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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 25 mei 2016 heeft u in verschillende raadscommissies de programma's en paragrafen 
van de gemeenterekening 2015 besproken. Met voorliggende 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. 

In onderstaande beantwoording volgen we de volgorde van de programma's zoals 
opgenomen in de gemeenterekening 2015. 

Programma 1. Werk en inkomen 

BOL/BBL 
Het aantal gerealiseerde BBL plekken is in 2015 lager dan begroot (9 versus 30). Ook in 
verhouding tot de BBL plekken. De BOL plekken blijken minder aantrekkelijk vanwege 
een lagere vergoeding. Graag een reactie. 

Toezegging 
Hoewel het niet direct in onze invloedsfeer ligt, blijft het streven het totaal aantal plekken 
minstens gelijk te houden. Bij de begroting zullen we kijken of in verhouding andere, 
meer reële getallen, kunnen worden gehangen aan de BOL en BBL plekken, 
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Programma 2. Economie en werkgelegenheid 

EED audits 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verplichte energie-audits op basis van de 
Europese Energie Efficiency richtlijn (EED). 

Antwoord 
De bedrijven waarop de EED van toepassing is, hebben op advies van de RVO, van ons 
uitstel gekregen (4 tot 6 maanden) voor het indienen van de audit. De termijn is nog niet 
verstreken. Een aantal audits zijn al ontvangen. We zullen alle binnengekomen audits in 
de loop van 2016 beoordelen. 

Programma 6. Cultuur 

Stichting Vrijdag 
In de rekening 2015 is een voorziening getroffen voor de verstrekte lening aan Stichting 
Vrijdag. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de financiële risico's bij stichting 
Vrijdag? 

Toezegging 
We komen in de raadscommissie O&W bij u terug met een voorstel in relatie tot de 
financiële situatie van Stichting Vrijdag. 

Programma 8. Wonen 

Sociale Huur 
Hoe kunnen we de slagingskansen op een sociale huurwoning voor jongeren en ouderen 
vergroten, de doorstroom verbeteren en de kwaliteit van huurlocaties verbeteren. Kortom, 
hoe zorgen we dat we de sociale woningvoorraad op peil houden en dat 
woningcorporaties hun afspraken nakomen. 

Toezegging 
We gaan direct na de zomer een bijeenkomst beleggen waarbij de 
woningbouwcorporaties worden uitgenodigd. De bijeenkomst richt zich specifiek op de 
vraag hoe we kunnen komen tot de gewenste toename van het aantal nieuwe sociale 
huurwoningen. Daarbij ook aandacht voor een aantal nieuwe ontwikkellocaties waarbij 
ingezet wordt op gemengde woonmilieus, dat wil zeggen een combinatie van sociale 
huur, koop en het middensegment (€700-€1000 huur). 
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Motie Dashboard 
Het college en de corporaties gaan in 2016 een dashboard ontwikkelen om meer inzicht te 
krijgen in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Wat is de stand van zaken van de motie 
Dashboard, waarin wordt verzocht de indicator 'gebruik van de bestaande voorraad 
sociale huurwoningen' mee te nemen in de opzet van dit dashboard? 

Toezegging 
Het dashboard zal worden meegenomen in de bijeenkomst met de 
woningbouwcorporaties na de zomer (zie vorige toezegging). 

SSH 

Wat is de status van de afspraken met de SSH (Stichting Studenten Huisvesting)? 

Toezegging 

In de prestatieafspraken, die we in de tweede helft van het jaar met de woningcorporaties 
maken, zullen we een apart hoofdstuk laten opnemen over de SSH. 

AOC Terra/Suikerunie 
Wat is de stand van zaken van het praktijkleercentrum van AOC Terra op het 
Suikerunieterrein, ook in financiële zin? 

Antwoord 
Wij verwachten dat AOC Terra het bidbook voor het Suikerunieterrein in juni zal 
afronden en vervolgens aan het college zal aanbieden. Na besluitvorming door ons 
college zullen we uw raad hier van in kennis stellen en indien nodig een besluit 
voorleggen. 

Programma 10. Veiligheid 

Mensenhandel 
Er is een afname van het aantal cases met betrekking tot mensenhandel van 100 naar 39. 
Wat is hiervan de oorzaak? 

Antwoord 
Deze afname is niet juist. In de begroting wordt gesproken over het aantal meldingen 
(signalen) en in de rekening gaan we in op het aantal daaruit vloeiende potentiële cases. 
Ter toelichting: Jaarlijks worden er 80 - 120 meldingen mensenhandel bij de 
ketenregisseur gemeld (zie begroting). Dat is ook in 2015 het geval. Deze meldingen 
hebben geleid tot 39 potentiële cases mensenhandel. Een potentiële casus kan in bepaalde 
gevallen aan meerdere meldingen worden gekoppeld. 
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COC Onderzoek 
Wat is de stand van zaken van het COC-onderzoek (de enquête over gevoelens van 
wantrouwen jegens politie)? 

Toezegging 
Het COC heeft een enquête gehouden onder haar leden. Als de uitkomsten hiervan 
aanleiding geven tot intensivering van het beleid en/of andere besteding regenbooggelden 
(nu vooral preventie op scholen) wordt uw raad op de hoogte gesteld. 

Kindermishandeling 
Waarom is voor bestrijding kindermishandeling geen apart budget opgenomen en 
ontbreken hierover cijfers in de gemeenterekening? 

Toezegging 
Wij komen schriftelijk bij u terug op de vraag over de inzet bestrijding 
kindermishandeling en de wenselijkheid om daar apart budget voor te reserveren en 
cijfers over op te nemen. 

Panel Deurbeleid 
In 2015 zijn 8 klachten binnengekomen bij het Panel Deurbeleid. Kunnen we deze 
klachten geanonimiseerd inzien of op een andere wijze over de aard van deze klachten 
informatie ontvangen. 

Toezegging 
We initiëren een overleg tussen commissieleden en 0 0 V om samen te kijken naar het 
klachten panel deurbeleid. 

Alcoholverkoop 18-

Wat zijn de resultaten van de controles alcoholverkoop bij jongeren onder de 18? 

Toezegging 

We hebben een onderzoek uitgevoerd met een mystery guest. Wij zullen de resultaten 
hiervan op korte termijn met uw raadscommissie F&V delen. 
Cijfers en indicatoren 
Kunnen we meer inzicht krijgen in de trendmatige ontwikkeling van de cijfers met 
betrekking tot veiligheid? 

Toezegging 
Wij komen over enige tijd in uw commissie F&V bij u terug op de vraag welke cijfers 
en/of parameters uw raad nodig heeft om een goede beoordeling te kunnen maken, incl. 
trendmatige aansluiting bij het verleden. 
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Paragraaf 6. Verbonden partijen 

Euroborg/Vpb 
De Euroborg N.V. krijgt ook te maken met de Vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht). 
Hoe staat het met het onderzoek naar de fiscale gevolgen? 

Antwoord 
De gevolgen voor Euroborg N.V. zijn beoordeeld door een extern bureau. De N.V. zal 
met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. 
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat deze conclusie een negatief financieel effect zal 
hebben op de gemeente Groningen. 

We verwachten u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


