
Toezeggingen uit de raadscommissies tijdens bespreking van de 

Begroting 2015 op woensdag 5 november 2014.  

 

 

Raadscommissie Werk en Inkomen  
Paragraaf 9 (Vernieuwing sociaal domein), Programma 1 (Werk en inkomen) 

Programma 2 (Economie en werkgelegenheid).  

 

Toezeggingen weth. Van der Schaaf:  

- Zal uitgebreider met de raadscommissie spreken over de stand van zaken van het 

 actieplan jeugdwerkloosheid en zal bekijken wat hiervoor een geschikte datum is.  

- Geeft aan dat het college op korte termijn komt met een aantal dingen om de  

 toegankelijkheid en helderheid op de website rond het armoedebeleid en  

 kindpakket te verbeteren. 

 

Raadscommissie Beheer en Verkeer 

Programma 7 (Verkeer), programma 9 (Onderhoud en beheer openbare ruimte)  

en paragraaf 2 (Duurzaamheid).  

 

Toezeggingen weth. Van Keulen: 

- De wethouder laat nagaan waar de dieren, die nu nog bij Dierenopvang Groningen 

verblijven, naar toe gaan, als deze opvang sluit per 1 januari 2015. 

- N.a.v. een vraag van mevr. Jongman geeft de wethouder aan dat het beleid is dat er 

bakken worden geplaatst door de gemeente als burgers daarom vragen voor het 

weggooien van  opgeveegde bladeren. Wanneer mevr. Jongman het adres van 

betreffende persoon uit de Zeeheldenbuurt even doorgeeft, dan zal dit alsnog worden 

geregeld.   

 

Raadscommissie Onderwijs en Welzijn  
Programma 3 (Jeugd en onderwijs), Programma 4 (Welzijn, gezondheid en zorg), 

Programma 5 (Sport en bewegen), Programma 6 (Cultuur).  

 

 

Toezegging weth. De Rook:  

-       Cultuureducatie met kwaliteit: college komt hier z.s.m. op terug.  

 

Toezeggingen weth. Schroor:  

- Zwemonderwijs: het college garandeert dat ieder kind zwemonderwijs moet  

 kunnen  krijgen, ook als het vangnet is uitgeput.  

- Entreeopleiding/schooluitval: het college doet een extra inspanning om geen  

 jongeren tussen wal en schip te laten vallen. Op bestuurlijk niveau gezamenlijke 

   aanpak in regio 03. College zal hierover rapporteren aan de raad.   

- Passend onderwijs: raad krijgt binnenkort een informerende brief.  

- Backbone 05: businessplan gaat in mei naar de raad.  

- Huishoudelijke hulp: binnenkort krijgt de raad een memo over hoe de gesprekken  

 hierover worden gevoerd en hoe dit wordt gefinancierd.  

 



 

Raadscommissie Ruimte en Wonen 

Programma 8 (Wonen), paragraaf 7 (Grondbeleid) en paragraaf 1 (Integraal gebiedsgericht 

werken).  

 

Geen toezeggingen. 

 

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 

Programma 10 (Veiligheid) en overige programma’s (11-14), paragrafen 3, 6, 8, 10) en 

financieel perspectief.  

 

Toezegging bgm.  Vreeman: 

- Onderdeel Fysieke Veiligheid: tekst van de begroting wordt zodanig aangepast dat 

duidelijk is dat het om de veiligheid van zowel mens áls dier gaat (toezegging aan 

PvdD) 

(Afspraak:  de recente brief over de aardbevingen wordt geagendeerd voor de eerstkomende 

commissie F&V) 

Toezeggingen weth. Schroor:  

- De raad krijgt een toelichting op de nieuwe bezuinigingen in de begroting (toezegging 

aan SP) 

- College is bereid mee te denken met fracties die met alternatieven willen komen voor 

de verhoging van de sporttarieven (bijv. doorrekenen). 

 

 

 

 

 


