
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING 
ONDERWIJS EN WELZIJN

Datum: 16 november 2016 
Plaats:  Oude raadzaal
Tijd:     20.00-22.20 uur

1.   AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 30 NOVEMBER A.S.
CONFORM: 

• Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2017 (raadsvoorstel 14 oktober 
2016)

• Financiering inrichting, paslezers en ICT WIJ teams (raadsvoorstel 6 oktober 
2016) 

• (Co)Investeringsfonds Sportaccommodaties (raadsvoorstel 27 oktober 2016) 

DISCUSSIE: 
• Definitieve Cultuurnota 2017-2020 (raadsvoorstel 27 oktober 2016) -alle 

fracties- 

2. TOEZEGGINGEN

Wethouder De Rook: 
• College is in gesprek met Backbone050 over hun financiële situatie en komt 

hier later op terug bij de raad. 
• College komt met informatie over de planvorming van het project 

internationaal onderwijs. 
• Risico’s rubber granulaat kunstgrasvelden-onderzoek RIVM: dhr. Bolle 

(vraagsteller) en wethouder hebben hierover contact en wethouder komt hierop 
terug bij de commissie. 

• Zal het gesprek met de sportkoepel over hun kritiekpunten m.b.t. het 
Mulierrapport terugkoppelen aan de raad en dit meenemen bij het voorstel voor 
invulling van het (co)investeringsfonds (voorjaar 2017). Verder zal de 
sportkoepel worden betrokken bij het opstellen van de criteria voor toekenning 
van de sportsubsidies.  

• Zal in februari met de raad spreken over de uitwerking van de plannen van de 
cultuurpijlers. 

• 1 dag per jaar gratis openstelling van de cultuurinstellingen: wordt opgenomen 
in de beschikking.

• Zal de cijfers van de toekenning aan het Grand Theatre en aan 
Stadsschouwburg/Oosterpoort naar de raad zenden. 

3.        LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
LTA: 

• Cultuurcluster Ebbingekwartier  december 
• Klanttevredenheidsonderzoek gymzalen en dojo’s  januari 
• Kadernotitie Level Playing Field  januari 
• Stand van zaken De Bewegende Stad  januari 



Verdere vulling voor 2017 volgt. 

Ingekomen stukken: 
• Collegebrief Aanpak kindermishandeling (7-10-16) agenderen op verzoek 

VVD (Boter) 
• Rekenkamerbrief over onderzoek huishoudelijke hulp RK Utrecht (26-10-16) 

 agenderen op verzoek ChristenUnie (Brandsema) 
Beide fracties zullen bespreekpunten aanleveren. 

4.       VERSLAG  van 5 oktober 2016 
 Het verslag wordt vastgesteld.

5. OVERIGE AFSPRAKEN / CONCLUSIES
• Stichting De Wandeling (voorheen Free Café) wil een concreet plan 

presenteren aan  de raad. Commissie en tijdstip worden in overleg met de 
griffie gepland. In december komt hierover een collegebrief naar de raad. 

• Marketing Groningen werkt aan het verbreden van de culturele agenda. Het 
college zal bekijken of hier meer kracht achter gezet kan worden. 


