
TOEZEGGINGEN  VAN  HET  COLLEGE 
tijdens behandeling van de GEMEENTEREKENING 2014,
woensdag 20 mei 2015. 

10.00 – 12.00 uur  Onderwijs en Welzijn 
(Schroor/De Rook/Gijsbertsen)

 Progr. 3 Jeugd en onderwijs
 Progr. 4 Welzijn gezondheid en zorg
 Progr. 5 Sport en bewegen
 Progr. 6 Cultuur

Toezeggingen: 
Wethouder Schroor: 

- Passend onderwijs: volgend jaar wordt in verantwoording meegenomen wat inzet is 
geweest en of er problemen zijn geweest op dit terrein. 

- Success for All: wordt tussentijds over gerapporteerd (voor de start in september).
- 50% minder maatwerk WMO: betekent andere organisatie van de zorg en inzet van 

middelen,  tussentijdse evaluatie volgt hierover binnenkort. 
- Natuur- en Duurzaamheids Educatie: college neemt suggestie mee om dit te 

bekostigen uit natuur-/duurzaamheidsbudget. 

Wethouder Van der Schaaf:
- Laaggeletterdheid: dit jaar komt er een nieuw regionaal educatieplan in provinciaal 

verband. Hierin wordt een analyse van de effecten van het beleid meegenomen 

Wethouder Gijsbertsen: 
- Jongerenoverlast: nieuwe monitor is in ontwikkeling waarin verschillende monitoren 

zijn samengevoegd. Neemt suggesties van de raad mee in de ontwikkeling van deze 
basismonitor. 

- Huiselijk geweld: in juni komt er een brief naar de raad over aanpak 
kindermishandeling. 

- Mediabeleid: nog dit jaar komt het college met een nota mediabeleid. 
- Huisvestingsproblemen culturele instellingen/Ebbingekwartier: stand van zaken komt 

na de zomer. 
- Bibliotheekvisie: volgt eind dit jaar. 
- Tekort sportieve infrastructuur door hoge loonkosten: college onderzoekt of deze 

kosten omlaag kunnen en komt hierop terug. 

13.00 – 15.00 uur  Werk en Inkomen 
(Gijsbertsen/Van Keulen/Van der Schaaf / Schroor)

 Progr. 1 Werk en inkomen
 Progr. 2 Economie en werkgelegenheid



 Par. 9 Vernieuwing Sociaal Domein

Toezeggingen: 
Wethouder Van der Schaaf:
Gaat kijken hoe de resultaten binnen de arbeidsmarktregio op het niveau van de stad 
Groningen  meer inzichtelijk kunnen worden gemaakt door een nadere onderbouwing, echter 
niet door een heel nieuw registratiesysteem.

Wethouder Gijsbertsen: 
- Zegt toe na te gaan hoe het kan dat het niet inzichtelijk is voor de raad in de stukken 

dat de begrote 1 miljoen, die niet is uitgegeven aan de bijzondere bijstand wordt 
afgeroomd en nergens staat waarvoor deze naar de toekomst wordt bestemd en hoe dat
kan worden opgelost.

- Zegt toe dat het toekenningspercentage van de bijzondere bijstand inzichtelijk zal 
worden gemaakt.

- Komt terug met het antwoord op de vraag of er nu wel voldoende capaciteit voor het 
aantal voorgenomen bedrijfsbezoeken.

15.00 – 17.00 uur  Ruimte en Wonen
 (Van der Schaaf)

 Progr. 8 Wonen
 Par. 1 Stadsdelen
 Par. 7 Grondbeleid

Toezeggingen: 
Wethouder Van der Schaaf:
De vragen m.b.t. ouderenhuisvesting, is het doel m.b.t. ouderenhuisvesting gehaald, is de 
bestaande voorraad beter benut, hoe wordt voor doorstroming gezorgd, zullen nog schriftelijk 
worden beantwoord.



17.00 – 19.00 uur  Beheer en Verkeer 
(De Rook/Van Keulen/Gijsbertsen)

 Progr. 7 Verkeer
 Progr. 9 Onderhoud en beheer openbare ruimte
 Par. 2 Duurzaamheid

Toezeggingen: 

Wethouder Gijsbertsen
- Rond zomer informatie over hoe nu verder met dierenwelzijn nadat het traject met 

dierenambulance, dierenbescherming en dierenopvang niet naar wens is gelopen
Wethouder Van Keulen

- Komt terug op vraag waarom zin over bejegeningsklachten die geen 
bejegeningsklachten zijn (stadstoezicht) volgens ambtenaren niet in de rekening thuis 
hoorde en er toch in staat

- Komt in najaar met update en voorstel inzake kinderboerderij Stadspark
Wethouder De Rook

- Zoekt uit wat het kost om te komen tot dubbele DRIS-panelen op het Hoofdstation
- Zorgt ervoor dat bij binnenstadsvisie ook informatie aanwezig is over bussen die nu al 

niet meer over Grote Markt gaan (lijn 6 en 8) en de afname van reizigers al dan niet 
daardoor

- In najaar komt verkeersveiligheidsplan, waarin aandacht voor 30-km zones
- Zendt informatie na over de wijze van registratie van verkeersslachtoffers

20.00 – 22.30 uur  Financiën en Veiligheid
(Den Oudsten/Schroor/Van Keulen)

 Progr. 10 Veiligheid
 Overige programma’s, paragrafen en financieel beeld 

Toezeggingen: 

Burgemeester Den Oudsten
- Zodra er nieuwe afspraken zijn met de Veiligheidsregio over de inspectie van 

kamerverhuurpanden informeert de burgemeester de commissie
- Gaat na in hoeverre er samengewerkt is met RuG en Hanze inzake de problematiek 

van overlastgevende jongeren (maand van de veiligheid)

Wethouder Schroor
- Komt in juni met informatie over het nieuw Noordelijk Belastingkantoor (tijdpad)
- Komt in 2e helft 2015 met evaluatie en ambities inzake ICT-nota
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