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Geachte heer. mevrouv\.
Op 19 juli 2017 heeft uw raad tijdens het Voorjaarsdebat 16 moties
aangenomen. Onze interpretatie van deze moties maken wij hieronder
kenbaar, daarnaast geven wij aan hoe we de moties willen omgaan.
Motie 3: meer muziek in de klas
Met deze motie verzoekt u het College om met scholen, het conservatorium,
de PABO, Vrijdag, orkesten en Groningse muziekverenigingen verder te
werken aan een meer structurele Groningse aanpak van Meer muziek in de
klas, de mogelijkheden van cofinanciering hiervoor te onderzoeken, zowel
regionaal als landelijk, de vrijgemaakte middelen voor talentontwikkeling in
de cultuurnota te betrekken en tot slot waar mogelijk hiervoor ook ruimte te
vinden binnen de programma's van eisen van de Groningse
cultuurinstellingen.
Op veel scholen in de .stad gebeurt al het één en ander aan muziekonderwijs.
Veel jvojecten zijn echter incidenteel. We zijn bezig om mei ver.schillende
partijen (jvimair onderwijs, hel conservatorium, de Pabo, K&C. Vrijdag) tot
afspraken te komen over wat er nodig is om structureel muziekonderwijs te
implementeren in het onderwijs. Deze afspraken worden vastgelegd in een
convenant, dat in november tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt
ondertekend.
De middelen voor talentontwikkeling moeten nog worden verdeeld. Dit
onderwerp wordt hierin betrokken. We onderzoeken of deskundigheidsbevordering van docenten in het kader van muziekonderwijs onderdeel kan
zijn van de afsjyraken met Vrijdag. In december informeren we de raad over
de stand van zaken.
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Motie 4: minder papier, meer regie
De wens van de gemeenteraad is om een persoonsgebonden budget voor een
gezin mogelijk te maken naar voorbeeld van de gemeente Meppel. Gelijk aan
de gemeente Meppel zou een ambtenaar de taak moeten hebben om alle
administratieve werkzaamheden rondom het persoonsgebonden budget op
zich te nemen.
De meerwaarde voor het gezin in het project van de gemeente Meppel komt
door de beschikking over alle persoonsgebonden budgetten: die van de Wmo,
Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg. Het integraal benaderen van de PGB
Wmo en Jeugd is nu al mogelijk, omdat dit gemeentelijke regelingen zijn.
Voor het betrekken van de PGB uit de Wet langdurige zorg is medewerking
van de Sociale Verzekeringsbank nodig, maar ook goedkeuring vanuit het
ministerie van VWS. In 2016 zijn door VWS drie gemeenten aangewezen om
hier ervaringen mee op te doen. De pilot van Meppel eindigt in november dit
jaar.
De motie ligt in lijn met de gewenste werkwijze van de gemeente Groningen.
Gezinnen worden nu al zo integraal mogelijk bediend in de casusregie van
hun persoonsgebonden budgetten door WIJ teams in Groningen. Het college
gaat richting ministerie aangeven aan te willen .sluiten bij het vervolg van dit
initiatief. De gemeenteraad kan op zijn vroegst in december een raadsbrief
verwachten, met daarin de ervaringen uit de pilots en wat dit kan opleveren
voor de gemeente Groningen.
Motie 5: Investeren in preventie vraagt om visie en lef. 'Kip of ei"
De raad vraagt om een visie en doelstelling met een reikwijdte van 10 jaar in
het Qeugd) zorgdomein.
Met de stelselherziening in de jeugdzorg zetten we in op meer samenhang
tussen het jeugdhulpaanbod en het verbinden en het verstevigen van dit
aanbod in de gemeentelijke basisvoorzieningen.
Er zijn sinds 2015 verschillende stappen gezet in de gemeente en samen met
de Groninger gemeenten in de RIGG, die een bijdrage gaan leveren aan de
tran.sformatie van de jeugdhulp.
•

Met de inrichting van de WIJ-teams inclusief de
jeugdgezondheidszorg en het versterken van het netwerk van
professionals en bewoners in het gebied (positief opgroeien) bouwt de
gemeente aan een sociale infrastructuur waarin kinderen veilig,
gezond en talentrijk opgroeien. Voor een succesvol en werkbaar
preventief jeugdbeleid is het nodig dat de partijen dezelfde "taal"
spreken en elkaar kennen in de wijk, in relatie tot de sociale,
pedagogische en jysieke omgeving van kinderen en jongeren.
Hiermee is het ook mogelijk tijdig ontH'ikkelingsachterstanden, of
problemen of .specifieke stoornissen en kindermishandeling op te
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.sporen, waardoor sneller op- of afschalen naar meer of minder
specialistische hulp mogelijk wordt.
In de WIJ-teams zijn verschillende deskundigheden ten aanzien van de
ondersteuning van ouders en kinderen bij elkaar gebracht waardoor
het werken aan één gezin, één plan mogelijk wordt. Hiermee zijn ook
de voorwaarden gecreëerd voor een andere 'mindset' van gebruikers
en professionals ten opzicht van opvoeding en opboeien. Uiteindelijk
zien we dit terug in het normaliseren van vragen over opvoeding en
opgroeien door het versterken van de eigen kracht van ouders/
jongeren door het geven van preventieve voorlichting, advies,
instructie en begeleiding bij enkelvoudige vragen.
Tegelijkertijd zetten we in de RIGG in op een transformatie van het
jeugdhulpaanbod door het .stimuleren van nieuw aanbod door
combi 's en samenhang van bestaande producten in de jeugdhulp en
door inbreng van expertise in de basisvoorzieningen in de WIJ-team.

Deze grootschalige transformatie is niet van de ene op de andere dag
gerealiseerd. We bouwen op deze verschillende niveaus, volgens het
Groninger Functioneel Model, consequent en langdurig aan het
gemeentelijke jeugdhulpstelsel. In de drie focus wijken Positief Opgroeien
SPT, Lewenborg en de Wijert wordt gewerkt aan wijkplannen die eind dit
jaar door het netwerk van de samenwerkende partijen rond jeugd en gezin
gepresenteerd worden. Samen met de Groninger gemeenten werken we aan
een inhoudelijke transformatieagenda. Wij stellen voor u in het eerste
kwartaal van 2018 de voortgang op al deze onderdelen te presenteren en aan
de hand van een gezin in al zijn facetten u mee te nemen in de integrale
aanpak van jeugdhulp. In de Planning en Control cyclus wordt u
geïnformeerd over de voortgang van deze tran.sformatieagenda.
Motie 6: aandacht voor stadswijken
Met uw motie verzoekt u het College om de mogelijkheden te onderzoeken
om in de wijken Selwerd, Indische Buurt/De Hoogte, Beijum, De Wijert en
deels in Vinkhuizen en Paddepoel extra inzet te plegen en deze inzet vanuit
meerdere begrotingsprogramma's integraal in te zetten om op deze manier de
gewenste verbinding te leggen cq de twee gezichten van de stad dichter bij
elkaar te brengen en de raad hierover voorafgaande aan de begrotingsbespreking 2018 te rapporteren.
Uit onze wijkkompassen blijkt dat er 10 d 15 aandachtsgebieden zijn. In
eerste instantie hebben we daarbinnen een viertal prioritaire wijken
benoemd: Selwerd, De Wijert-Noord, Beijum en Indische Buurt/De Hoogte.
In later stadium gaan we dit programma verbreden naar andere wijken met
een hoog corporatief bezit, die eveneens een ongunstige ontwikkeling in onze
basismonitor laten zien, zoals Vinkhuizen en Paddepoel. De vier projectplannen voor aanpak van de prioritaire wijken sturen wij medio november
naar uw raad. In de uitwerking van deze plannen beschouwen we alle
relevante begrotingsprogramma 's, burgerinitiatieven en ook de programma 's
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van andere partijen actief in de wijk, stemmen ze op elkaar af en proberen tot
extra synergie te komen. We noemen hier de corporaties en maatschappelijke
instellingen, ondernemers in de wijk en uiteraard de Wij-teams.
Het belang van de wijk en haar bewoners staat daarbij centraal. Daarmee
beogen we dus ook om de twee gezichten van de stad dichter bij elkaar te
brengen en verschillen te verkleinen. Uiteraard zullen we tegelijkertijd naar
onze stedelijke doelen moeten blijven kijken.
Voor de begroting 2019 beschouwen we de mogelijkheden voor een andere
indeling van de begroting. Daarbij betrekken we ook de mogelijke
doorontwikkeling van de gebied.sparagraaf waarbij de gebiedsprogramma 's
kunnen worden aangevuld met stedelijke programma-onderdelen, relevant
voor de wijk en de benoemde specifieke wijkopgaven. Alle projecten op
wijkniveau zouden daarmee in één overzicht kunnen worden opgenomen.
Het voorliggende gebiedsprogramma 2018 is nadrukkelijk samen met de
stedelijke programma 's opgesteld. Programma 's als armoede, verkeer,
gezondheid, jeugd, sport en cultuur en beheer zijn - voor zover relevant voor
de wijken - betrokken bij de gebiedsprogramma 's. Er is daardoor meer
afstemming over gebieds- en stedelijke investeringen en meer cofinanciering.
Binnen de begroting 2018 hebben we de gebiedsgerichte onderdelen in de
stedelijke programma 's gemarkeerd met een
In de bijlage hebben we indicatief in beeld gebracht welke deelbudgetten
binnen de stedelijke programma 's in meer of mindere mate aan het
gebiedsgerichte werken kunnen worden gerelateerd.
Rond de zomer 2018 zullen we per wijk de belangrijkste projecten en
activiteiten in 2017/2018 presenteren in een magazine.
Motie 8: Alleen nog kwalitatief goede jongerenhuisvesting
U vraagt met deze motie aan het College om bij het Meerjarenprogramma
wonen een evaluatie voor te bereiden van de omgevingstoets kamerverhuur
en in de tussentijd, gezien de druk op de woningmarkt, binnen de bestaande
beleidsregels zeer terughoudend om te gaan met het verlenen van nieuwe
onttrekkingsvergunningen. Gelijktijdig betrekken we hierbij ook "Kamers in
de Lift', onze inzet gericht op verbetering van de kwaliteit van de bestaande
kamerverhuurmarkt.
Met de omgevingstoets zijn wij al terughoudend in het verlenen van
onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur. Alleen op die plekken waar wij
verwachten dat de onttrekking niet tot aantasting van de leefbaarheid zal
leiden, worden nog vergunningen verleend. Het is niet mogelijk om op basis
van de huidige beleidsregels extra terughoudend te zijn. Met de evaluatie van
de omgevingstoets komen we met een voorstel voor een mogelijke
aanscherping van de beleidsregels. We stellen voor deze evaluatie zo spoedig
mogelijk aan uw raad voor te leggen en dit niet te koppelen aan het
Meerjarenprogramma Wonen.
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Motie 14: Verhoging van de verkeersveiligheid in wijken
Met deze motie verzoekt u het college om in de begroting van 2018 financiële
ruimte vrij te maken voor het versneld uitvoeren van verkeersveiligheid
bevorderende maatregelen.
Deze motie is in lijn met de gekozen aanpak van het college. De raad volgt
haar traject met het publieke debat in het najaar. Het college komt met een
plan van aanpak en maatregelen in december, als onderdeel van het
Meerjaren Programma Verkeer. Maatregelen zullen worden opgepakt door
de gebiedsteams, binnen het programma Bereikbaarheid worden opgelost of
onderdeel worden van het te vormen stedelijk investeringsfonds. Dit is
uiteraard afhankelijk van de financiële mogelijkheden en de grootte en
impact van de projecten. Binnen het Stedelijk Investeringsfonds stellen we
voor verkeersveiligheid in de wijken 1 min. euro beschikbaar.
Motie 15: gelijke onderwijskansen voor alle kinderen
Met deze motie verzoekt u het College de conclusies uit het rapport 'de staat
van het onderwijs' van de onderwijsinspectie te bespreken met de
onderwijsinstellingen en te inventariseren wat het onderwijs al doet aan het
tegengaan van de kansenongelijkheid en dit te rapporteren aan de raad; om in
samenspraak met het onderwijs een visie te ontwikkelen over het tegengaan
van kansenongelijkheid in Groningen en hieraan een actieplan te koppelen
om deze visie te realiseren; en tot slot te onderzoeken of de financiële ruimte
in het programma onderwijs hiervoor kan worden gebruikt.
We zullen de uitkomsten van het rapport bespreken met de onderwijsbesturen
in Groningen. Aan de hand van de uitkomsten van dat gesprek zullen we
mogelijke vervolgstappen bepalen. Omdat er al het nodige gebeurt in de
bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs adviseren we niet een
aparte visie kansenongelijkheid te ontwikkelen, maar zo veel mogelijk gebruik
te maken van de bestaande inzet.
Zo herijken we op dit moment het gemeentelijk onderwijskansenbeleid 0-12.
Dat bespreken we in het eerstvolgende BBO op 9 oktober en staat
geagendeerd voor november in de raad. In dit BBO maken we vervolgens
afspraken over het organiseren van een breder gesprek over
kansenongelijkheid in het onderwijs. De discussie over eventuele aanvullende
maatregelen volgt dan in hel BBO daarna, op 15 januari 2018. Op basis
daarvan bepalen we eventuele vervolgstappen. We komen daarna, in het
voorjaar van 2018, terug bij de raad.
Motie 16: begeleiding naar werk begint in de wijk
U verzoekt het college met deze motie voor 2018 te onderzoeken hoe de
begeleiding naar vrijwilligerswerk en werk op wijkniveau een impuls kan
krijgen, waarbij de kansen en mogelijkheden van de werkzoekende leidend
zijn ongeacht welke uitkering ze al dan niet ontvangen, en hierbij voort te
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borduren op de ervaringen uit de diverse pilots en best practices te
formuleren.
De motie past bij de beweging die we al hebben ingezet. Onze ambitie is dat
zoveel mogelijk mensen actief kunnen zijn in onze stad. Als het kan richting
betaald werk. Als dit (nog) niet haalbaar is, willen we dat mensen zich
kunnen ontwikkelen door op een andere manier actief te zijn, ook op
wijkniveau. We hebben en houwen hiervoor aan een stevige infrastructuur.
Voorbeelden van instrumenten die bijdragen aan deze ambitie zijn Kansen in
Kaart, de coaches Meedoen, Participatiebanen, het actief onder de aandacht
brengen van het productenaanbod van de directie Werk in de wijk
(workshops) en diverse andere pilots en projecten. Ook komt het terug in de
gebiedsprogramma 's. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze inzet het
juiste effect beoogt, ook in het licht van alle ontwikkelingen. Daarom gaan we
onze doelstellingen helderder kwantificeren. In de loop van 2018 komen we
hierop terug.
Daarnaast ontvangt u voor de begrotingsbehandeling een brief over de inzet
van het Participatiebudget 2018. Hierin zullen we ook ingaan op het thema
Meedoen met daarbij de ondersteuning op wijkniveau van onze burgers in
hun ontw ikkeling naar werk.
Motie 17: gebiedsgericht werken werkt voor iedereen
Met deze motie verzoekt u het College het gebiedsgericht werken in de loop
van 2018 te evalueren, daarbij gehonoreerde en niet gehonoreerde initiatieven
te noemen en een duiding te geven aan de werkwijze van de gebiedsteams; de
stand van zaken te schetsen van de realisatie van de gehonoreerde projecten;
voort te bouwen op de bestaande aanpak voor wijkcommunicatie. zodat de
mogelijkheid van het indienen van initiatieven, waar en onder welke
voorwaarden, goed voor het voetlicht komen.
We zien de motie als steun in de rug voor onze inzet om de communicatie met
de wijken rond het gebiedsgericht werken te verbeteren. De wens van de raad
om te komen tot meer transparantie over proces en procedure en bekendheid
(en presentie) van de gebiedsteam sluit aan bij de doorontwikkeling van ons
communicatieplan voor de wijken. De benoemde aandachtspunten zullen we
daarin extra benadrukken. De wijze van indienen van initiatieven en de
procedure daaromheen zullen we extra aandacht geven. Dit zal ook een extra
impuls krijgen via de nieuwe gebieds-nieuw.sbrieven en inzet van .sociale
media.
Het al-dan-niet honoreren van initiatieven is een afweging van het
gebiedsteam/wijkwethouder. In deze afveging nemen we de context van het
gebied en de opgaven als uitgang.spunt, om maatwerk door inwoners mogelijk
te maken. Wat goed en nodig kan zijn in Vinkhuizen, is dat niet
noodzakelijkerwijs in De Wijert. Helderheid over de procedure en goede
communicatie daarover zijn noodzakelijke randvoorwaarden.
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We streven naar een stevige verbinding tussen initiatieven, de opgave en het
gebiedsprogramma. Het gebiedsteam voert de regie op die samenhang en
zorgt voor een context waarin initiatief kan gedijen. Initiatiefnemers worden
daartoe uitgenodigd en gestimuleerd door de gebiedsteams.
De gebiedsteams zijn zodanig professioneel dat zij initiatieven kunnen
afwegen, hun keuzes maken op wat er nodig is en transparant hierover naar
de initiatiefnemers en de wijk communiceren. Ze zijn regelmatig in gesprek
met de wijken over wat goed en nodig is in het gebied. En kennen daarmee de
context waarbinnen initiatief zich aandient.
We leveren uw raad een overzicht van de ingediende en gehonoreerde
initiatieven. De uitvoering ervan 'monitoren' we niet structureel (het betreft
tenslotte geen gemeentelijk beleidsplan, maar burgerinitiatief. Dus daar laten
we er niet dezelfde monitoring op los). Wel checken we of de subsidie volgens
de Algemene Subsidieverordening is besteed. Aan de hand van een aantal
voorbeelden zullen we onze werkwijze rond en omgang met initiatieven tonen.
Rond het gebiedsgerichte werken is sprake van doorlopende evaluatie en
doorontwikkeling. Aan de hand van voortgangsrapportages en met deelname
van de raad aan het gesprek in de wijk houden we uw raad goed op de
hoogte.
Motie 19 wijkgericht inzicht in veiligheid
U verzoekt het college in een selectie van de wijken met een relatief hoog
onveiligheidsgevoel inzichtelijk te maken wat de aantallen woning- en
bedrijfsinbraken, diefstallen, vernielingen, problemen rondom de
drugshandel, ondermijning en geweldsdelicten zijn; met een gebiedsgericht
plan van aanpak te komen voor die selectie om de veiligheid te verbeteren en
de raad voor de begroting van 2018 te informeren over de mogelijkheden van
deze aanpak.
Wij stellen voor om aansluiting te zoeken bij de geprioriteerde wijken
(Indische Buurt/De Hoogte, Selwerd, Beijum en De Wijert-Noord) van de
gebiedsgerichte aanpak. Als onderdeel van deze gebiedsgerichte aanpak
zullen wij, op basis van politiegegevens en het ondermijningsbeeld, een
veiligheid.splan maken. Hiermee horgen we een integrale gebiedsgerichte
aanpak van de problematiek die in deze wijken speelt.
Motie 20: actief sociaal bouwen
In de motie verzoekt u ons college om te onderzoeken of actief grondbeleid
kan worden ingezet om de realisatie van (meer) sociale huurwoningen te
bevorderen.
Het huidige grondbeleid (en het nieuwe grondbeleid dat na de zomer in de
raad zal worden besproken) voorziet al in de mogelijkheden om actief
grondbeleid te voeren en gronden die in het bezit zijn van de gemeente in te
zetten voor de realisatie van sociale huurwoningen. Er zijn in principe ook
voldoende gronden in ons bezit om o.a. sociale huurwoningen te realiseren
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(o.a. in Meerstad en potentiële locaties als Vinkhuizen-Zuid, de ALO-locatie
en delen van de Eemskanaalzone).
In het vigerend Meerjarenprogramma Wonen hebben we reeds aangegeven
dat we deze locaties ook in willen zetten voor dit doel. We zien de motie dan
ook vooral als een oproep om vaart te maken met de planvorming van o.a.
bovengenoemde locaties. Het lijkt ons niet opportuun om nu actief nog meer
grond aan te kopen voor de realisatie van .sociale huurwoningen.
We zullen over de voortgang rapporteren in het Meerjarenprogramma Wonen
dat in december aan de raad zal worden aangeboden.
Motie 21: gerichte aanpak schone wijken
Met deze motie verzoekt u het college er voor te zorgen dat de BORG ambitie
van 90 % niet alleen voor de stad als geheel (stadsbreed gemiddelde) wordt
gerealiseerd, maar ook in elk van de stadsdelen afzonderlijk.
We zullen daartoe analyseren wat de BORG score per stadsdeel is en hoe
deze is opgebouwd. Verder zullen we - als de scores op een kleinere schaal
daartoe aanleiding geven - onderzoeken wat er nodig is om de BORG scores
per .stadsdeel te objectiveren zodat de meetlat voor ieder stadsdeel
vergelijkbaar blijft. Met de uitkomsten daarvan gaan we vervolgens de
huidige capaciteit en middeleninzet zodanig her-prioriteren dat we de lager
scorende stadsdelen kunnen verbeteren.
Uit de daaropvolgende schouw zal duidelijk worden in hoeverre deze andere
inzet resulteert in een 90% score in ieder stadsdeel. Voor de stadsdelen waar
dit onvoldoende soelaas biedt, gaan we vervolgens analyseren wat er aan
aanvullende inzet nodig is (maatregelen en middelen) om de ambitie uit de
motie waar te maken.
In het tweede kwartaal van 2018 zullen we uw raad informeren over de
voortgang van de hierboven beschreven aanpak.
Motie 24: handhaving
Met deze motie verzoekt u ons College om reeds vooruitlopend op het
Jaarplan Veiligheid 2018 bij de Begroting 2018 inzichtelijk te maken wat de
gestelde doelen en de toenemende vraag op het gebied van handhaving
financieel met zich meebrengt. Dit verzoek komt voort uit de presentatie van
de uitkomsten van het onderzoek Toezicht en Handhaving van 7 juni j l . aan
uw raad en uit de gemeenterekening 2016 waarin wij aangeven dat er een
toenemende vraag naar handhaving in de openbare ruimte is.
Zoals wij uw raad naar aanleiding van de presentatie van het onderzoek en in
ons voorjaarsdebat hebben aangegeven, zetten wij een aantal maatregelen in
om de efficiency van onze handhavingscapaciteit te verbeteren. Wij stellen
voor de effecten van deze maatregelen af te wachten. Veel van de effecten van
deze maatregelen worden overigens pas in de loop van 2018 verwacht. Zo
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vergt het vormgeven aan data-gestuurd handhaven tijd (betreft zowel
systeem- als analyse-capaciteit).
We hebben uw raad jier brief (6571629) geïnformeerd over de door ons
ingezette maatregelen ter verhoging van de efficiency van onze
handhavingscapaciteit en over de toenemende vraag aan
handhavingscapaciteit. Hierin hebben wij toegelicht wat deze maatregelen
inhouden en wat het verwachte effect is van deze maatregel voor onze
handhaving. Medio 2018 informeren wij uw raad nader over het effect van de
door ons ingezette maatregelen op de toezicht- en handhavingscapaciteit.

Motie 27: verlaaaaaat mij niet
Met deze motie verzoekt u het College om eenmalig een onderzoek uit te
voeren naar het vertrek van afgestudeerden naar buiten Groningen en dit in
kaart te brengen. Het zou mooi zijn als er een relatie te leggen valt tussen het
blijven van studenten in de stad en het (verbeteren van) vestigingsklimaat. Of
deze relatie daadwerkelijk is aan te tonen zal met de onderzoekers moeten
worden besproken en is niet op voorhand vast te stellen.
Wij zullen samen met onze partners van het Akkoord van Groningen deze
motie oppakken. Zij hebben ervaring met het in kaart brengen van
migratiestromen van studenten en afgestudeerden. Daarnaast gaan wij in
gesprek met de afdeling Onderzoek en Statistiek, het CBS Urban Data
Centrum en met onderzoekers van de RUG om de vraagstelling te
concretiseren en de onderzoeksopdracht uit te werken. In het eerste kwartaal
van 2018 informeren wij uw raad hierover.
Motie 28: een eigen huis, een plek onder het programma wonen
U verzoekt het college met deze motie om bij de begroting 2018 in het
programma Wonen specifiek in te zoomen op de situatie op de woningmarkt
voor alleenstaanden en starters door in dit programma een paragraaf aan deze
doelgroep te wijden.
In de woonvisie, het Meerjarenprogramma Structuurvisie en de begroting
wordt geen speciale aandacht gegeven aan de doelgroep alleenstaanden en
starters. Dit is wel de groep die de komende jaren (naast ouderen) zal
groeien. Het is om die reden goed om hier extra aandacht aan te geven.
We stellen daartoe voor om in het Meerjarenprogramma Structuurvisie
Wonen (MJP Wonen) voortaan .specifieker in te gaan op de situatie op de
woningmarkt voor alleenstaanden en .starters. Bij het MJP Wonen 2018-2021
zullen we dit voor het eerst doen. Het MJP Wonen wordt in december 2017
aan de raad voorgelegd.
De raad heeft het afgelopen jaar aangegeven de opzet/structuur van de
begroting niet meer te willen wijzigen in deze raadsperiode omdat de
begroting dan niet meer goed vergelijkbaar is met de voorgaande
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begrotingen. Dus een extra deelprogramma/beleidsveld is in principe niet
mogelijk. In het deelprogramma jongeren zullen we daarom in de tekst
specifieker ingaan op starters/alleenstaanden, aangezien de meeste starters
jongeren zullen zijn. Daarnaast zullen we zoals aangegeven in het MJP
Wonen specifieke aandacht geven aan deze doelgroepen.
Motie 30: convenant gebruik terrasverwarmers
Met deze motie verzoekt u het College in gesprek te gaan met de afdeling
Groningen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om te verkennen of
er mogelijkheden zijn om te komen tot een convenant waarin afspraken
geformuleerd worden rond het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik
van terrasverwarming.
De rol van de gemeente en de KHN beperkt zich wettelijk gezien tot het
stimuleren en faciliteren van de ambities die Groningen op het gebied van
duurzaamheid heeft. Een ondernemer bepaalt uiteindelijk zelf welk soort
terra.sverwarming gebruikt wordt op het terras zolang dit valt binnen de
Beleidsregels Horecaterrassen gemeente Groningen.
Bij de vaststelling van de huidige beleidsregels horecaterras.sen (5974969) is
aangegeven dat duurzaamheid en innovatie belangrijke aspecten zijn voor
ons college. Met behulp van de GrESCo kunnen ondernemers geadviseerd
worden over zo veel mogelijk C02 neutrale oplossingen. Daarnaast adviseert
KHN ondernemers over het maken van duurzame keuzes in de te gebruiken
terrasverwarming. Wij gaan met de KHN in gesprek om verdere
mogelijkheden te verkennen rondom duurzaamheid hij het gebruik van
terrasverwarmers. Naar verwachting zullen wij uw raad hierover in het
najaar van 2017 informeren.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris.
Peter Teesink
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Aanleiding - opdracht
Aan de hand van een quick scan hebben we in beeld gebracht welke budgetten direct aan het
gebiedsgerichte werken kunnen worden gerelateerd. Hieronder benoemen we daartoe de meest
relevante onderdelen.
We richten ons daarbij met name op die onderdelen die vooral de wijken, de sociale samenhang en
de participatie ten goede komen. Beleidsbudgetten, vooral gericht op voorzieningen voor het
individu of op de stad als totaliteit (bijv. economie, verkeer), hebben we buiten beschouwing gelaten.
Wel gaan we op pagina 2 apart in op de decentralisatiebudgetten in het sociale domein, omdat we
hier de slag willen maken van specialistische zorg en specifieke ondersteuning (spoor 3 resp. 2) naar
preventie en collectieve (basis)voorzieningen (spoor 1). Dit gaan we steeds gebiedsgerichter
organiseren.
NB. De bedragen zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2016.
Overzicht (in miljoenen)
• Werk & Inkomen

O Maatschappelijke participatie 20
O

Armoede-en minimabeleid

Onderwijs
O Onderwijskansen

Welzijn, Gezondheid, Zorg en VSD
O Sociale samenhang en leefb.
O
O

Integratie en emancipatie
Jeugd

17 (waarvan 5 min. schuldhulpverlening).
10 (inzet veelal verbonden met
andere maatschappelijkie
activiteiten).
19 (bedragen betreffen met name
sociaal-maatschappelijke accommodaties).
3 (betreft maatschappelijke

participatie, veilig opgroeien en actieve, gezonde
leefstijl).
Sport en Bewegen
O Sportieve infrastructuur
20
O Deelname aan sport
1
Cultuur
O Culturele infrastructuur
PM
O Deelname aan cultuur
3,5
Verkeer
O Kleinverkeer en verkeersveiligh. 2 (grove inschatting)
Wonen
O Stedelijke vernieuwing/SIF
3 (besteding in 2017, bedrag is
exclusief bijdrage aan gebiedsgericht werken
SIF)
O Wonen en zorg
0,5 (ouderen en mantelzorg)
O Kwaliteit woningvoorraad
4
(waarvan 3,5 min.
energieneutraal)

•

•

Kwaliteit leefomgeving
O Schoon en heel
O Bewonersparticipatie

33
0,3

Veiligheid
O

•

Veilige woon- en leefomgeving
-Woninginbraken
0,3
- Toezicht/handhaving
openbare ruimte
3,8
College en Raad
O (Besteding) gebiedsgericht
4,2 (conform jaarrekening 2016)
Totaal ca.
150 min. euro.

Decentralisatiebüdgetten
De volgende budgetten zijn annex met de decentralisatie binnen het sociale domein.
•
Maatwerkvoorzieningen Wmo
26 min.
•
Beschermd Wonen en Maatschapp. Opvang
76 min.
• Jeugd
42 min.
Daarnaast:
•
Beschikbaar budget WIJ
•
Basisvoorzieningen (excl. Cultuur)

36 min.
28 min.

Flexibel budget: Binnen de bovenstaande posten wordt grofweg 6% als flexibel inzetbaar budget
gezien.
Als gezegd betreffen deze budgetten voorzieningen, activiteiten en beleidscapaciteit waarmee we
naast specialistische, individuele zorg en ondersteuning tevens de slag naar meer preventie en
collectieve voorzieningen willen maken. Deze beweging willen we zo goed mogelijk integreren en
combineren met de overige inspanningen op het gebied van (integraal) gebiedsgericht werken. De
gebiedsspecifieke opgave staat daarbij centraal. Het gebiedsteam - onder aansturing van de
wijkwethouders - met deelname van de WIJ-managers, DMO, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer - is
het verbindende gremium.

