
TOEZEGGINGEN      

 

 

Tijdens behandeling van de GEMEENTEREKENING 2012,  

woensdag 22 mei 2012.  

 
 

10.00 – 10.40 uur:  Programma 2 Economie en Werkgelegenheid 
 

WETHOUDER VAN KEULEN:  

 

- Wethouder van Keulen geeft aan dat naar de toekomst van de warenmarkt integraal 

wordt opgepakt bij ontwikkeling van de Binnenstad en het college beantwoordt nog de 

vraag waarom de warenmarkt niet kostendekkendheid is 

- Wethouder geeft aan dat cijfers vergunningverlening startende ondernemers bekend 

zijn binnen EZ en kunnen worden verstrekt 

 

10.40 – 11.20 uur: Programma 1 Werk en Inkomen  
 

WETHOUDER ISTHA:  

- Wethouder geeft inzicht in de wijze waarop de uitstroom naar een baan tot stand is 

gekomen van de 290 klanten, welk aantal zelfstandig of op andere wijze. 

- Wethouder geeft aan in hoeverre er een verbetering is in uitstroom en participatie door 

de invoering het klantmanagement en waarop dat is gebaseerd  

- Wethouder geeft aan welk bedrag over is van het PC beleid en hoe het is besteed bij 

het armoedebeleid 

- Geeft inzicht in; hoeveel banen van de subsidiebanen regulier zijn geworden, hoeveel 

natuurlijk verloop er is geweest. 

- Geeft inzicht het aantal mensen dat gebruik maakt van de Stadjerspas en de kosten 

daarvan (voor raad of volgende cie. werk en inkomen) 

- Wethouder komt schriftelijk terug op de terugdringing van het fout percentage BUIG 

en  gevraagd is om een nadere omschrijving van de beoogde cijfers bij armoede-

minimabeleid op de middellange termijn. 

 

- In de komende voortgangsrapportage komt de wethouder terug op: 

o de 8 weken termijn voor het beoordelen van de aanvragen en evaluatie. 

o het aantal mensen dat gebruik maakt van de Stadjerspas en de kosten daarvan 

o ambities t.a.v. de participatiebanen de komende tijd 

o ambities voor de komende tijd t.a.v. de instroom bij Iederz 

o gevolgen voor ambities t.a.v. sociale werkvoorziening constaterende dat meer 

gedetacheerd en begeleid werken is ingezet en trajecten bij externe 

opdrachtgevers achterblijven 

o waardoor is de daling van het aantal aanvragen voorzieningen ingegeven, 

financiën of andere redenen  

o het ziekteverzuim bij Iederz 

 

 
 

 

 



11.20-12.00 uur:  Programma 5 Sport en Bewegen  
 

WETHOUDER ISTHA 

- Zoekt uit of het mogelijk is een combinatiefunctionaris in te zetten om sport voor 

MBO-ers te stimuleren.  

 

 

12.00-12.40 uur:  Programma 6 Cultuur  
 

WETHOUDER ISTHA 

- Onderhoudstoestand Oosterpoort/Stadsschouwburg: wordt onderzocht door extern 

bureau KPMG. In juli is hiervan de eerste uitslag, raad wordt hiervan op de hoogte 

gesteld. 

- Zal kijken of organisatoren van festivals die geen doorgang kunnen hebben (b.v. 

Gideon Music Festival), door de gemeente tegemoet gekomen kunnen worden. 

- Zal terugkomen op de rol van Carex m.b.t. atelierruimtes. 

- Zoekt uit hoe het zit met de interne verbouwingen van o.a. de museumwinkel en 

garderobe in het Groninger Museum en of hier financiële consequenties uit 

voortvloeien.  

- Informatie over de toekomst van het Forum volgt.  

- Zal kijken naar de situatie en eventuele mogelijkheden t.a.v. het Noorderbad.  

 

 

13.40 – 14.20 uur – Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg 

geen toezeggingen.  

 

 

14.20 – 15.00 uur – Programma 3 Jeugd en Onderwijs 

 

WETHOUDER SCHROOR 

- College wil het aantal voortijdig schoolverlaters terugbrengen door deze groep te 

faciliteren, o.a. door een brug tussen schoolverlaters, praktisch onderwijs en 

bedrijfsleven te creëren. 

- Voorstel is in de maak over buitenschoolse Bslim activiteiten.  

- Zodra er meer gegevens zijn over de stand van zaken m.b.t. het binnenklimaat van 

scholen, zal college de  raad informeren. 

- In juni volgt informatie over de LEA bij het Onderwijspact op 13 juni.  

- Een brief met evaluatie van de vensterscholen volgt in juni. Hierin wordt de relatie met 

de CJG’s meegenomen. 

- College zal volgend jaar bij de gemeenterekening een ‘bloemlezing’ geven hoe het 

ervoor staat met de kwaliteit van het onderwijs in de stad.  

 

WETHOUDER VISSCHER 

- Evaluatie van de vangnetregeling voor minder draagkrachtige ouders n.a.v. afschaffing 

schoolzwemmen, volgt na dit schooljaar.   

- In oktober komt de evaluatie van de CJG’s. 

 

 

 



15.00 – 15.40 uur – Programma 7 Verkeer 

WETHOUDER VAN KEULEN 

- Bij het herijken van het integraal verkeers- en vervoersplan kijkt de wethouder of de 

prognoses over het fietsgebruik bijstelling behoeven 

- Wethouder past de formulering over het niet door laten gaan van de tram aan in die zin 

dat het een politieke keuze is geweest op financiële gronden 

- Wethouder gaat de vraag uitzetten om te onderzoeken in hoeverre met afstellen van de 

stoplichten de doorstroming op de westelijke ringweg kan worden bevorderd 

- Wethouder zegt toe het onderzoek uit 2011 naar het sectoren model toe te sturen 

- Wethouder zegt toe te kijken naar de mogelijkheid om de afname van het 

fietsstallingsgebruik op te kunnen vangen met een werkgelegenheidsproject en 

hierover in overleg te gaan 

- De wethouder komt schriftelijk terug op de nadere uitleg over de afwaardering van de 

Glaude panden.  

 

15.40 – 16.20 uur – Programma 8 Wonen 

WETHOUDER VAN DER SCHAAF 

- Wethouder van der Schaaf zegt toe om middels een onderzoek het meten van de 

slaagkans   beter in beeld te brengen.  

- Wijvernieuwingsplan Selwerd komt binnenkort 

- Na de zomer komt het college met een voorstel over de uitvoering m.b.t. erfpacht 

- Wethouder doet zijn best om de wachtlijst voor fietsklemmen zo snel mogelijk weg te 

werken 

Overige vragen worden schriftelijk afgehandeld: 

o De stand van zaken op het menselijke vlak m.b.t. de handhaving bij  illegaal wonen  

o Hoe staat het met het ombouwen van kantoorpanden en andere leegstaande panden 

bijvoorbeeld tot jongerenhuisvesting en kan dit prioriteit krijgen 

o Hoe denkt het college de toestroom van nieuwe studenten komend jaar te huisvesten 

o Er zijn concrrete maatregelen nodig voor het verbeteren van het onderhoud van 

particuliere woningbouw en ondersteuning van vereniging van eigenaren  

 

16.20 – 17.00 uur - Programma 9 Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte + 

Paragraaf 2 Duurzaamheid 

WETHOUDER SETON 

- (LTA) Na de zomer evaluatie hondenpoepbeleid 

- Openstaande vraag voor schriftelijke afhandeling: 

Waarom zijn er maar 33 van de beoogde 50 groene daken gerealiseerd 

 

 

 

 



17.00 – 17.40 uur - Programma 10 Veiligheid 

BURGEMEESTER REHWINKEL: 

- Zorgt dat in de volgende rekening de cijfermatige verantwoording minder summier is 

(bijv. mensenhandel, GRIP-situaties) en voor zover er nu al cijfermateriaal 

beschikbaar is wordt dat alsnog aangeleverd  

- Komt voor de raad terug op volgende discrepantie: volgens rekening komt lagere cijfer 

inspecties verbouw/nieuwbouw door personele problemen, terwijl burgemeester zegt 

dat het komt omdat er gewoon minder is gebouwd 

- (LTA) Stuk m.b.t. drank- en horecawet komt na de zomer (ipv juni) 

 

17.40 – 18.20 uur - Programma’s 11-13 Stadhuis en Stadjer, Bedrijfsvoering 

en Overig 

WETHOUDER SCHROOR 

- Komt terug op het verschil tussen ‘bezetting’ en ‘formatie’  

 

18.20 – 19.00 uur - Programma’s 14-15 Belastingen en Heffingen, Algemene 

Inkomsten en Post Onvoorzien 

WETHOUDER SCHROOR 

- Komt met briefje over hoe de begrafenisrechten in elkaar zitten 

 

20.00 – 22.30 uur - Commissie F&V – Rekening algemeen, paragrafen en 

financieel perspectief 

WETHOUDER SCHROOR 

- (LTA) Eindafrekening RegioTram komt direct na de zomer 

- (LTA > R&W) Bijeenkomst over kaders voor herziening grondexploitaties (sept/okt) 

- Commissie krijgt update over vorming SSC 

- Komt najaar/winter met rapportage over subsidies OCSW en het systeem SIMS (n.a.v. 

feit dat 32% van subsidies niet op tijd worden afgehandeld) 

 


