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Geachte heer, mevrouw.
Op 22 mei 2013 heeft u in verschillende raadscommissies de programma's
van de gemeenterekening 2012 besproken. Tijdens die commissies is een
aantal vragen gesteld. Wij hebben toegezegd deze te beantwoorden voor de
raadsvergadering over de rekening op 30 mei. In deze brief beantwoorden wij
die vragen en geven we daamaast een overzicht van de toezeggingen.
PROGRAMMA 1 WERK EN INKOMEN - COMMISSIE W«&I
Gesubsidieerde banen
Hoe wordt het verschil verklaard tussen het in de begroting genoemde aantal
van 977 gesubsidieerde banen en het uiteindelijke resultaat van 618 in de
rekening?
Dit heeft te maken met een viertalftxctoren. Ten eerste is er in 2012 een
aantal banen regulier gemaakt. Daarnaast heeft een aantal instellingen
gebruik gemaakt van de zogenaamde stimuleringsregeling om banen te
witten. Ook zijn we in 2012 gestopt met tijdelijke detacheringen zoals
Perspectief Op Werk (POW). Ten slotte was er sprake van natuurlijk verloop.
Hierdoor is het aantal banen in de loop van het jaar gedaald naar 618.
Afitame
Afname
Afname
Afname
Totaal:

door natuurlijk verloop
door het regulier maken
door stimuleringsregeling
door stoppen met POW

=31%
= 16%
= 19%
= 34%
100%

Verbetering klantmanagement
Het doel van klantmanagement is dat we betere dienstverlening en betere
resultaten op het gebied van uitstroom en participatie willen realiseren. Op
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beide onderdelen zagen we in 2012 een verbetering. U heeft gevraagd hoe de
klanttevredenheid is gemeten en welke methodiek is toegepast.
In april 2011 is er een nulmeting geweest. Ongeveer 1.000 klanten hebben op
de enquete gereageerd door online een vragenlijst in te vullen. Er zijn 41
stellingen voorgelegd verdeeld over 7 thema's. 1,5 jaar later is er een tweede
meting geweest. Een van de thema's was het fiinctioneren van de
klantmanager.
Een klantmanager voor werk en inkomen is een belangrijke invulling van het
klantmanagement waar door de klanten erg positief op wordt gereageerd.
Ruim driekwart van de klanten geeft aan op korte termijn een afspraak met
zijn klantmanager te kunnen regelen indien gewenst. Meer dan 90% van de
klanten geeft aan het belangrijk te vinden om een vaste klantmanager te
hebben. Dit is wat ons betreft een duidelijk signaal.
Foutpercentage BUIG
U heeft gevraagd of het college denkt dat er voldoende maatregelen zijn
genomen om te voorkomen dat het foutpercentage in de toekomst nogmaals
boven de 1% uitkomt. En zoja, welke maatregelen zijn dat?
Naar aanleiding van defouten met betrekking tot toeslagen en
inkomensverrekeningen hebben we de werkinstructies aangescherpt en stellen
we tussentijds vast ofde uitvoering rechtmatig plaatsvindt Desondanks
worden incidentele menselijke fouten gemaakt. De garantie dat bij een
steekproef het foutpercentage nooit meer boven 1% proces zal uitkomen, is
dan ook niet te geven. We blijven er echter aan hechten dat dit percentage zo
miniem mogelijk blijft, daarom blijft onze doelstelling om een foutpercentage
onder de l%te realiseren.
PC regeling
U heeft gevraagd of geld is overgebleven omdat de PC regeling voor minima
minder populair is en wat er dan is gebeurd met de middelen die niet zijn
uitgegeven?
In 2012 is er minder gebruik gemaakt van de regeling, terwijl de
aanvraagperiode is verlengd en de doelgroep verbreed. Bij dit type
regelingen gebeurt het vaker dat de aanvragen in het aanvangsjaar het
hoogst zijn en daarna afnemen.
Al in 2013 wordt van die resterende middelen een bedrag van 450 duizend
euro ingezet voor het armoede- en minimabeleid. Omdat de
internetvergoedingen nog vier jaar doorlopen moet hiervoor een bedrag
gereserveerd blijven. Het eventueel aan het eind van het vierde jaar nog
resterende bedrag van de PC regeling zal worden toegevoegd aan het
armoede- en minimabeleid.
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Inzicht in uitstroomcijfers
U heeft gevraagd ofde 290 mensen (deelprogramma 1.2) die zijn
uitgestroomd dit op eigen kracht deden of dat hier ook inzet van de dienst een
rol speelt.
Er stromen wel degelijk mensen uit op eigen kracht In 2012 zijn er 957
klanten uitgestroomd naar regulier werk (deelprogramma 1.1). Hiervan zijn
290 klanten door bemiddeling van het werkgeversteam uitgestroomd. De
overige klanten zijn uitgestroomd zonder bemiddeling van het team. Hoeveel
procent hiervan op eigen kracht is uitgestroomd is moeilijk te zeggen omdat
we geen inzicht hebben op de meerwaarde die klantmanagement heeft gehad
bij de uitstroom van klanten. Het gaat te ver om te conduderen dat de overige
klanten zijn uitgestroomd zonder bemoeienis van de dienst We houden echter
niet bij hoeveel klanten uitstromen op eigen kracht en kunnen u dus ook geen
cijfers hierover geven.
Gebruik Stadjerspas
Is er inzicht te geven in het aantal mensen dat gebruik maakt van de
Stadjerspas en de kosten daarvan?
In 2012 zijn er in totaal 6.725 stadjerspassen verkocht. Dit kan
onderverdeeld worden in 4.865 passen voor minima (€5, -), 635 vijftig-plus
passen (€40, -) en 1.225 passen die (gratis) aan mantelzorgers zijn verstrekt.
De totale lasten in 2012 die met de verstrekking van depas zijn gemoeid
bedragen 377 duizend euro (begroot 439 duizend euro) en de verkoop van de
pas heeft 90 duizend euro opgeleverd (begroot 70 duizend euro). Per saldo
bedraagt de afwijking ten opzichte van de begroting 82 duizend euro
voordelig.

PROGRAMMA 2 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID COMMISSIE W«&I
Aantal startende ondernemingen
U heeft gevraagd of er inmiddels cijfers bekend zijn van het aantal startende
ondernemers.
Afgelopen jaar hadden we 15.323 bedrijven waarvan 9.620
eenmansbedrijven. In 2012 telden we 1.698 startende bedrijven en 1.233
bedrijven zijn gestopt.
Cijfermateriaalvergunningverlening
U vroeg om meer inzicht in de onderliggende cijfers bij het beleidsveld
Vergunningverlening en handhaving (deelprogramma 2.1).
Vergunningverlening aan bedrijven
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In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn er
25 bedrijven die een aanvraag in hebben gediend voor een vergunning. Al
deze aanvragen zijn tijdig toegewezen.
- Milieuklachten
In 2012 zijn er 330 milieuklachten bij ons binnengekomen. 310 van deze
klachten hebben we tijdig afgehandeld door het verstrekken van informatie of
het ondernemen van actie. In 20 gevallen beoordeelden we de klacht als
ongegrond ofkonden we de klacht niet afhandelen omdat contactgegevens
van de Mager onbekend waren.
Toezicht en handhaving bij milieuwet- en regelgeving bij bedrijven
In 2012 hebben we bij 601 bedrijven gecontroleerd ofde milieuwetgeving
wordt nageleefd. Bij 31 bedrijven (5%) hebben we aanvullende afspraken
gemaakt over bijvoorbeeld het herstellen van tekortkomingen bij de opslag
van gevaarlijke stoffen, het keuren van installaties en het treffen van
bodembeschermende maatregelen.
Kostendekkendheid warenmarkt
U heeft ons gevraagd hoe het komt dat de warenmarkt niet kostendekkend is.
Het nadeel is in eerste instantie ontstaan door een vermindering van
verhuurde vierkante meters als gevolg van de recessie. Daarnaast speelt de
discussie rondom de toekomst van de Grote Markt mee. Door onzekerheid bij
de ondernemers wordt er minder geinvesteerd en blijven plekken leeg. Ook
zijn er meer bezwaren ingediend tegen besluiten van de gemeente, hierdoor
stijgen o.a. de interne juridische kosten.
Daarnaast is ook de personele inzet als gevolg van de ontwikkelingen van het
standplaatsenbeleid ten laste gebracht van de warenmarkt.

PROGRAMMA 3 JEUGD EN ONDERWIJS - COMMISSIE O&W
Stand van zaken en gegevens binnenklimaat scholen
U heeft gevraagd om nadere informatie over de verbetering van het
birmenklimaat in scholen.
We hebben in 2012 4pilotprojecten gerealiseerd (o.a. Brederoschool en
Nassauschool). In 2013 is gestart met de uitvoering van het eerste deel
waarin 10 scholen zijn opgenomen. De scholen met de zwaarste problematiek
worden als eerste aangepakt. De resultaten van deze 14 scholen worden
gemonitord. Over de resultaten hiervan gaan we ww raad in het laatste
kwartaal van 2013 informeren.
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PROGRAMMA 5 SPORT EN BEWEGEN - COMMISSIE O&W
Combinatiefunctionarissen in MBO
U heeft ons gevraagd uit te zoeken of het mogelijk is
combinatiefiinctionarissen ook in te zetten in het MBO.
De combinatiefunctionarissen worden in eerste instantie ingezet in het
bewegen rond het basisonderwijs, het VMBO en de regionale trainingscentra.
Op dit moment is er geen ruimte in het huidige budget enformatie van
combinatiefunctionarissen om het richting het MBO uit te breiden. Ook dient
er wel een initiatief vanuit het MBO te zijn waarop we kunnen aansluiten.

PROGRAMMA 6 CULTUUR - COMMISSIE O&W
Festivals
U heeft ons gevraagd te kijken of organisatoren van festivals die geen
doorgang kunnen hebben, door de gemeente tegemoet gekomen kunnen
worden. U noemde als voorbeeld het Gideonfestival.
De Kunstraad beoordeelt of het voor de activiteit noodzakelijk is een
structurele subsidie te ontvangen (i.v.m. lange termijnplanning en artistieke
ontwikkeling) en of een organisatie voldoende potentie heeft om zich
structureel verder te ontwikkelen (op basis van de ervaring en informatie over
de prestaties van de betreffende organisatie tot dan toe en het voorliggende
plan). De Kunstraad adviseert het college daarover. Zo is dat ook in het
geval van het Gideonfestival gebeurd.
Organisaties kunnen altijd aanvragen doen bij de Kunstraad voor incidentele
bijdragen voor hun evenement De organisatie van het Gideonfestival is er in
de afgelopen jaren niet in gesiaagd een sluitende exploitatie te leveren,
ondanks de incidentele bijdrage van de Kunstraad. Tegen die achtergrond is
het logisch dat deze organisatie geen structurele subsidie krijgt Het
Gideonfestival kan ook nu weer een incidentele aanvraag doen hij de
Kunstraad, maar koos ervoor dat niet te doen.
Vanaf volgendjaar worden nieuwe aanvragers bediend vanuit een eenduidig
evenementenbeleid, waardoor het bij indiening van de aanvraag gelijk
duidelijk is wat de gemeente te bieden heeft en wat van organisatoren
gevraagd wordt.
Atelierruimtes en rol CareX
U was benieuwd hoe de plaimen rond de toewijzing van atelierruimtes door
CareX zal uitpakken.
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CareX heeft met ingang van de nieuwe cultuurnota 2013-2016 "Cultuurstad
Groningen. Tegen de Stroom in " de rol van beheerder en toewijzer van
ateliers gekregen. In 2012 is daarvoor het voorwerk verricht door alle
partijen die samen het atelierbeleid vormgeven dan wel belanghebbende zijn
als afnemer. Momenteel loopt er, mede op verzoek van CareX, een onderzoek
naar de organisatorische en juridische randvoorwaarden voor een goede
broedplaats. Dit is actueel in verband met de voorbereidingen voor de
tijdelijke invulling van de Travertijnstraat en het EMG gebouw (Eemskanaal
NZ). Na de zomer worden de eerste resultaten daarvan verwacht.
Groninger Museum - interne verbouwing
U vroeg ons de stand van zaken na te gaan rond de interne verbouwing van
het museum en of hier financiele consequenties uit voortvloeien voor de
gemeente.
De huidige constructie met een kleine etalage, maar geen echte winkel,
voldoet niet en levert onvoldoende inkomsten op. Alle alternatieve plannen
voor een winkel zijn onhaalbaar gebleken. Het Groninger Museum besloot
daarom voor de goedkoopste variant: de winkel en garderobe weer op de
oude plek terug te plaatsen, met een nieuw business model. De gemeente als
eigenaar is akkoord. Voor deze verbouwing is geen vergunning nodig. Het
Museum is in staat deze verbouwing zelf voor te financieren. De winkelruimte
wordt aan een ondernemer verhuurd tegen een aan de omzet gerelateerde,
flexibele huurprijs. De voor de verbouwing te maken kosten worden
afgeschreven en deels met de huur terugverdiend. De Raad van Toezicht is in
grote lijnen al akkoord en geeft definitieve goedkeuring op basis van de
uitgewerkte details van het plan. De ondernemingsraad is geinformeerd. Het
Museum verwacht injuni een besluit te nemen over de huurder.
Noorderbad
U heeft gevraagd naar de exacte situatie rond het Noorderbad en de eventuele
mogelijkheden die er nog zijn.
De huur van het Noorderbad loopt door tot en met 2018. In 2011 heeft het
vorige college geprobeerd de huur afte kopen, helaas zonder resultaat Het
huisvestingsplan van de eigenaar paste niet in het bestemmingsplan. Ook een
altematief huisvestingsplan voldeed niet Pogingen om het Noorderbad te
verhuren, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Het gaat om een rijksmonument,
dat lastig te verbouwen is en voor eventueel geinteresseerde bedrijven niet
strategisch gelegen door gebrek aan parkeerfaciliteiten in de directe
omgeving. Overigens is het pand geen eigendom van de gemeente en zijn onze
mogelijkheden voor beinvloeding beperkt. In overleg met de huurder
(Biblionet) willen we onderzoeken of op dit moment tijdelijke verhuur tot de
mogelijkheden behoort.
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PROGRAMMA 7 VERKEER - COMMISSIE B&V
Verkeerslichten westelijke ringweg
U heeft gevraagd naar de mogelijkheden van maatregelen voor de Westelijke
Ringweg ter verbetering van de doorstroming.
We hebben toegezegd te kijken of het beter afstellen van de verkeerslichten de
doorstroming zou kunnen bevorderen. Verkeersdoorstroming is ook een van
de onderwerpen waar de projectorganisatie Groningen Bereikbaar! mee
bezig is. Op dit moment werkt de projectorganisatie aan een basispakket
verkeersmanagement Het verbeteren van de doorstroming op de Westelijke
Ringweg door de verkeerslichten beter op elkaar afte stemmen, maakt hier
deel van uit.
Toesturen Sectorenmodel
U heeft gevraagd of u het onderzoek naar het sectorenmodel kan inzien.
Het onderzoek naar het sectorenmodel is nooit afgerond. Er zijn eerste
verkenningen gedaan met behulp van een inmiddels niet meer actueel
verkeersmodel. In het destijds gebruikte verkeersmodel was bijvoorbeeld de
toekomstige situatie rondom de Zuidelijke Ringweg niet opgenomen en werd
uitgegaan van hoge woningbouwprognoses (Meerstad 10.000 woningen). Dit
zijn vanzelfsprekend wel essentiele onderdelen voor een gedegen onderzoek
naar een sectorenmodel voor onze stad. Toen het nieuwe verkeersmodel (met
Zuidelijke Ringweg) beschikbaar kwam, is het onderzoek naar het
sectorenmodel niet verder uitgewerkt. Er is alleen sprake van enkele
deelonderzoeken van de eerste verkenningen en niet van een overkoepelend
en samenhangend geheel. Een eindproduct van het onderzoek is daardoor
niet beschikbaar.
Afwaardering Glaude panden
U heeft gevraagd om een nadere uitleg van de afwaardering van de Glaude
panden met 2,7 miljoen euro.
Een van de uitgangspunten van ons grondbeleid is dat kosten die
samenhangen met de verwerving voor een project ook worden toegerekend
aan het desbetreffende project.
De Glaudepanden zijn aangekocht in het kader van de ontwikkeling van het
stationsgebied en het mogelijk maken van het tramtrace. De kosten die
samenhangen met de Glaudepanden zijn toegerekend aan de tram en waren
onderdeel van de trambegroting. Door de tram niet aan te leggen, is zowel de
dekking van de kosten als ook de bestemming c.q. het programma voor deze
locatie weggevallen. In het verlengde daarvan dienen we het verlies in 2012,
hetjaar waarin de tram is gestopt, te nemen. Het resultaat (aankoop minus
boekwaarde) is in lijn met de eerdere rapportages grondbedrijf2010 en
2011, waarin we de boekwaarde voor de Glaudepanden teruggebracht
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hebben naar nihil. In de rekening 2012 komt dit tot uiting in een nadelig
resultaat van 2,7 miljoen euro.

PROGRAMMA 8 WONEN - COMMISSIE R&W
Slaagkans doelgroep jongeren
U heeft gevraagd om meer inzicht in de slaagkans van jongeren op de
woningmarkt.
Dit najaar informeren wij u hierover in de 'monitor jongerenhuisvesting'.
Wachtlijst fietsklemmen
U heeft ons gevraagd de wachtlijst voor fietsklemmen zo spoedig mogelijk
weg te werken.
We slagen erin om de wachtlijst voor fietsklemmen te verminderen. We
plaatsen al geruime tijd meer fietsklemmen dan er aanvragen binnenkomen.
Wel wordt het steeds moeilijker om geschikte plekken te vinden voor het
plaatsen van nieuwe fietsklemmen.
Handhaving bij illegale bewoning
U heeft gevraagd om nadere informatie over hoe de aanpak van illegale
kamerverhuur verloopt, in het bijzonder op het menselijk vlak.
Veelal blijkt dat er in de praktijk geen sprake is van illegale kamerverhuur.
Studenten blijken zich vaak niet uit te schrijven op het betreffende adres,
terwijl ze er feitelijk niet meer wonen. Daar waar er wel sprake is van
illegale kamerverhuur, wordt er een termijn gebruikt van 3 - 6 maanden, die
blijkens jurisprudentie redelijk en haalbaar is. Zeker onder de studenten is dit
een redelijke termijn, gezien de relatief grote aantallen verhuizingen onder
deze groep Stadjers.
Daarbij zorgen we er ook voor dat de eindtermijn zo min mogelijk in de
piekmaanden augustus en September valt. Daarbij is de aanpak illegale
kamerverhuur een geleidelijke,, waardoor er sowieso sprake is van een
spreiding van de aanschrijvingen.
Ombouw kantoorpanden voor (jongeren)huisvesting
Hoe staat er voor met het ombouwen van kantoorpanden en andere
leegstaande planden, bijvoorbeeld tot jongerenhuisvesting en kan dit prioriteit
krijgen?
Binnen BouwJong! heeft het ombouwen van leegstaande (kantoor)panden
prioriteit Op korte termijn worden de panden opgeleverd van het voormalig
Wolters Noordhoff kantoor (Damsport), het voormalig Belastingkantoor
(Hofstede de Grootkade), het voormalige verzorgingshuis Hunzerheem en de
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NEBO-ftat. Daarnaast blijven we actief op zoek naar mogelijkheden voor de
transformatie van bestaand vastgoed voor (o.a.) jongerenhuisvesting.
Huisvesting nieuwe studenten komend jaar
U vraagt ons hoe wij de toestroom van nieuwe studenten komend jaar denken
te huisvesten.
Met het transformeren van bestaand vastgoed voor jongerenhuisvesting
voegen we nieuw aanbod toe voor (nieuwe) studenten. Binnenkort wordt een
aantal complexen opgeleverd. Daarnaast willen we nieuwe ontwikkelingen
een zetje in de rug geven. Een voorbeeld hiervan uit het
Woningmarktoffensiefis het versoepelen van de parkeernorm op sommige
plekken. Hierdoor komen nieuwe ontwikkelingen mogelijk makkelijker van de
grond. Verder zien we veel (kleinschaliger) particuliere ontwikkelingen,
vooral in de binnenstad, die meer behelzen dan alleen de ombouw van
bestaande woningen tot studentenkamers.
Onderhoud particuliere woningbouw
U geeft aan dat er concrete maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van
het onderhoud van particuliere woningbouw en ondersteuning van vereniging
van eigenaren.
Op dit moment hebben wij geen aanwijzingen dat er acute maatregelen nodig
zijn voor het verbeteren van de particuliere woningbouw en het ondersteunen
van verenigingen van eigenaren. Wel zijn we van plan om een visuele quick
scan uit te voeren naar de onderhoudsstaat van particulier bezit in de Stad.

PROGRAMMA 9 ONDERHOUD EN BEHEER OPENBARE RUIMTE
- COMMISSIE B&V
Groene daken
In 2012 zijn 33 in plaats van de 50 beoogde groene daken aangelegd. Hoe
komt dat?
Het beoogde aantal van 50 is gebaseerd op de aantallen in voorgaande jaren.
De terugval in oppervlak in 2012 ten opzichte van 2011 is ongeveer 20%. In
2011 was het aantal vooral hoger omdat een aantal verenigingen van
eigenaren subsidie hebben aangevraagd.
In 2012 zijn er onder de aanvragers meer corporaties en scholen. Het gaat
hierbij om grotere oppervlakten aan groene daken dan in 2011.
Het merendeel van de aanvragen is voor bestaande bouw (we zien dus ook
hier een zeker effect van de neergang in de nieuwbouw).
Overigens lijkt het in 2013 weer aan te trekken, we zitten nu op 85% van het
oppervlak van heel 2012.
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PROGRAMMA 10 VEILIGHEID - COMMISSIE F&V
Cijfermateriaal mensenhandel en GRIP-situaties
In de voigende rekening ziet u graag een betere onderbouwing met cijfers op
het onderwerp mensenhandel en rampenbestrijding (GRIP situaties). U heeft
gevraagd of er nadere cijfers te geven zijn.
GRIP-incidenten
Het aantal GRIP-incidenten in de Veiligheidsregio Groningen in 2012:
Grip-niveau
Aantal
GRIP voorbereidend
2
GRIPl
12
GRIP 2
3
GRIP 3
1
GRIP 4
1
Het aantal incidenten dat (mede) de gemeente Groningen trofkwam uit op 9.
Het betrof 5 maal GRIP 1, 2 maal GRIP 2, 1 maal GRIP 3 (Project X Haren)
en 1 maal GRIP 4 (Hoog water in de regio Groningen).
- Mensenhandel
Regionaal was het aantal ontvangen signalen van mensenhandel vorig jaar
circa 250, waarvan zo 'n 80% binnen de stad Groningen. Onderdeel van de
ketenaanpak is het verhogen van de meldingsbereidheid van signalen van
mensenhandel. Over ieder signaal wordt nadere informatie verzameld en
wordt beoordeeld ofer voldoende grond is voor een strafrechtelijk
opsporingsonderzoek. Indien dat niet het geval is wordt gekeken ofer een
andere hulpverleningsmaatregel genomen moet c.q. kan worden. Een deel
van de signalen blijkt, na onderzoek, geen geval van mensenhandel te zijn. In
2012 zijn in onze stad door de politie 5 strafrechtelijke
opsporingsonderzoeken mensenhandel uitgevoerd. Daarbij zijn 10
verdachten aangehouden.
Uitgevoerde inspecties
U heeft om de exacte verklaring gevraagd van het lager dan beoogde cijfer
voor het aantal inspecties bij verbouw en nieuwbouw.
In het handhavingsplan (raming op basis van inschattingen wat de
bouwmarkt doet) gingen we uit van 600 inspecties. Vanwege de recessie en de
teruglopende (ver)bouwactiviteiten hebben de dit cijfer bijgesteld in de
begroting 2012 naar 450. Uiteindelijk zijn er 430 inspecties verricht. Dit
laatste verschil is te verklaren door problemen met de personele bezetting
(ziekte).
Het is echter wel gelukt meer inspecties uit te voeren bij
kamerverhuurpanden. Overigens is het moeilijk in te schatten wat uit een
inspectie voortkomt aan activiteiten. In sommige gevallen is er sprake van
een behoorlijke nasleep.
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PROGRAMMA 12 BEDRIJFSVOERING - COMMISSIE F&V
Verschil tussen formatie en bezetting
U vraagt naar het verschil tussen 'formatie' en 'bezetting'.
De resultaten van 2012 laten een verschil tussen de actueel begrote formatie
en de feitelijke bezetting zien van 167 fte. Dit verschil wordt voor een klein
deel veroorzaakt door opengestelde maar nog niet ingevulde vacatures. Voor
het overige deel wordt het verschil veroorzaakt doordat wij eenftexibele schil
hanteren. De ftexibele schil wordt gevormd door een klein deel van de totale
formatie van circa 3.200 fte, dat we bewust niet structureel invullen. De
flexibele schil wordt gehanteerd om een aantal redenen: opvang van
piekwerkzaamheden ofziekte, voor seizoensarbeid, de uitvoering van
projecten.
Het werken met een flexibele schil is een weloverwogen keuze in de
bedrijfsvoering, waardoor we efficienter kunnen inspelen op wisselingen in
de capaciteitsbehoefte.

PROGRAMMA 14 BELASTINGEN EN HEFFINGEN
- COMMISSIE F&V
Begrafenisrechten
U heeft gevraagd om meer inzicht in de begrafenisrechten. Hoe kan het zo
hoog zijn en wat kun je er aan doen?
Het uitgangspvint is 100 procent kostendekkendheid. Jaarlijks stellen we
daartoe een zo reeel mogelijke begroting op van de kosten en opbrengsten.
Op een totaal van 2,7 miljoen kurmen afwijkingen voorkomen. De
afwijkingen in 2009, 2010 en 2011 waren gering en kleiner dan 3 procent.
Voor 2012 is dat incidenteel niet zo. De oorzaak hiervan is dat sommige
investeringen in het kader van een 'Een graf in Stad' niet in 2012 maar in
2013 zullen plaatsvinden. We verwachten dan ook dat de kostendekkendheid
in 2013 en verdere jaren weer op maximaal 100 procent komt.
Solvabiliteit en financierbaarheid
De solvabiliteit is gehalveerd. Wat betekent dit voor de financierbaarheid van
de stad? Is dit een onderdeel van de stresstest geweest?
Ondanks de slechtere solvabiliteit is de toegang tot de geld- en kapitaalmarkt
nog steeds uitstekend. Dit heeft ook te maken met onze AAA status. In de
stresstest is niet gerekend met krapte op deze markten, maar wel met de
effecten van hogere rente tarieven.
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OVERIGE TOEZEGGINGEN 22/5/13 (OP LTA)
Programma 3 Jeugd en onderwijs
Op 13 juni ontvangt u in een bijeenkomst over het Onderwijspact ook
informatie over de LEA.
- Naar aanleiding van de vragen over de toename van overgewicht onder
10-jarigen hebben wij aangegeven de buitenschoolse sportactiviteiten te
continueren. U ontvangt in juli een brief over de voortgang 'Bewegen
voor kinderen: slim, fit en gezond'(bewegingsonderwijs).
- De evaluatie van de Vensterscholen heeft al plaatsgevonden. In jimi
ontvangt u een brief over een nieuwe impuls voor de Vensterscholen.
Dit najaar ontvangt u een evaluatie van de vangnetregeling voor minder
draagkrachtige ouders naar aanleiding van de afschaffing van
schoolzwemmen.
- In oktober ontvangt u een evaluatie van de CJG's.
Programma 6 Cultuur
- Wij onderzoeken de onderhoudstoestand Oosterpoort/Stadsschouwburg
momenteel door extern bureau KPMG. In juli verwachten wij hiervan de
eerste uitslag. Uw raad wordt hiervan op de hoogte gesteld.
- Voor de zomer biedt de ad-interim directeur van het Groninger Forum
zijn rapport aan ons college aan. Wij informeren u hier dan over.
Programma 7 Verkeer
- Na de zomer bieden wij u het geherijkte integraal verkeers- en
vervoersplan aan. Daarin nemen wij een eventueel benodigde bij stelling
van de prognoses over het fietsgebruik mee.
- Wij passen de formulering rond het niet door laten gaan van het project
Regiotram aan in het definitieve boekwerk in die zin dat het een politieke
keuze is geweest op financiele gronden.
- Wij bieden u in oktober, samen met overige informatie rondom het
Parkeerbedrijf, een notitie aan over betaald fietsparkeren. Daarin kijken
we ook naar de mogelijkheden van een meer permanente bewaking door
bijvoorbeeld een werkgelegenheidsproject.
Programma 8 Wonen
- Wij leveren u voor de raadscommissie R&W van juli het
wijkvemieuwingsplan Selwerd aan.
- Na de zomer ontvangt u een voorstel rond erfpacht.
Programma 9 Onderhoud en beheer openbare ruimte
- Na de zomer ontvangt u een evaluatie van het hondenpoepbeleid
Programma 10 Veiligheid
- Na de zomer ontvangt u een raadsvoorstel over de verwerking van de
nieuwe drank- en horecawet in de APV (i.p.v. juni).
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Algemeen
- Voor de zomer ontvangt u van ons een brief waarin wdj u informeren over
de stand van zaken rond de vorming van het SSC en hoe we daarin
omgaan met ons personeel.
- In September komen we met een eindafrekening RegioTram.
- Voor het eind van het jaar ontvangt u een rapportage over de afhandeling
van subsidies, na invoering van het systeem SIMS.
- Met uw commissie R&W organiseren we dit najaar een bijeenkomst over
de kaders voor herziening van grondexploitaties.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

jemeester,
(Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.

en) Ruys

