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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Op 4 november 2015 besprak u in de diverse raadscommissies de 
ontwerpbegroting 2016. Voor zover wij de vragen die u ons daarbij stelde 
niet ter plekke konden beantwoorden, treft u onze reactie hierbij aan. Ook 
vindt u in deze brief een overzicht van de toezeggingen, die wij uw raad 
daarbij hebben gedaan. 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Algemeen 

Wat betekent de bezuiniging 'deels niet compenseren van loon- en 
prijsstijgingen' voor de doelstellingen van de programma's uit de begroting? 

Deze bezuiniging, voortkomend uit ons het coalitieakkoord, realiseren we 
door efficiencymaatregelen. Deze laten de doelstellingen van de 
programma 's ongemoeid. 

Ter nadere toelichting plaatsen wij nog een kanttekening hij het specifieke 
geval van het Programma Veiligheid. Hier is sprake van een bezuiniging van 
234 duizend euro. In het financieel meerjarenbeeld ontvangt het programma 
Veiligheid echter een klein bedrag van 6 duizend euro, omdat de 
veiligheidsregio een eigen compensatie methodiek heeft, zodat het per saldo 
om een bezuiniging van 228 duizend euro gaat. 
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Programma 1 Werk en Inkomen - Commissie Werk en Inkomen 

Zijn de 'beschutte werkplekken nieuw (P-Wet)' voor onder andere ex-
Wajongers ook beschikbaar voor thuiswonende 'potentiële wajongers'? 

De doelgroep van de Participatiewet is breder dan diegenen die recht op een 
bijstandsuitkering hebben. Iedereen, die ertoe behoort, kan onder 
voorwaarden in aanmerking komen voor een dergelijke werkplek. Dit geldt 
dus ook voor (thuiswonende) jongeren die geen recht hebben op een 
bijstandsuitkering of deze niet hebben aangevraagd. 

Onze consulenten zijn dit jaar gestart met de zogenaamde "Route Arbeid", 
waarbij zij samen met de stage coördinatoren van de PRO/VSO scholen en 
het UWV de leerlingen vanaf\16-17 jaar in beeld brengen, die het profiel 
arbeid hebben. 

Jongeren, die zich niet bij ons melden voor een uitkering en die we niet via de 
scholen bereiken, hebben we onvoldoende in beeld. Zoals we in de begroting 
hebben aangegeven zijn we op het gebied van jongeren bezig met een 
integrale aanpak die naast 'werk' ook 'onderwijs' en 'zorg' omvat. Met als 
doel kwetsbare jongeren beter te ondersteunen. Hierover wordt u op een later 
moment geïnformeerd. 

Programma 5 Sport - Commissie Onderwijs en Welzijn 

Hebben we bij het Programma Sport, net als bij het Programma Cultuur, de 
ambitie om op het terrein van breedtesport een top-5 positie in te nemen? 

Zo 'n specifieke positiebepaling op landelijke schaal is binnen Sport niet goed 
mogelijk. Anders dan bij Cultuur, kunnen we voor het terrein van 
breedtesport stellen dat van concurrentie met andere steden nauwelijks 
sprake is. Onze ambities op dit terrein komen aan de orde in het (nieuwe) 
Meerjarenprogramma Sport en Bewegen (eerste kwartaal 2016). 

Programma 8 Wonen - Commissie Ruimte en Wonen 

Naar verluidt kan er geen gevolg worden gegeven aan het burgerinitiatief om 
speeltoestellen op het Ciboga-terrein te plaatsen, terwijl er wel budget 
beschikbaar zou zijn. Wat is hiervan de toedracht? 

We kunnen bevestigen dat er sprake is van een dergelijk initiatief en 
bovendien voldoende budget. We zijn nagegaan welke opties er open staan 
voor het inrichten van speelplekken. 
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Over diverse mogelijkheden om tijdelijke speelvoorzieningen in te richten 
(tijdens de bouwfase) zijn we in gesprek met bewoners. Duidelijk is echter 
al dat zich daarbij praktische bezwaren voordoen, qua veiligheid (fietsers, 
water, bouwverkeer) en door kabels en leidingen, die realisatie lastig maken. 
Wij bezien de situatie nog opnieuw en zullen daar zo spoedig mogelijk op 
terug komen. 

Programma 9 kwaliteit van de leefomgeving - Commissie Beher en Verkeer 

Waarop is de omvang van de reserve bodemsanering gebaseerd? 

Het risico is berekend op 2,2 min euro met een kans van optreden van 75% = 
1,7 min euro. Het bedrag is gebaseerd\op de uitvoering van 2 saneringen. Het 
percentage is hoog, omdat nieuwe situaties zich kunnen voordoen los van de 
spoedlocaties. Het bedrag van 1,7 min euro is minimaal noodzakelijk om 
onvoorziene schadeclaims en saneringen op te kunnen vangen in een jaar en 
is ook de minimale omvang van de reserve bodemsanering. 

Zouden wij over de uitkomsten van de BORG-schouw op buurtniveau kunnen 
beschikken? 

De toegepaste onderzoeksmethodiek ondersteunt alleen op een hoger 
schaalniveau een gedegen interpretatie. Uitspraken op een lager 
schaalniveau (de buurt) met een zelfde betrouwbaarheidsmarge 
veronderstellen een veel uitgebreidere dataverzameling. Dat is met de thans 
beschikbare inzet niet uitvoerbaar. 

Is het mogelijk oude indicatoren, die in de Begroting Nieuwe Stijl bij 
programma 9 niet meer zijn toegepast, bij de volgende begroting opnieuw te 
introduceren? 

Bij de dóórontwikkeling van de Begroting Nieuwe Stijl doet die mogelijkheid 
zich voor. 

Programma 10 Veiligheid - Commissie Financiën en Veiligheid 

Er wordt landelijk bezuinigd op Veilige Publieke Taak (VPT); heeft dit 
consequenties voor het beleid/ de inzet op dit terrein in Groningen? 

De landelijke bezuinigingen op VPT hebben geen invloed op ons lokaal 
beleid. 
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Het Rijk heeft het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld 
erkend en hier beleid voor ontwikkeld. Sluit Groningen hierop aan? 

Wij onderkennen dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk 
geweld. Bij trainingen voor het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld 
wordt deze relatie ook besproken. De dierenbescherming is gevraagd een 
training te geven over het signaleren van dierenmishandeling/ 
dierenverwaarlozing, omdat dit een indicatie kan zijn voor mishandeling of 
verwaarlozing van kinderen in hetzelfde huishouden. 

TOEZEGGINGEN 

Algemeen 

Uw raad stelt voor om andere Planning & Control producten, zoals de 
Voortgangsrapportages, meer in lijn te brengen met de Begroting Nieuwe 
Stijl, zodat de betreffende informatie op een meer continue basis beschikbaar 
komt. 

Wij nemen deze suggestie, die past in ons streven naar open source/open 
data, ter harte en zullen de mogelijkheden hiertoe in samenspraak met het 
audit committee van uw raad bezien. 

Uw raad verzoekt ons het Subsidieregister, dat zich vooralsnog beperkt tot 
subsidies, die via beschikkingen worden uitgegeven, uit te breiden. 

Wij gaan de mogelijkheden na om ook subsidies die op andere wijze worden 
verstrekt te registreren en kosten en baten op dit terrein inzichtelijk te maken. 

Programma 1 Werk en Inkomen - Commissie Werk en Inkomen 

U geeft aan geïnformeerd te willen worden over de inzet van het budget van 
400 duizend euro voor de voormalige ID-banen in de wijken. 

Wij zullen u hierover binnenkort per brief informeren. 
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Programma 2 Economie - Commissie Werk en Inkomen 

Uw raad vraagt om de werkgelegenheidseffecten van start-ups in beeld te 
brengen. 

In de loop van 2016 zullen wij deze effecten in samenwerking met 
verschillende partijen in beeld brengen en u daarover informeren. 

Uw raad geeft aan geïnformeerd te willen worden over het congres 'Building 
the Future of Health'. 

Van 1-3 juni 2016 vindt de grote internationale conferentie 'Building the 
Future of Health' plaats in Groningen. De conferentie is een officieel 'side 
event' van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016. 
Vertegenwoordigers van uiteenlopende disciplines op het gebied van de 
volksgezondheid buigen zich over de vraag welke bijdrage de gebouwde 
omgeving kan leveren aan een goed en gezond leven. Eind 2015 zullen wij u 
hierover schriftelijk informeren. 

Uw raad geeft aan behoefte te hebben aan inzicht in de effecten van de 
integrale campagne regiomarketing. 

We bereiden de campagne nu samen met de kennisinstellingen, bedrijfsleven 
en samenwerkingspartners in Stad en regio voor. Wij verwachten u hierover 
in het eerste kwartaal van 2016 meer te kunnen vertellen. 

U gaf aan nader geïnformeerd te willen worden over het budget voor 
handhaving tijdens koopzondagen en de eventuele budgettaire consequenties 
voor andere activiteiten. 

De precieze invulling bepalen we als de inzet over het afgelopen jaar begin 
2016 geëvalueerd is. U hoort dan nader van ons. 

Programma 7 Verkeer - Commissie Beheer en Verkeer 

Wij hebben u het rapport van de Grontmij inzake parkeren toegezegd, evenals 
een herijking van de Parkeervisie. 

U kunt beide documenten binnen afzienbare termijn, uiterlijk begin volgend 
jaar, tegemoet zien. 
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Voorts hebben wij u de Inrichtingsplannen in het kader van de Aanpak Ring 
Zuid (ARZ) toegezegd. 

De inrichtingsplannen Maaslaan, Vondellaan en het Zuiderplantsoen maken 
onderdeel uit van het hoofdbouwcontract ARZ. Dat betekent dat de aannemer 
aan wie het werk van ARZ wordt gegund, die onderdelen gaat uitvoeren. De 
aannemer zal - zodra het werk is gegund; dat is naar verwachting begin 
2016 - de plannen in overleg met belanghebbenden verder uitwerken. De 
aannemer stelt ook de fasering van de uitvoering op. 

Het plan Helpman wordt versneld uitgevoerd. Nadat het verkeersplan in 
september 2014 is vastgesteld, na de inspraak en consultatie van de raad, is 
dit plan de afgelopen periode in overleg met de scholen, bewoners^en 
bedrijven verder uitgewerkt. De planning is dat de uitvoering starti in het 
eerste kwartaal van 2016. De raad zal naar verwachting in december per 
brief geïnformeerd worden over de uiteindelijke uitwerking en de wijze 
waarop de omgeving (bewoners en ondernemers) is betrokken. 

In 2016 informeren wij u over de stand van zaken rondom de Green Deal 

Stadsdistributie. 

In de eerstvolgende vergadering van de commissie Beheer & Verkeer 
informeren wij u over de verkeersveiligheid in de Vinkenstraat, zoals u ons 
verzocht heeft. 

Programma 9 Kwaliteit van de Leefomgeving - Commissie Beheer en 
Verkeer 

Uw raad stelt voor openbare verlichting onder te brengen in de GRESCO. 

Wij omarmen de gedachte om duurzaamheidsaspecten nauwer te betrekken 
bij de openbare verlichting. Het Beheersplan Openbare Verlichting - thans in 
voorbereiding - biedt gelegenheid de concrete mogelijkheden daartoe te 
verkennen. In het eerste kwartaal van 2016 zullen wij u hierover per brief 
informeren. 
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Programma 10 Veiligheid - Commissie Financiën en Veiligheid 

De nota Prostitutiebeleid wordt in januari met de commissie Financiën en 
Veiligheid besproken. 

In het eerste kwartaal van 2016 kan de commissie Financiën en Veiligheid 
een visie op de toename van verwarde personen verwachten. 

Paragraaf Duurzaamheid - Commissie Beheer en Verkeer 

Wij zeggen u toe u in december, of zo snel als in uw agenda mogelijk is, door 
middel van een bijeenkomst te informeren over de totstandkoming van de 
routekaart naar een energie-neutrale stad. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


