
BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING 
ONDERWIJS EN WELZIJN

Datum: 9 maart 2016 
Plaats:  Oude raadzaal
Tijd:     20.00-21.30 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 30 MAART A.S.

CONFORM
 Beschikbaar stellen krediet voor huisvesting WIJ-team Lewenborg in het Dok 

(raadsvoorstel 11 februari 2016)
 Beschikbaar stellen eenmalige bijdrage voor Shelter City Groningen (raadsvoorstel

5 februari 2016) 
 Ophalen kredieten vervangingsinvesteringen WSR 2016 (raadsvoorstel 19 februari

2016) 

2.  TOEZEGGINGEN

Wethouder Schroor: 
 Zegt toe een technische sessie te faciliteren over het systeem van de MKBA voor 

het sociaal domein. 

Wethouder De Rook: 
 Zal n.a.v. de woordvoering van de Partij voor de Dieren kijken of het realiseren 

van kunstgrasvelden milieuvriendelijker en duurzamer kan. Mocht dit tot hogere 
kosten leiden, dan komt hij hierover terug bij de raad. 

3.       LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
 Aanbesteding publiek vervoer: rond de zomer komt informatie naar de raad over 

het onderzoek naar evt. bundeling van publiek vervoer met openbaar vervoer.  
 Nacalculatie Corpus den Hoorn komt later, commissie van april. 
 Meerjarenprogramma sport en bewegen komt in overleg met de sportkoepel later, 

wordt commissie van mei. 
 In april komt er een voorstel naar de raad met innovatieprojecten onderwijs. 
 Onderzoek van LA group naar de podium-infrastructuur komt deze maand naar de 

raad. 
 Onderzoek podiumkunsten/Martiniplaza/OPSB staat voor mei op de LTA. 

Inlossing toezegging 3 februari weth. Schroor: 
 Multifunctioneel centrum De Wijert: gesprekken met de NAM over de vergoeding 

lopen nog. Kostprijs dekkende huur: voor onderdeel kinderopvang wordt een 
kostprijs dekkende huur gevraagd  van € 135,- per m2 bruto vloer oppervlak. Het 
Forum krijgt € 60,- per m2 bruto vloer oppervlak in rekening, dit is lager door de 



beschikbaarstelling van 800.000 euro incidenteel om te investeren in de 
bibliotheek. Alle andere (publieke) partijen maken gebruik van het centrum zonder
huurbetaling. Betrekken inwoners: vandaag was er inloopavond in de bibliotheek 
om de buurt en bewoners mee te nemen in de plannen. 

Inlossing toezegging weth. Schroor in cie. W&I:
 Impuls vacaturebank: sinds oktober 2015 is de vacaturebank onderdeel van Linq 

050. Door de verhuizing van het Harm Buiterplein naar de Oude Ebbingestraat is 
de aanloop sterk toegenomen. Van half oktober t/m februari waren 450 bezoekers 
op zoek naar vrijwilligerswerk. Geactualiseerde informatie staat op de site van de 
MJD, de site van de WIJ-teams en er zijn spotjes op OOG-TV. De vacaturebank 
staat op de werkbeurs aan het Harm Buiterplein en op de jongerenbeurs. Verder 
wordt de verbinding gezocht met de WIJ-teams. 

4.       VERSLAG  3 februari 2016 
 Wordt vastgesteld. 

5. OVERIGE AFSPRAKEN / CONCLUSIES
Weth. Schroor: 

 Jaarverslag en begroting O2G2 zijn binnen, college ziet hierin geen noodzaak om 
de raad op evt. risico’s te wijzen.
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