
Toezeggingen uit de raadscommissies tijdens bespreking van de 
Begroting 2017 op woensdag 2 november 2016. 

Raadscommissie Ruimte en Wonen
Programma Wonen
paragraaf Grondbeleid 
Paragraaf Integraal gebiedsgericht werken 

Toezeggingen weth. Van der Schaaf: 
- Wethouder van der Schaaf  komt schriftelijk terug op de vraag naar mogelijke  

opbrengsten van de implementatie van de Basisadministratie Gebouwen (BAG) 
doordat bijvoorbeeld gebouwen blijken WOZ te moeten gaan betalen.

Raadscommissie Beheer en Verkeer
Programma Verkeer 
Paragraaf Duurzaamheid 
Onderhouden en beheer openbare ruimte ( + evenementen)

Toezeggingen wethouder De Rook
- Komt terug op vraag over percentage 100% overige verkeersongevallen met een 

gewonde fietser
- Er zal een expertmeeting worden georganiseerd over verkeersveiligheid en 30km-

beleid (relatie fysiek – educatie – handhaving) (vgl. motie 2016-35)
- Informatie in begroting over aantal parkeerplannen moet worden aangepast
- Onderzoekt signaal Stadspartij m.b.t. fastlane naar Meerstad, dat 

bewonersvereniging Binnenstad-Oost en ondernemersvereniging Damsterkwartier 
hier bezwaar tegen hebben vanwege dreigend klantenverlies

Toezeggingen wethouder Gijsbertsen
- Waarschijnlijk volgende week nog brief over stand van zaken winddossier
- Binnenkort aanvalsplan warmte
- Komt met info over mogelijkheden voor aanvullende maatregelen op het gebied van 

groencompensatie
- In november brief over stand van zaken geothermie
- Binnenkort analyse stand van zaken borgen duurzaamheid in eigen organisatie
- Binnenkort geïnformeerd over uitbreiding Gresco
- Komt terug op vraag over pluktuin Beijum (waarom deze na één oogst moest wijken 

voor koeien, die er ook al niet meer grazen)
Toezeggingen wethouder Van Keulen

- Komt met briefje over RTL onderzoek Stadsbeheer (misverstanden, en maatregelen 
voor toekomst)

- Voor de zomer 2017 zijn werkzaamheden groot onderhoud kinderboerderij 
Stadspark gereed



Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 
Programma Onderwijs
Programma Welzijn, gezondheid, zorg 
Programma Sport en bewegen 
Programma Cultuur (excl. evenementen). 

Toezeggingen weth. Schroor: 
- Uitgezocht wordt of de nieuwe regeling voor kinderopvang van peuters voor   

Groningen inzetbaar is. 
- Zal de commissie apart schriftelijk informeren over het aanbod van onderwijs aan 

vluchtelingen. 
Toezegging weth. Gijsbertsen: 

- Zal de raad op korte termijn informeren over de meest actuele cijfers over de 
perinatale sterfte. 

- Geeft in januari 2017 een stand van zaken over de statushouders. 
Toezegging weth. De Rook: 

- Klanttevredenheidsonderzoek sporthallen komt in januari naar de raad.
- Broedplaatsennotitie (ateliers) volgt eind 2017. 
- Raad krijgt een brief over de voortgang van de bewegende stad. 

Overige afspraken: 
- Weth. Gijsbertsen biedt de commissie een aparte informatieve sessie aan over het 

hele traject van preventieve jeugdhulp naar zware jeugdhulp en welke budgetten 
daarbij horen. 

Raadscommissie Werk en Inkomen 
Programma Werk en inkomen
Programma Economie en werkgelegenheid.

Toezeggingen weth. Van der Schaaf: 
Geen
Toezegging weth.van Keulen:

- Volgend jaar zal ook het MBO expliciet in de begroting worden genoemd waar het 
gaat over de onderwijsinstellingen

Toezegging weth. Gijsbertsen: 
- De raad ontvangt in december een brief over de uitgaven vanuit het P-Budget voor 

2017
- Volgend jaar krijgt de raad in oktober een overzicht van de middelen voor het 

P-budget vóór de begroting 2018
- Geeft in januari 2017 een stand van zaken over de statushouders 
- Zegt toe om voor de collectieve ziektekostenverzekering te kijken naar alternatieven 

voor Menzis en een prijs- en vergoedingen vergelijking te maken voor het best 
passende aanbod en de raad vóór de zomer te informeren hierover.



Raadscommissie Financiën en Veiligheid
Programma’s Veiligheid, Stadhuis en Stadjer, College, raad en gebiedsgericht  werken, 
Algemene Inkomsten en post onvoorzien, Overhead en ondersteuning organisatie
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, 
Financiering, Verbonden partijen, Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Interbestuurlijk toezicht
Financiële positie
Raadsvoorstel Tarieven 2017

Toezeggingen burgemeester Den Oudsten
- Gaat op een rij zetten wat er precies gebeurt m.b.t. fietsendiefstallen, zodat de raad 

kan beoordelen of hierover discussie nodig is
- Zal zorgen dat in volgende rekening/begroting secuurder met terminologie 

omgegaan wordt (bijv. veiligheid mens en dier, geen ‘studentenoverlast’ etc.) 
- Gaat bij HALT aantallen verwijzingen opvragen
- Wil graag nog een keer in gesprek met raad over sluiting tippelzone
- Komt schriftelijk terug op vraag over indicator dierenmishandeling in relatie tot 

huiselijk geweld 
Toezeggingen wethouder Schroor

- Bij volgende rekening/begroting wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van het 
weerstandsvermogen bestaat uit harde reserves

- Op zeer korte termijn aanvullende opdracht om te kijken naar oude toezegging 
‘subsidieregister als levend document met cijfers ook in natura’, en raad te berichten 
welke mogelijkheden gemeente daarin heeft


