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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 2 november 2016 heeft u in de verschillende raadscommissies de gemeentebegroting 
2017 besproken. Wij deden u daarbij een aantal toezeggingen, die u onderstaand 
verwoord ziet, gerangschikt volgens de indeling van de programmabegroting. Bovendien 
ontvangt u hierbij de antwoorden op de vragen, die u ons bij deze gelegenheid stelde, 
voor zover wij ze niet al ter plekke hebben afgedaan. Voor lopende zaken, die ook ter 
sprake kwamen, zoals aangekondigde activiteiten/projecten, verkenningen, visies en 
uitvoeringsprogramma's, verwijzen wij u graag naar de lange termijn agenda's (LTA's) 
van de betreffende raadscommissies. 

Programma 1. Werk en inkomen 

P-budget 
Gevraagd wordt naar het moment waarop informatie over het P-Budget beschikbaar kan 
zijn. 

Toezegging 
Uw raad zal komende maand (december 2016) een brief ontvangen over de uitgaven uit 
het P-Budget voor 2017. Volgend jaar zullen wi j u op een eerder moment, in oktober 
2017, dus voor de begroting 2018, een actueel overzicht van de middelen voor het P-
budget verstrekken. 

Alternatieven voor collectieve ziektekostenverzekering 

Gevraagd wordt naar alternatieven voor de collectieve ziektekostenverzekering. 

Toezegging 

Wij gaan na welke alternatieven er zijn voor Menzis voor wat betreft de collectieve 
ziektekostenverzekering aan de hand van een prijs- en vergoedingen vergelijking. Wij 
zullen uw raad voor de zomer informeren over het best passende aanbod. 
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Programma 3. Onderwijs 

Peuters, recht op educatie 
Gevraagd wordt naar de ontwikkelingen op het gebied van peuters en het recht op 
educatie, ook in relatie tot de extra Rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn. Kan 
Groningen hiervan gebruik maken? 

Toezegging 
Het Rijk voegt vanaf 2018 extra middelen toe aan het budget Basis ontwikkelingsgericht 
programma (voorheen peuterspeelzaalwerk). In het kader van deze regeling ontvangt 
Groningen ook extra middelen. Daarmee proberen we extra peuters te bereiken. Vanaf 
2018 worden de rijksmiddelen voor verbetering van de kwaliteit van het 
peuterspeelzaalwerk echter structured uit het budget voor het peuterspeelzaalwerk (BOP) 
gehaald. Daamaast wordt landelijk de zogenaamde gewichtenregeling heroverwogen. Dit 
zal ook consequenties hebben voor het totale budget. 

In 2017 komt er vanuit het Rijk meer duidelijkheid, zowel over de gewichtenregeling als 
de inzet onderwijsachterstandenbeleid (vve/kansenbeleid). In 2017 ontwikkelen we nieuw 
beleid waarin de inzet voor BOP en W E (onderwijsachterstandenbeleid) beide worden 
meegenomen. 

Er is dus sprake van verschillende ontwikkelingen, die aan de ene kant het beschikbare 
budget verruimen en aan de andere kant doen afnemen. Wat dit per saldo 
voor Groningen betekent, zullen wij u als daar meer zicht op is, laten weten. 

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders 
Wat doen we op het gebied van onderwijs en vluchtelingen. Is er een integrale visie 
waarbij ook ROC's en scholen worden betrokken? 

Toezegging 
Begin 2017 rapporteren wij over de voortgang in het actieprogramma VAS 
(Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders). Als onderdeel van deze rapportage 
informeren we u ook over het aanbod van onderwijs aan vluchtelingen. Het middelbaar en 
hoger onderwijs wordt daar in meegenomen. 

MBO in de begroting 

Waarom komt het MBO niet nadrukkelijker aan de orde? 

Toezegging 
We hebben volop aandacht voor het MBO, maar kunnen ons uw vraag voorstellen, omdat 
dat inderdaad niet met zoveel woorden tot uitdrukking is gebracht in deze begroting. Wij 
zullen daar in het vervolg expliciet bij stilstaan. 
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Programma 4. Welzijn, gezondheid en zorg 

Cijfers perinatale sterfte 
Wat is de stand van zaken van onze inspanningen op het gebied van perinatale zorg, zijn 
er cijfers bekend? 

Toezegging 
Voor het eind van het jaar ontvangt u een brief over de inspanningen van de gemeente op 
het gebied van geboortezorg. In januari 2017 ontvangt u dan vervolgens de betreffende 
cijfers. 

Programma 5. Sport en bewegen 

Klanttevredenheid sporthallen 

Aan de orde is gekomen de hygiene en schoonmaak bij de sporthallen. 

Toezegging 

In januari zullen wij u informeren over de resultaten van de 
klanttevredenheidsonderzoeken die zijn gehouden bij de sporthallen in onze gemeente. 
Daarbij is zoals gebruikelijk ook aandacht voor de hygiene en de schoonmaak. 
Bewegende stad 
Er zijn diverse vragen gesteld over sport en bewegen, passend bij de college inzet op 
gezonde stedelijke ontwikkeling en individuele gezondheidszorg en overgewicht. 

Toezegging 
Wij informeren u begin volgend jaar per brief over de voortgang van de Bewegende Stad 
(inspiratienota januari 2014). We geven dan een overzicht van de projecten die 
gerealiseerd zijn, van het gebruik en van de projecten die we in 2017 willen realiseren. 

Programma 6. Cultuur 

Broedplaatsennotitie 

Gevraagd is naar de stand van zaken kunstateliers. 

Toezegging 

We blijven investeren in broedplaatsen waar nieuw talent en nieuwe kunstvormen kunnen 
worden ontwikkeld en talent en innovatie kunnen worden getoond. We zetten in op een 
goed startersklimaat voor culturele ondernemers bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen 
van leegstaande panden aan de creatieve Industrie. We komen eind 2017 met een aparte 
notitie voor het stimuleren van broedplaatsen. 
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Programma 7. Verkeer 

Verkeersongevallen in percentages 
Gevraagd is naar de juistheid van genoemde percentages. 

Antwoord 
De genoemde waarden bij de wettelijk voorgeschreven indicatoren verkeersveiligheid zijn 
foutief en moeten zijn: 

Ziekenhuisopname naar aanleiding van verkeersongeval met een motorvoertuig: 
7% voor zowel 2013 en 2014. 
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser: 10% voor 2013, 11% voor 
2014 voor. 
Voor 2015 e.v. verschaft www.waarstaatiegemeente.nl (de voorgeschreven bron 
voor deze indicatoren) nog geen gegevens. De bij 2015 vermelde getallen moeten 
dus verwijderd worden. 

Verkeersveiligheid 

Gevraagd is naar maatregelen ter bevordering van verkeersveiligheid in 30km-zones. 

Toezegging 

We organiseren rond dit thema een expertmeeting, waarbij we de relatie fysiek-educatie-
handhaving uitlichten. (vgl. motie 2016-3t5) 
Parkeerplannen 

Gevraagd is naar het aantal parkeerplannen dat komend jaar verschijnt. 

Antwoord 

We zijn in gesprek met twee wijken (Helpman-Oost en Tuinwijk) om een parkeerplan op 
te stellen. Deze gesprekken lopen nog door tot in 2017; verder starten we naar 
verwachting volgend jaar met een derde wijk gesprekken over een parkeerplan. We 
verwachten daarom in 2017 voor drie wijken parkeerplannen op te leveren. 
'Fastlane' 
Gevraagd is om een reactie op het door uw raad ontvangen signaal met betrekking tot de 
fastlane naar Meerstad van bewonersvereniging Binnenstad-Oost en 
ondememersvereniging Damsterkwartier, die zouden vrezen voor hiermee samenhangend 
klantenverlies. 

Antwoord 
Wij hebben hierover tot nu toe geen signalen ontvangen. Het vermeende verband kunnen 
wij overigens niet onderschrijven, omdat het naar ons idee een heel andere groep fietsers 
betreft. 
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Programma 8. Wonen 
Relatie BAG - WOZ 
Gevraagd is naar mogelijke opbrengsten van de implementatie van de Basisadministratie 
Gebouwen (BAG) mede in relatie tot de WOZ. 

Toezegging 
Wij komen hierop bij u terug zodra dit project een volgende fase ingaat en meer 
informatie beschikbaar komt voor onderbouwde conclusies. 

Programma 9. Onderhoud en beheer openbare ruimte 

'Pluktuin Beijum' 
Gevraagd is waarom de pluktuin Beijum na een oogst moest wijken voor koeien, terwijl 
geconstateerd is dat deze koeien er inmiddels niet meer grazen. 

Antwoord 
In overleg met de omgeving zijn de plukakkertjes verhuist naar de locatie naast het 
plukbos en achter de Fossemaheerd. Op de voormalige plek, bij het Dwarsdijkje, lopen 
inmiddels koeien. Deze koeien worden op verschillende plekken in Kardinge ingezet als 
ecologische maaiers. Ze zijn nu even weg uit de wijkrand, maar komen weer terug. 

Programma 10. Veiligheid 

Fietsendiefstal 

Hoe gaat de gemeente om met fietsendiefstal, welke acties en maatregelen treffen we? 

Toezegging 
Wij informeren u voor het einde van het jaar schriftelijk over de huidige aanpak 
fietsendiefstal. 
Verwijzingen HALT 

Waarom ontbreken de cijfers naar HALT in de gemeentebegroting 2015? 

Toezegging 
Het aantal verwijzingen naar HALT is een wettelijke indicator die voor alle gemeenten 
geldt. De resultaten hiervoor worden landelijk aangeleverd. De cijfers over 2015 hebben 
wij nog niet ontvangen. Wij zullen de cijfers voor onze gemeente opvragen bij HALT en 
u hierover voor het einde van het jaar schriftelijk informeren. 
Tippelzone 

Gevraagd is naar de stand van zaken sluiting van de tippelzone. 

Toezegging 
Sluiting van de tippelzone vraagt om een zorgvuldige aanpak. We zullen hierin, via een 
persoonsgerichte aanpak, individueel maatwerk leveren. Het is echter een ingewikkeld 
vraagstuk waarover de burgemeester graag nog eens met u in gesprek zal gaan. 
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Indicator dierenmishandeling 
Uit onderzoek blijkt dat, de wijze waarop huisdieren behandeld worden, bijvoorbeeld het 
mishandelen van de dieren, een voorspellende indicator is voor de aanwezigheid van 
huiselijk geweld. In de begroting is hiervoor geen indicator opgenomen. 

Antwoord 
Dit is een bekend gegeven en wordt ook bij trainingen in het herkennen van signalen van 
huishoudelijk geweld meegenomen. Omdat dit een staande werkwijze is, is het niet terug 
te vinden in de begroting. 

Formuleringen over studenten en dieren 
In de begroting wordt meerdere keren gesproken over studentenoverlast en dierenoverlast. 
Er zijn toezeggingen geweest van het college om deze formuleringen niet meer te 
gebruiken. 
Daamaast geldt dat fysieke veiligheid niet alleen de veiligheid van mensen betreft maar 
ook veiligheid van dieren. 
Graag een reactie. 

Toezegging 
Zoals eerder toegezegd, spreken we niet meer van 'studentenoverlast' of 'dierenoverlast' 
maar in voorkomende gevallen in zijn algemeenheid van 'overlast' of'geluidsoverlast'. 
We zullen dit in het vervolg op een zorgvuldiger wijze formuleren. 
Ook op het onderdeel fysieke veiligheid zullen we in het vervolg onze formulering 
aanpassen. 

Paragraaf 3. Weerstandsvermogen 

Enexis 

Wat is de stand van zaken van de verkoop van de aandelen Enexis? 

Toezegging 

Enexis heeft vorig jaar met leninggevers afgesproken de lening af te lossen. Voor de 
inkoop van aandelen heeft Enexis aandeelhouders benaderd. De gemeente Groningen zat 
hier niet bij. Er zijn voldoende aandelen aangeboden aan Enexis waardoor verkoop van 
onze aandelen niet aan de orde was. We hadden met de provincie afgesproken eerst af te 
wachten of het hierboven genoemde proces een mogelijkheid bood onze aandelen te 
verkopen. Nu dit niet mogelijk blijkt, gaan we opnieuw in gesprek met de provincie over 
de verkoop van onze aandelen. 
Weerstandsvermogen 
Gevraagd is naar de 'hardheid' van het beschikbare weerstandsvermogen van de 
gemeente. 

Toezegging 
Vanaf de rekening 2016 zullen wij in de paragraaf weerstandsvermogen het direct 
beschikbare weerstandsvermogen in reserves in beeld brengen en daar een oordeel over 
geven. 
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Overig Financien 

Subsidieregister 
Gevraagd is naar de stand van zaken rondom het subsidieregister. 
Het college heeft eerder de toezegging gedaan subsidies gemeentebreed op de gemeente 
website weer te geven; daarbij inbegrepen subsidies, die op andere wijze dan via een 
beschikking worden verstrekt. 

Toezegging 
Wi j zullen hierin de noodzakelijke stappen nemen en u hierover per brief informeren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


