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Geachte heer, mevrouw. 

Op 4 juli 2018 heeft u in verschillende raadscommissies de programma's en 
paragrafen van de gemeenterekening 2017 besproken. Met deze brief 
ontvangt u antwoord op de niet-beantwoorde vragen en geven wij een 
overzicht van de gedane toezeggingen. Rond de toezeggingen hebben wij ons 
beperkt tot nieuwe zaken. Aankondigingen van activiteiten, verkenningen, 
visies, uitvoeringsprogramma's en projecten die al in de pijplijn zitten, kunt u 
terugvinden in de diverse lange termijn agenda's (LTA's) van de betreffende 
raadscommissies. 

Programma 1. Werk en Inkomen 
- De diversiteitsprijs wordt dit jaar weer uitgereikt en zal volgend jaar worden 
meegenomen in de Rekening; 
- Ons college informeert uw raad met de rapportage van Herepoort over de 
regionale werkgelegenheidseffecten van de Zuidelijke ringweg. 

Programma 2. Economie en werkgelegenheid 
- Ons college komt binnenkort met een notitie over broedplaatsenbeleid; 
- Cube 050 en andere (meer commerciële) initiatieven worden meegenomen 
in de Rekening volgend jaar. 

Programma 4. Zorg, welzijn en gezondheid 
- Ons college komt tijdens de raadsbehandeling met cijfermatige 
onderbouwing van een aantal indicatoren die in de rekening niet zijn 
ingevuld. 
- Hermeldingen Veilig Thuis: nader onderzoek naar achtergronden loopt, ons 
college komt na de zomer met meer informatie hierover. 
- In september komt ons college met een brief over de ontwikkelingen 
jeugdhulp, het implementatieplan Taskforce Jeugdhulp en de Transformatie-
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agenda 2018 t/m 2020 waarin de aanpak voor de transformatie van het 
jeugdhulp voor de komende jaren wordt geschetst. 

Programma 5. Sport en bewegen 
- Met betrekking tot beweegplekken: er wordt een bijstelling van de 
indicatoren betrokken bij de begroting 2019. 
- Uitbreiding sporthopper voor MBO: het college zal hierover in gesprek gaan 
met ROC's en komt hierop terug. 
- Met betrekking tot de trainingshal in Martiniplaza zal het college de raad op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen; 
- Nadere duiding met betrekking tot het Jeugdsportfonds: in de rekening is 
een cijfer opgenomen gebaseerd op de prognose vwb verstrekkingen die het 
JSF zelf maakte voor 2017. Het Jeugdsportfonds wordt afgerekend op de 
daadwerkelijk gerealiseerde verstrekkingen. Dat aantal was pas in juni 
bekend. De daadwerkelijke realisatie in 2017 bedraagt 1.005. Dat staat ook in 
de Terugblik. In 2017 zijn de verstrekkingen voor dans overgeheveld naar het 
Jeugd Cultuur Fonds. 

Programma 6. Cultuur 
- Broedplaatsen: ons college komt in september met een quickscan; 
- Muziek als indicator in het onderwijs: deze suggestie wordt bij de begroting 
2019 betrokken. 

Programma 7. Verkeer 
- Ons college zal in de stadspanel-enquête met betrekking tot fietsbeleid een 
extra vraag opnemen t.b.v. evaluatie gedragscampagnes. 

Programma 8. Wonen 
- Het punt van de "starters' komt als apart punt terug in het Meerjaren
programma Wonen; 
- Ons college zegt toe dat er een nieuwe inventarisatie monumenten zal 
worden gedaan; 
- Ons college komt richting Stad & Ommelanden terug met uitleg op de vraag 
naar het verschil met eerder genoemde getallen, (betreft kerncijfers aantal 
huurwoningen). 

Programma 9. Onderhoud en beheer openbare ruimte 
- De suggestie mbt de indicator ecologisch beheer i.r.t. BORG-schouw wordt 
betrokken bij de begroting 2019. 

Programma 10. Veiligheid 
- Ons college zegt toe in de driehoek / binnenstadsoverleg de 
veiligheidssituatie tijdens het uitgaan te bespreken in relatie tot de 
aangiftebereidheid, met de vraag of er mogelijkheden zijn om het 
veiligheidsgevoel nog te vergroten (hierbij ook horeca/portiers betrekken, 
panel deurbeleid, meldpunt overlast; evt. actief op zoek naar ervaringen van 
mensen tijdens het uitgaan); 
- In de volgende rekening zal bij indicatoren waarbij een streepje staat aan 
worden gegeven waarom er in dat geval geen gegevens bekend zijn. 
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- Ons college komt na de zomer met een brief over deelname aan het 
experiment gelegaliseerde wietteelt; 
- Ons college zal de commissie in het najaar in beslotenheid informeren over 
de stand van zaken m.b.t. de aanpak van ondermijning; 
- M.b.t. dierenmishandeling als indicator voor huiselijk geweld: 
Om het bewustzijn en de kennis over het verband tussen dierenmishandeling 
en huiselijk geweld te vergroten, is dit thema opgenomen in het 
activiteitenplan van het kenniscentrum van Veilig Thuis en in dit kader wordt 
op 4 oktober een middagcongres over dit thema georganiseerd. We gaan 
onderzoeken op welke manier we kunnen stimuleren dat informatie van de 
dierenbescherming en dierenartsen m.b.t. dierenmishandeling gedeeld wordt 
met Veilig Thuis (toepassing Wet meidcode), zodat we een eventueel verband 
met huiselijk geweld eerder kunnen signaleren en daarop kunnen 
interveniëren. Verder gaan we met Veilig Thuis overleggen of het mogelijk is 
te registreren op het aantal meldingen bij Veilig Thuis waarbij ook sprake 
was van dierenmishandeling. Wij zullen u hierover in september nader 
informeren. 

Paragraaf 1. Integraal gebiedsgericht werken 
- Na de zomer ontvangt de raad een brede evaluatie van het gebiedsgericht 
werken. 

Paragraaf 2 Duurzaamheid 
- De cijfers over 2017 m.b.t. duurzaamheid worden in het najaar verstrekt aan 
de raad. 

Onderdeel Financiën 
- Ons college komt in september met een brief over de stand van zaken 
Noordelijk Belastingkantoor; 
- Ons college komt nog voor de zomer met een brief t.a.v. herindeling en de 
harmonisatie van belasting- en legestarieven; waarover moeten de huidige 
raden nog beslissen en welke beslissingen later door de nieuwe raad 
genomen kunnen worden; 
- Ons college komt tijdens de raadsvergadering mondeling terug op de daling 
van het algehele cijfer voor dienstverlening; 
- Ons college zorgt ervoor dat de declaraties van de collegeleden z.s.m. weer 
worden gepubliceerd. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


