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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING ONDERWIJS EN WELZIJN 

 

Datum:  9 maart 2016 

Plaats:  oude raadzaal 

Tijd:  20.00 – 21.20 uur 

 

Aanwezig: mevrouw A. Kuik (voorzitter, CDA), de dames W. Paulusma (D66), K. Boogaard (PvdA) tot 

B2, S.M. Brouwer (PvdA) vanaf B2, P. Brouwer (GroenLinks), G. Chakor (GroenLinks), A.M.J. Riemersma 

(Stadspartij), L.H. Venema (Partij voor de Dieren), M.E. Woldhuis (groep-Woldhuis), de heren 

D. Brandenbarg (SP), W.H. Koks (SP), D.J. van der Meide (PvdA), J. Boter (VVD), J.R. Honkoop (VVD), 

G.B.H. Brandsema (ChristenUnie), W.B.P.M. Snelting (Student en Stad) 

Namens de griffie: mevrouw G. Mulder (commissiegriffier) 

Namens het college: de heren M.T. Gijsbertsen (GroenLinks) tot B, P.S. de Rook (D66), T. Schroor (D66) 

Verslag: de heer J. Bosma 

 

 

A. ALGEMEEN DEEL 

A.1. Opening en mededelingen 

De voorzitter: 

 Opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de dames 

Boogaard en Brouwer (PvdA). 

Wethouder Schroor: 

 Vertelt over de landelijke discussie over het overhevelen van de SVB naar gemeenten. Voordelen 

zijn eenvoudiger processen, het eerder bekend worden van de eigen bijdrage en de koppeling met het 

CAK. 

 Stelt randvoorwaarden voor een eventuele overgang: een goede businesscase, investeringen in ICT, 

afstemming van gemeentelijke systemen en overgang van alle pgb's, ook die voor langdurige zorg. 

 Stelde een projectleider aan om te onderzoeken of Gronings en Drents openbaar en publiek vervoer 

gebundeld kunnen worden. Rond de zomer blijkt of een gezamenlijk aanbestedingstraject haalbaar 

is. 

 Gaf de vacaturebank een impuls. Sinds oktober 2015 is ze onderdeel van Link050. De aanloop is 

sterk toegenomen. Websites van MJD en wijkteams vermelden de vacaturebank, er zijn spotjes op 

OOG TV en stands op werk- en jongerenbeurzen. De verbinding met wijkteams moet nog groeien. 

 Ziet geen noodzaak om de raad op risico's in het jaarverslag O2G2 te wijzen. Het kan besproken 

worden. 

 Overlegt deze week met de NAM over MFA De Wijert. De huur is kostendekkend voor de 

kinderopvang (135 euro per vierkante meter BVO) en met incidenteel 800.000 euro bijdrage anders 

dan voor het Forum (60 euro per vierkante meter BVO). Andere partijen zijn gebruikers. 

 Informeert inwoners vanavond op een bijeenkomst in de bibliotheek over de ontwikkelingen en blijft 

dat doen tijdens de realisatie van het prachtige project. 

Wethouder De Rook: 

 Stuurde vandaag de nacalculatie Corpus den Hoorn ter agendering in april. 

 Besloot met de Sportkoepel meer tijd te nemen voor het Meerjarenprogramma sport en bewegen; dat 

komt in mei in plaats van april.  

 Verleende GroenGeel opstalrecht, zodat het nieuwe clubgebouw voor de helft door het 

Sportwaarborgfonds gefinancierd kan worden. De gemeente waarborgt de andere 50%. Dit loopt 

vooruit op de nieuwe werkwijze om in het vast te stellen Treasurystatuut ruimte te bieden voor 

ondernemerschap van verenigingen. 

Wethouder Gijsbertsen: 

 Verwijst naar twee recente brieven over de uitvoering van de Wmo en Jeugd 2015, de inkoop 

jeugdhulp en de voortgang van De Toegang. 

 

A.2. Vaststelling verslag 3 februari 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 



Verslag vergadering raadscommissie Onderwijs en Welzijn d.d. 9 maart 2016 2 

 

A.3. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

A.4. Afspraken en planning 
Er zijn geen vragen, opmerkingen of agenderingen. 

 

A.5. Conformstukken 

A.5.a. Beschikbaar stellen krediet voor huisvesting WIJ-team Lewenborg in Het Dok 

 (raadsvoorstel 11 februari 2016) 

Het raadsvoorstel wordt als conformstuk geagendeerd voor de raad van 30 maart 2016. 

 

A.5.b. Beschikbaar stellen eenmalige bijdrage voor Shelter City Groningen 

 (raadsvoorstel 5 februari 2016) 

Dhr. Honkoop (VVD): 

 Is tegen het besteden van onderwijsgeld aan Shelter City. 

Dhr. Bolle (CDA): 

 Wil weten of de onderwijsdoelen uit de Begroting 2016 gehaald gaan worden. Hoeveel ruimte zit er 

nog in de begroting wanneer deze 40.000 euro daar geen afbreuk aan zou doen? 

Wethouder Schroor: 

 Durft de stelling aan dat de onderwijsdoelen dit jaar meer dan gehaald zullen worden. 

 Komt in april met een uitgebreid voorstel voor allerlei innovatieprojecten met een totale begroting, 

waaruit blijkt hoeveel er overblijft. De discussie over besteding daarvan kan dan volgen. 

Het raadsvoorstel wordt als conformstuk geagendeerd voor de raad van 30 maart 2016. 

 

A.6. Ingekomen stukken 

Mw. Woldhuis (groep-Woldhuis): 

 Informeert of OpStap al ruimte heeft kunnen vinden voor zijn initiatief. 

Wethouder Schroor: 

 Helpt de initiatiefnemers bij hun zoektocht naar geschikte ruimte en bekeek samen met hen een 

aantal panden. Hopelijk vinden ze snel geschikte ruimte, zodat de gelden gebruikt kunnen worden. 

 

A.7. Rondvraag 

Dhr. Honkoop (VVD): 

 Is benieuwd hoe het college de onvrede in Ten Boer over sportieve samenwerking oppakt. 

Dhr. Van der Meide (PvdA): 

 Wil weten wanneer eindelijk de rapporten openbaar worden over de samenwerking tussen 

MartiniPlaza, de Stadsschouwburg en andere podia. 

Mw. Woldhuis (groep-Woldhuis): 

 Verzoekt te reageren op de onvrede in Haren over de roeibaan. 

Wethouder De Rook: 

 Vindt dat Ten Boer een punt heeft en pakt de onvrede serieus op, maar hoopt wel dat in het vervolg 

niet het Dagblad van het Noorden nodig zal zijn om onvrede aan te kaarten. 

 Tekende vandaag het rapport over de podiuminfrastructuur. Het college bespreekt het volgende 

week. 

 Verwijst naar de voorzitter en de griffie voor andere rapporten, die onder wethouder Van Keulen 

vallen. 

 Beaamt dat het netter was geweest om Haren vooraf te informeren over het voorgenomen onderzoek 

naar een locatie in Haren voor de roeibaan. Het onderzoek is nog niet gestart en inmiddels is Haren 

volledig op de hoogte. 
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B. INHOUDELIJK DEEL 

B.1. MKBA sociaal team Korrewegwijk (collegebrief 18 februari 2016) 

Dhr. Boter (VVD): 

 Is voor het in kaart brengen van financiële en andere voordelen in MKBA's. Wanneer is dit 

instrument volwaardig en niet meer indicatief? 

 Vraagt waarom onderwijs en sportclubs er niet bij betrokken zijn. Zij signaleren ook het nodige. 

 Vraagt zich anderzijds af of het betrekken van nog meer partijen niet ten koste gaat van de kwaliteit 

van de externe zorg en de interne focus om samenwerking tot stand te brengen. 

 Mist het activeren van mensen in de zorgverlening in het onderzoek. 

Dhr. Koks (SP): 

 Beschouwt het stuk als achtergrondinformatie en wacht de aanbevelingen dit voorjaar af. 

 Pleit voor begrijpelijke teksten zonder termen als ‘T-shaped professional’. 

 Vindt de waarde van de data beperkt, omdat ze gebaseerd zijn op de oertijd van de sociale teams. 

 Verbaast zich erover dat het sociale team maar € 1,05 per geïnvesteerde euro op zou brengen. Zijn 

maatschappelijke effecten op de lange termijn wel meegenomen? Het afmaken van een opleiding, 

het uit de bijstand komen en het voorkomen van misdaad levert tonnen op. 

 Wijst erop dat Campus Diep € 2,50 per geïnvesteerde euro oplevert. 

 Stelt dat een harde kwantitatieve opbrengst bij zorg en welzijn lastiger is dan bij het verkeer of het 

onderwijs, ook omdat niet alle winst bij de investeerder terechtkomt. Niet-beïnvloedbare factoren 

spelen mee, zoals de economische crisis, die arbeidsparticipatie bijvoorbeeld bemoeilijkt. 

 Vult aan dat veel voordelen vooral voor mensen zelf waardevol zijn. 

 Wijst erop dat ook een achteruitgang in zelfredzaamheid een positief resultaat kan zijn, omdat het 

zonder hulp misschien nog erger was. Data zijn multi-interpretabel. 

 Verzoekt het college kritisch te beoordelen of doorgestuurde informatie echt wat toevoegt. 

 Is benieuwd of de resultaten vergelijkbaar zijn met andere steden. 

 Ziet graag een technische sessie op termijn over de in ontwikkeling zijnde MKBA's. 

Mw. Riemersma (Stadspartij): 

 Constateert dat een rendement van 5% beter is dan de gemiddelde spaarrente. 

 Vraagt wat de verwachte opbrengst was. 

 Vindt het aantal onderzochte dossiers gering. Is het wel representatief? 

 Is benieuwd of huisartsen zijn benaderd voor samenwerking, of waarom dit niet gelukt is. 

 Leest niet wat er met multiprobleemgezinnen gebeurt die te weerbarstig zouden zijn voor hulp. 

 Concludeert dat deugdelijke financiën en administratie zeer bepalend zijn voor welzijn en vindt dat 

schuldhulp opgenomen zou moeten worden in wijkteams. 

Dhr. Bolle (CDA): 

 Is geïnteresseerd in hoeverre het middel van wijkteams bijdraagt aan doelen. 

 Leest goede aanknopingspunten, al is het aantal dossiers gering en de scope inmiddels anders. 

 Hoort bij wijkteams behoefte aan duidelijke kaders wanneer het voorliggend veld overgaat in 

specialistische zorg. 

 Vindt het goed dat het college de aanbevelingen erkent en overneemt. 

 Informeert naar de kosten van de MKBA. 

Mw. Paulusma (D66): 

 Sluit zich grotendeels aan bij het CDA. 

 Wil wijkteams meer tijd gunnen en vindt het wat vroeg voor vergaande conclusies. 

 Benadrukt dat de context minstens zo belangrijk is als de harde MKBA-cijfers. Het proces van de 

richting van wijkteams, de controle en de gewenste cijfers is belangrijker. 

Mw. Boogaard (PvdA): 

 Wil weten hoe belangrijk onmeetbaar maatschappelijk en individueel nut niet vergeten wordt. 

 Leest dat veel medewerkers niet deelnamen. Komt dit door tijdgebrek of door andere oorzaken? 

 Is benieuwd hoe het MKBA verder ingezet gaat worden en met welk doel. 

Mw. Brouwer (GroenLinks): 

 Complimenteert alle medewerkers van de wijkteams met het in gang zetten van de nieuwe 

werkwijze, waarbij het voor kan komen dat theorie en praktijk van elkaar afwijken. 
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 Is benieuwd hoe het college meer in wil zetten op zelfredzaamheid, waar niet elke sociaal werker op 

in blijkt te zetten. 

 Wil weten hoe het kan dat sommige organisaties niet registreren wat de gevolgen zijn en of er 

eenduidige afspraken komen. 

 Plaatst vraagtekens bij de representativiteit. 

 Vraagt hoe medewerkers ontlast kunnen worden van druk door de spagaat tussen de 

moederorganisatie en het wijkteam. Kan een klankbordgroep van medewerkers hierbij helpen, ook 

om successen te delen? 

 Informeert hoe het staat met de bevordering van kwaliteit en collectieve aanpak, bijvoorbeeld van 

schuldhulpverlening. 

Mw. Venema (Partij voor de Dieren): 

 Vindt een halfjaar lang voordat zelfredzaamheid vergrootte, al gebeurde het op twee leefgebieden. 

 Hoopt dat wijkteams bij problemen op vier of meer leefgebieden het er niet bij laten en 

doorverwijzen. 

 Vindt het te makkelijk om een melding van dreigende huisuitzetting als afgehandeld te beschouwen 

wanneer een bewoner zegt betaald te hebben. Hoe houdt een sociaal werker de vinger aan de pols? 

 Kan de aanbevelingen voor de Indische Buurt volgen, met name het leren waarderen van diversiteit 

in het team en het creëren van een rustige werkplaats. 

 Roept op de waarde van het team duidelijk te maken en te laten onderschrijven door de 

moederorganisatie, zodat er geen belangentegenstelling ontstaat. 

 Hecht aan dagbesteding en betaald werk, om zelfredzaamheid en eigenwaarde te vergroten. 

Dhr. Brandsema (ChristenUnie): 

 Vindt het goed dat het college de aanbevelingen overneemt. 

 Verbaast zich erover dat mensen met problemen op meer dan vier leefgebieden niet tot de doelgroep 

zouden moeten behoren, ook gezien de gebrekkige wetenschappelijke waarde van het rapport. 

 Wijst op de aanbeveling om extra te onderzoeken of wijkteams beschikken over de juiste disciplines, 

rolverdeling, signaleringen en hulpverlening. 

Dhr. Snelting (Student en Stad): 

 Vindt dat de analyse goed is voor de doorontwikkeling van de wijkteams. 

 Noemt de positieve getallen over toegenomen zelfredzaamheid bemoedigend. 

 Sluit zich aan bij de vragen over problemen op meer dan vier leefgebieden. 

 Vindt het een belangrijke aanbeveling om zich sociaal bewust te zijn van de invloeden van schuld, 

armoede en werk. 

 Vraagt of en hoe gesproken wordt over het spanningsveld tussen wijkteams en moederorganisaties. 

Wethouder Schroor: 

 Beaamt dat de twee onderzoeken eerste vingeroefeningen zijn. Het eerste onderzoek is uitgevoerd 

door de Hanzehogeschool en geïnitieerd door VWS; de gemeente verleende alleen medewerking. 

Het tweede is door bureau O&S uitgevoerd en kostte 25.000 euro. 

 Wil de MKBA verfijnen en breed toepassen in de wijkteams. De euro's zijn een objectieve meetvorm 

die vergelijkingen mogelijk maken, niet het uitdrukken van mensen in geld. 

 Verwacht eind 2016 uitgebreide MKBA's te presenteren van zes wijkteams en past de lessen van nu 

toe. 

 Zal activering daar ook bij betrekken. 

 Zegt toe een technische sessie over MKBA's te organiseren ruim voor die tijd. 

 Vindt de uitkomsten (5% rendement) bemoedigend, maar wacht de zes MKBA's af voor 

verdergaande conclusies en goede discussies over effectiviteit. 

 Koppelt in de volgende vergadering terug hoe Groningen scoort ten opzichte van andere gemeenten. 

 Probeert de raad niet van onnodige informatie te voorzien. 

 Kan zich voorstellen dat huisartsen en wijkverpleegkundigen betrokken worden bij MKBA's. 

 Legt uit dat bij problemen op meer dan vier leefgebieden wordt doorverwezen naar specialistische 

zorg, zoals Lentis, ziekenhuizen en het stedelijke De Ploeg. In de praktijk is er een grijs gebied: soms 

volgt doorverwijzing al bij drie leefgebieden, soms pakt een wijkteam meer op. De MKBA hanteert 

een harde grens. 
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 Verklaart de non-respons uit werkdruk en gebrek aan tijd en verwacht meer deelname bij de zes 

MKBA's. 

 Houdt ook aanvragen voor veel onderzoeken af om medewerkers te ontzien. 

 Gaat uitgebreid in discussie over een duurzamer model dan de huidige vele moederorganisaties. 

 Bestrijdt het scheve beeld alsof dreigende huisuitzettingen simpel afgedaan zouden worden. De 

gemeente werkt hier integraal aan, onder meer met hulpverlening, corporaties en huisartsen. 

 Kondigt een binnenkort te verwachten collegebrief over schuldhulpverlening aan. 

 Antwoordt dat professionals nu toegewijd halve of volwaardige banen in wijkteams hebben en niet 

een paar uur her en der werken. 

 Legt uit dat wijkmanagers regelmatig aan intervisie doen met medewerkers over wat beter kan en 

welke bureaucratie minder kan. Wijkmanagers koppelen dit terug in discussies over 

randvoorwaarden. Een klankbordgroep is daarmee niet nodig. 

 

B.2. Ophalen kredieten vervangingsinvesteringen WSR 2016 (raadsvoorstel 19 februari 2016) 

Mw. Venema (Partij voor de Dieren): 

 Vindt sporten goed voor iedereen. 

 Wijst erop dat rubbergranulaatkorrels van kunstgras zich over de omgeving verspreiden en bijdragen 

aan plastic soep. 

 Roept op te kiezen voor een natuurvriendelijk alternatief als kurk of een betere weeftechniek die 

korrels overbodig maakt. Ook helpen een verharding om het veld en schoonvegen. 

Dhr. Brandsema (ChristenUnie): 

 Steunt investeringen op allerlei sportgebieden. 

 Vraagt of het voorstel alleen aangevraagde kredieten omvat, of ook investeringen waarover nog met 

verenigingen gesproken wordt. 

 Verzoekt het college te reageren op de wens van HFC'15 in Hoogkerk, die graag een kunstgrasveld 

wil, zodat jeugd en senioren vaker dan een keer per week kunnen trainen. 

Dhr. Snelting (Student en Stad): 

 Waardeert de flexibiliteit in het meedenken over het vervroegen of uitstellen van investeringen van 

zowel gemeente als verenigingen. 

 Is benieuwd of de dynamiek in investeringen ook toe zal nemen door cocreatie. 

Mw. Brouwer (PvdA): 

 Vindt goede sportvelden een belangrijke voorwaarde en is blij met het overleg en het meedenken, 

ook wat betreft kunstgrasvelden. 

 Roept op totaaloverzicht te houden. Uitstel mag niet leiden tot afstel en het vervroegen van 

investeringen mag andere verenigingen niet duperen. Hoe houdt de gemeente grip op de lange 

termijn, de wensen van verschillende verenigingen en de praktische en financiële planning? 

Dhr. Honkoop (VVD): 

 Juicht het intensieve overleg toe. Aansluiten bij wensen is soms beter en goedkoper. 

 Komt de komende tijd terug op het geven van een impuls aan de zelfwerkzaamheid van vrijwilligers. 

 Hoopt dat een stevige dosis creativiteit in gesprekken met verenigingen tot besparingen zal leiden. 

 Vindt het goed dat er extra kleedkamers komen op sportpark Corpus den Hoorn. 

Mw. Chakor (GroenLinks): 

 Is nieuwsgierig naar de uitkomsten van cocreatie. 

 Is benieuwd hoe het staat met het activeren van bijstandsgerechtigden als sportvrijwilligers. 

 Is voor het creatief en flexibel kijken naar mogelijkheden en wensen. 

Mw. Paulusma (D66): 

 Juicht toe dat gesprekken en cocreatie daadwerkelijk aanpassingen en resultaten opleverden. 

 Wacht in spanning de resultaten van de gesprekken met de Sportkoepel af in mei. 

Dhr. Brandenbarg (SP): 

 Sluit zich aan bij de bijdragen van D66 en de VVD. 

Dhr. Bolle (CDA): 

 Ziet nog geen financieel voordeel, maar vindt het goed dat er veel beter wordt samengewerkt in 

plaats van dat de gemeente een planning opstelt en uitvoert. 
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Mw. Riemersma (Stadspartij): 

 Sluit zich aan bij de bijdrage van het CDA. 

Wethouder De Rook: 

 Ziet het meewerken aan een waterveld in plaats van een vervangend semiwaterveld bij GHBS als een 

eerste voorbeeld van de nieuwe werkwijze, waarbij de gemeente met hetzelfde geld meer bereikt en 

beter aansluit bij ambities van verenigingen. 

 Neemt de duurzame aanbevelingen van de Partij voor de Dieren graag over en komt terug bij de raad 

mocht een duurzamer alternatief meer kosten. 

 Heeft 60.000 euro gereserveerd voor vervanging van het natuurlijke grasveld van HFC'15 en kan dat 

bewaren om bij te dragen aan een grotere ambitie van twee kunstgrasvelden. Het 

cofinancieringsfonds kan bijdragen, maar er zijn meer clubs met ambities. De herijking van het 

Mulieronderzoek helpt bij de prioritering, naar verwachting voor de zomer. 

 Voorspelt interactieve dynamiek met soms meer faseverschillen en onvoorspelbaarheden en stelt 

voor dat te laten gebeuren. Waarborgen zijn het financiële kader en de veiligheidsnormen. 

 Wijst erop dat clubs zelf ook verantwoordelijk zijn voor het kwaliteitsoordeel; zij moeten er sporten. 

 Antwoordt dat DIO twee participatiebanen creëerde en dat meer clubs zich melden. Clubs betalen 

een deel van de begeleiding en scholing. De gemeente moet zorgen voor één duidelijk loket met 

duidelijke voorwaarden. 

 Denkt dat het programma naast vervanging ook een kwaliteitsimpuls geeft aan sportvoorzieningen, 

zoals de kleedkamers op sportpark Corpus den Hoorn. 

 Heeft er vertrouwen in dat het definitieve meerjarenprogramma in mei een volgende stap is in de 

kwaliteitsimpuls en het gebieds- en actiegericht werken. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 21.20 uur. 


