
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING 

ONDERWIJS EN WELZIJN 

 

Datum: 12 juni 2019    

Plaats:  oude raadzaal  

Tijd:    20.00-22.25 uur  

 

 

AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 26 JUNI 2019 

 

Conform:  

- Bijdrage aan provincie voor roeivriendelijke damwanden (raadsvoorstel)  

- Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (raadsvoorstel) 

- Plan van Scholen 2020-2023 (raadsvoorstel) 

 

Discussie:  

- Invulling taakstelling WIJ (raadsvoorstel) -algemene discussie-  

 

 

TOEZEGGINGEN PORTEFEUILLEHOUDERS 

 

Wethouder Gijsbertsen: 

- Houdt de raad op de hoogte van (de wachtlijsten bij) Veilig Thuis.  

- Gaat na of er in de jeugdzorg in Groningen sprake is van een lange wachttijd tot 

behandeling nadat het eerste intakegesprek heeft plaatsgevonden. 

- Zal elk half jaar de raad meenemen in de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 

 

 

LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN  

LTA en IM-lijst:  

Af te voeren punten:  

- Uitbreiding sporthopper voor MBO: na contact met Noorderpoort en Alfacollege is de 

conclusie dat er geen draagvlak is voor naschoolse sportaanbod voor MBO studenten.  

Beide instellingen bieden sport tijdens schooltijd aan. 

- Compensatie OZB-regeling voor sportparken in Haren en Ten Boer. De compensatie 

bedraagt 100% voor 2019, 80% voor 2020, 60% voor 2021, 40% voor 2022, en 20% voor 

2023. Het maximumbedrag van de compensatie bedraagt € 50.000,-- per aanslag per jaar.  

- Motie Verbeter Stadadviseert: is opgenomen in het Uitvoeringsplan voor Stadadviseert 

2019. Input/advies van Stadadviseert wordt verwerkt in de raadsvoorstellen. Tevens 

publicatie op de site en vermelding in de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Stadadviseert.  

- Overlast jeugdgroepen bij Camaraschool: school wordt meegenomen in 

politiesurveillance. Recentelijk geen overlast en vernielingen meer.  

Wijzigingen/aanvullingen:  

- Stand van zaken het Kopland: wordt meegenomen in toekomstbestendig perspectief 

(december 2019). Brief over alternatief voor Campus Diep komt eerder.  

 

 

VERSLAGEN  

Verslagen van de reguliere vergadering van 7 mei 2019 en begrotingsvergadering van 15 mei 

2019 worden vastgesteld.  

 



AFSPRAKEN/OVERIG  

- Weth. Gijsbertsen biedt de raad een extra sessie aan samen met de Stichting WIJ over 

de manier waarop de taakstelling bij de Stichting WIJ wordt uitgevoerd waarbij 

voorbeelden van acceleratie modellen worden gegeven.  

- Weth. Gijsbertsen biedt aan om voor behandeling van de begroting 2020 een 

overzicht/presentatie geven van de (financiële) consequenties in het sociaal domein.  

 


