BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING
ONDERWIJS EN WELZIJN
Datum: 10 april 2019
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 20.00-23.05 uur

AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD VAN 17 APRIL
•
•

Collegebrief Omgevingsvergunning beschermd wonen Barkmolenstraat 242-258
o 1-minuutinteventie, op verzoek van de VVD (motie)
Collegebrief Regenbooggelden 2019-2022
o 1-minuutinterventie, op verzoek van de PVV (motie).

TOEZEGGINGEN PORTEFEUILLEHOUDERS
Wethouder Bloemhoff:
- Buurt- en dorpshuizen: voor de zomer is er een eerste discussie met de raad.
Wethouder Gijsbertsen:
- Rookvrije generatie: binnenkort gaat er een brief naar de raad met een stand van
zaken.
- Het Kopland: college zal een stand van zaken geven in het 2e kwartaal 2019.
- Stichting WIJ (efficiency taakstelling vanaf 2021en terugdringing zorgkosten):
de raad krijgt voor 1 juli inzicht in de keuzes van het college en de financiële en
inhoudelijke consequenties daarvan.
Wethouder Jongman:
- Infill sportvelden: raad krijgt binnenkort een informerende brief met alle details.
Wethouder Van der Schaaf:
- Omgevingsvergunning Barkmolenstraat 242-258:
o zal de raad, indien daar aanleiding toe is, tijdens de
commissievergaderingen mondeling op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
o Zal de raad 1 jaar na inhuizing schriftelijk informeren, wellicht in
breder verband over beschermd wonen.
o Zal de actualisatie van de leidraad delen met de raad.
Wethouder Chakor:
- Regenbooggelden 2019-2022:
o Zal de raad informeren over de werking van de landelijke meldings-app, met
name over de stappen die worden genomen na een melding.
o Zal de raad de uitkomst melden van het gesprek met de nachtburgemeester
over een nachtstadhuis.
o Zal de raad informeren over zowel de zichtbare als onzichtbare initiatieven die
de gemeente neemt t.a.v. het LHBTI-beleid.

LTA, LIJST MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
LTA en IM-lijst:
- Jeugdhulp: in mei ontvangt de raad een brief met de uitkomsten van 3 landelijke
onderzoeken naar jeugdhulp.
- Rookvrije generatie: raad ontvangt binnenkort een informerende brief over de keuzes
die het college maakt in het kader van de APV-bepaling over rookgassen.
- Financiële situatie Lycurgus: gemeente is continue in overleg en ondersteunt waar
mogelijk, provincie wordt hierbij betrokken.
- Project internationaal onderwijs: raakt naast het Integraal Huisvestings Plan ook het
vestigingsklimaat (economische zaken). College komt hierop terug.
- Verzoek van de SP om toe te voegen aan de LTA:
o Evaluatie opvang Campus Diep
o Evaluatie Publiek vervoer
o Tussenevaluatie Gebieds Ondersteunings Netwerk.
(wordt meegenomen in de LTA-gesprekken)
- Motie ‘Vier de liefde in Groningen’ is uitgevoerd (debat-avond tijdens Valentijnsdag
+ postercampagne) en wordt op afgehandeld gezet.

VERSLAGEN
n.v.t.

AFSPRAKEN/OVERIG
- Wethouder Bloemhoff biedt een presentatie aan over de aanbesteding en bouw van het
kindcentrum in Ten Boer.
- Op verzoek van de VVD (Spoelstra) zal een toer worden georganiseerd langs de
dorps- en buurthuizen in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren.
- N.a.v. de brandbrief van zorgboerderij De Mikkelhorst zal de VVD bespreekpunten
aanleveren ter agendering voor de volgende commissievergadering.
- D66 (Paulusma) organiseert een gesprek met het COC, sportkoepel, FC Groningen,
supportersverenigingen en wellicht andere fracties om te werken aan een plan voor
sociale acceptatie van LHBTI-ers in de sport.

