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Uitnodiging gecombineerde commissie d.d. 9 oktober 2019

Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, W. Kok, nodig ik u uit voor de gecombineerde commissie van woensdag 9 oktober
2019 om 16:30 in de oude raadszaal te Groningen. Deze brief geeft een korte toelichting op de stukken die
geagendeerd zijn.

Conformstukken.
Er zijn geen conformstukken geagendeerd voor deze agenda.

Toekomst met perspectief
Dit betreft een raadsvoorstel omtrent het armoedebeleid in de gemeente Groningen. Het is een inhoudelijk
beleidsvoorstel, de financiële kaders komen terug in de begroting.
Het college van B&W presenteert een ontwikkelplan waarmee armoede de komende jaren structureel aangepakt
moet worden. De missie van het plan is om armoede-overdracht van ouder op kind te doorbreken. Zodat alle
kinderen dezelfde kansen hebben en niet vast blijven zitten in generatiearmoede.
De methode is gebaseerd op een mensgerichte aanpak en een doorlopend leerproces. Het mensgericht vertaald
zich in elf uitgangspunten, geschreven vanuit het perspectief van de client. Het doorlopend leerproces houdt in
dat er niet gewerkt wordt met statische programma’s maar dat aanpassing aan de maatschappelijke
werkelijkheid voorop staat; met inzichten uit de wetenschap én in voortdurende samenspraak met mensen die
zelf in armoede leven of hebben geleefd.
Om houvast te houden zijn er zes ontwikkelingslijnen geformuleerd die leidend zijn in het aanpakken van
armoede. Dat zijn de volgende zes:
1) Ervaringsdeskundigheid benutten.
2) Een effectief wegingskader maken en hanteren.
3) Het ontwikkelteam #TeamPerspectief.
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4) De gemeentelijke organisatie effectiever maken.
5) Gebiedsgericht werken.
6) Maatschappelijke coalities vormen.
Uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met de inhoud van het ontwikkelplan.
Bespreking is aangevraagd door: PvdA, D66, VVD, SP, Stadspartij, PvdD en GL.

Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen Groningen.
Dit betreft een collegebrief over de stand van zaken van jeugdgroepen die vallen onder de aanpak
problematische jeugdgroepen.
Vanaf 2017 werkt Groningen met het landelijke zeven stappenmodel problematische jeugdgroepen. Dat model
is aangepast en toegespitst op de lokale situatie; het Groninger model.
Vier jeugdgroepen worden extra in de gaten gehouden vanwege de problemen die ze veroorzaken. Dat zijn de
volgende groeperingen:
1) Jeugdgroep Paddepoel.
2) Jeugdgroep Hoogkerk.
3) Jeugdgroep Lewenborg.
4) Jeugdgroep Haren.
Daarnaast wordt de jeugdgroep in ten Boer in de gaten gehouden maar is er geen aanleiding om de groep onder
de aanpak problematische jeugdgroepen te plaatsen.
De aanpak problematische jeugdgroepen wordt als positief ervaren door het college van B&W. De gemeente
slaagt er, samen met de ketenpartners, in om de individuele leden van de jeugdgroepen snel in beeld te krijgen
en zicht te krijgen op hun rol binnen de groep. Naar aanleiding daarvan kunnen er effectieve interventies ingezet
worden die de overlast sterk verminderen.
Wel maakt het college zich zorgen over de toename in omvang van een aantal jeugdgroepen. Ook zijn er meer
ernstige geweldsdelicten en straatroven geconstateerd.
Onlangs heeft de gemeente drie jeugd-BOA’s aangesteld om zicht te houden op de jeugdgroepen. Indien het
aantal en de omvang van de jeugdgroepen blijft toenemen en de problematiek zich blijft verharden is de
gemeente genoodzaakt extra capaciteit beschikbaar te stellen.
In het eerste kwartaal van 2020 wordt de raad wederom op de hoogte gehouden van de voortgang en
maatregelen die zijn getroffen.
Bespreking is aangevraagd door: CDA, CU, PVV, SP en 100% Groningen.
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Voortgang herijking visie Stadspark
Dit betreft een collegebrief over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang herijking visie Stadspark.
In 2006 stelde uw raad de visie: ‘De verborgen stad, structuurvisie voor het Stadspark Groningen’ vast. Er is in
de afgelopen tijd ook veel gebeurd. De totale realisatie van de visie is echter niet afgerond omdat de middelen
niet voorhanden waren om grote structurele maatregelen in het park uit te voeren.
De visie uit 2006 is voor het college nog steeds leidend. Er is geen behoefte aan een totale vernieuwing van de
visie wel wil het college de uitgangspunten voor de herijking aan u voorleggen. Dat zijn de volgende vijf
uitgangspunten:
1) Het Stadspark is een park voor de hele stad. We onderkennen de grote potentie van het park en zetten
stappen om deze beter te benutten, zowel als het gaat om de recreatieve functie als om de betekenis van
ecologie, biodiversiteit en klimaat.
2) De identiteit van het park is verbonden aan de ontstaansgeschiedenis. Een deel van het park is
aangemerkt als monument in Engelse landschapsstijl. We behouden en versterken de cultuurhistorische
en landschappelijke waarden.
3) Het park moet beter worden verankerd met de rest van de stad. Dat betekent dat we de fysieke
bereikbaarheid moeten verbeteren (bijv. vanuit het Suikerfabriek terrein), ecologische verbindingen tot
stand moeten brengen en de functionaliteit (het programma) moeten richten op de toekomstige behoefte
van de stad.
4) Wij werken aan een goede balans tussen de meerdere – soms strijdige – functies die het park vervuld:
recreatie, rust en ruimte in het groen, sport, klimaat, ecologie, evenementen. Een evenwicht tussen rust
en reuring.
5) We onderzoeken hoe we ruimte kunnen geven aan initiatieven van bewoners die bijdragen aan meer
activiteiten in het park.
Begin 2020 komt het college met een herijkte visie op het Stadspark, daarin betrekken ze graag de opvattingen
van u over de geformuleerde uitgangspunten.
Bespreking is aangevraagd door: PvdD, CU, PvdA, GL en D66.

Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitter,
Sjoerd Wannet
Raadsadviseur a.i.

