WIJ), en inmiddels hebt u  ook het 

jaarverslag klachten van de eigen organisatie ontvangen, met een reactie op het rapport  van 

de Ombudsman. Traditiegetrouw worden beide tegelijk behandeld in  de raadscommissie. 

Het college meldt een toename van het aantal informeel afgehandelde klachten. Van het 

aantal formeel afgehandelde klachten bleek slechts iets meer dan de helft gegrond. 

Ombudsman en college stellen beide als doel dat er van klachten wordt geleerd. Met 

betrekking tot het KCC zijn er steeds minder klachten, al  worden terugbelverzoeken nog 

niet altijd consequent opgevolgd. De aanbevelingen van de Ombudsman worden niet 

allemaal overgenomen; met name t.a.v. de kwestie van de onttrekkingsvergunningen blijven 

college en Ombudsman van mening verschillen. De Ombudsman noemt als belangrijkste 

thema’s dit jaar: voortvarendheid van gemeentelijk handelen en informatievoorziening. 

De collegebrief was te laat voor de piepronde, maar zoals gezegd worden deze  

jaarverslagen altijd sowieso geagendeerd. 
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Experiment gesloten coffeeshopketen 

Zoals bekend wil het rijk experimenteren met een gesloten coffeeshopketen, waarbij een 

aantal telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis legaal mogen leveren aan coffeeshops. 

Gemeenten moesten zich voor 10 juni jl. hiervoor aanmelden. Voorwaarden zijn onder meer 

dat er max. tien gemeenten mogen meedoen, max. tien telers worden aangewezen, alle 

coffeeshops in een gemeente moeten meedoen, er alleen van de aangewezen telers mag 

worden afgenomen, en dat er een max. handelsvoorraad geldt van max. een weekvoorraad 

geldt. Omdat de burgemeester voornemens was de gemeente Groningen aan te melden, heeft 

de raad hierover een hoorzitting gehouden met o.a. de coffeeshops en geïnteresseerde telers. 

Het verslag hiervan treft u bij de stukken aan. De coffeeshophouders toonden zich erg 

kritisch t.o.v. het experiment. Recent hebt u nog een aanvullende brief van de burgemeester 

ontvangen, waarin hij ingaat op een aantal genoemde bezwaren. Verder meldt hij dat de 

gemeente inmiddels onder voorbehoud van instemming door de raad alvast heeft aangemeld. 

De eerste collegebrief is voor bespreking aangevraagd door GroenLinks, PvdA, SP, VVD, 

ChristenUnie, CDA, 100% Groningen, Student & Stad, en PVV. 

Subsidieverordening groep 1588 

 

In het kader van de  versterkingsopgave is afgesproken dat de groep (‘batch’) 1588 door kan 

gaan vanwege gewekte verwachtingen en gedane toezeggingen. Voor de gemeente 

Groningen betreft dit 123 woningen in Ten Boer. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld 

waarbij op basis van de versterkingsadviezen en een berekening van nieuwbouw van de 

woning het beschikbare budget voor versterking of nieuwbouw wordt bepaald. Dit budget 

kan via een subsidieaanvraag bij de gemeente worden aangevraagd en komt in een 

bouwdepot. Hiervoor moet een subsidieverordening worden vastgesteld. 

 

Dit raadsvoorstel is voor bespreking aangevraagd door GroenLinks, PvdA en SP. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de voorzitter, 

 

 

 

Wolbert Meijer 

raadsadviseur  


