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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING ONDERWIJS EN WELZIJN 
GEMEENTEBEGROTING 2017 

 
Datum:  2 november 2016 
Plaats:  oude raadzaal 
Tijd:  15.05 – 17.00 uur 
 
Aanwezig: mevrouw A. Kuik (voorzitter, CDA), de dames K.W. Doesen-Dijkstra (D66), K. Boogaard 
(PvdA), P. Brouwer (GroenLinks), F.T. Folkerts (GroenLinks), A.M.J. Riemersma (Stadspartij), 
L.H. Venema (Partij voor de Dieren), M.E. Woldhuis (100% Groningen), de heren W.H. Koks (SP), D.J. van 
der Meide (PvdA), J. Boter (VVD), J.R. Honkoop (VVD), R.F.M. Lamers (CDA), 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), P.S. de Rook (D66), T. Schroor (D66) 
Verslag: de heer J. Bosma 

 

 

Programma 3: Onderwijs  
Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg  

Programma 5: Sport en bewegen  

Programma 6: Cultuur (exclusief evenementen)  
 

De voorzitter:  
 Opent de vergadering om 15.05 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 

Dhr. Koks (SP): 
 Vraagt hoe het flexibele cultuurbudget echt ten goede komt aan cultuur. Krijgt de raad inspraak en 

geeft de Kunstraad advies? 

 Heeft de indruk dat de focus sterk ligt op stadspromotie, maar is blij met de extra middelen voor 
amateurkunst. Cultuur is vooral belangrijk voor Stadjers. 

 Wil weten of de grote fysieke investeringen in Ebbingekwartier echt nodig zijn. Kunnen instellingen 
de huren betalen? Is in lege kantoorpanden niet dezelfde ruimte te creëren?  

 Mist streefcijfers voor 2017 bij welzijn en gezondheid, bijvoorbeeld welk percentage bewoners 
meedoet in de samenleving in vergelijking met andere steden. De raad kan dan prestaties beoordelen. 

 Ziet dat Groningen als enige regiogemeente WMO-tevredenheidscijfers nog niet gereed heeft. Ook 
op de website ‘Waar staat mijn gemeente’ staan vraagtekens bij eenzaamheid en leefomgeving. 

 Leest veel over verslechteringen in de zorg. Het gaat om verwaarlozing in ouderenzorg, zorgmijders, 
het debacle met TSN, PGB, toename van dak- en thuislozen en het oppotten van 1,5 miljard euro in 
de jeugdzorg. Hoe kan de raad beoordelen of Groningen het goed doet? 

 Hoort bij de campagne voor het Zorgfonds veel individuele zorgverhalen en -ervaringen. 
 Wil een evaluerend debat na twee jaar transitie om te bepalen of bijsturing nodig is. 

 Vraagt zich af of bureaucratie wel is teruggedrongen als 20% van WIJ-teams in overhead zit. 

 Wil weten hoe preventieve activiteiten in jeugdzorg vorm krijgen met 250.000 euro bezuinigingen. 
Het vernieuwingsbudget daalt van 3% naar 2,5%. De financiële draad is moeilijk te volgen. 

 Berekent dat het tien jaar zal duren om alle laaggeletterden te bereiken en pleit voor meer toegang. 

 Ziet dat 2,5 miljoen euro niet is uitgegeven, terwijl vrouwenopvang 2 ton moet bezuinigen en er 
plekken verdwijnen in Campusdiep. Welke effecten heeft dit?  

 Daagde de wethouder uit drie zorgen te noemen en gaat in op de tegenuitdaging drie positieve 
punten op te sommen: extra budget voor de Ombudsman, extra inzet tegen kindermishandeling en 
het deels compenseren van de korting op de rijksbijdrage voor de WMO. 

Dhr. Van der Laan (PvdA): 
 Vindt dat kinderen daadwerkelijk gelijke kansen moeten hebben. Er zijn verschillen in de stad. Het 

verbaast hem dat het college 1 ton extra rijksgeld compenseert door zelf 1 ton weg te halen. 

 Stelt daarnaast dat het college meer investeert in innovatie dan in het tegengaan van achterstanden. 

 Mist actie op renovatie van onderwijshuisvesting. Dit hangt samen met landelijke regels, maar de 
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Bekkersschool wil zelf renoveren en zit in een impasse. Is niet een andere oplossing mogelijk? 
 Hoort graag hoe de gemeente in aanmerking wil komen voor de rijksregeling gericht op VVE voor 

peuters met ouders zonder werk. Zij mogen niet tussen wal en schip vallen. 

 Vraagt waarom het college 30.000 euro bezuinigt op Campusdiep, terwijl het totale budget voor 
beschermd wonen omhooggaat. Komt er een oplossing? 

 Is blij met de investeringen in het Ebbingekwartier, waardoor zekerheid ontstaat voor huisvesting 
van podiumkunsten. Wellicht kan het Grand Theatre vanwege de productiefunctie aansluiten. 

 Is benieuwd of er al goede bestuurlijke samenwerking en afspraken zijn tussen het 
Scheepvaartmuseum en het Groninger Museum. 

Mw. Boogaard (PvdA): 
 Looft de voortvarende aanpak na het nare incident voor tolerantie voor de LBG-gemeenschap en het 

zoeken naar alternatieve middelen. Emancipatie en acceptatie vragen blijvend onderhoud. 

 Vraagt hoe het staat met verbetering van prenatale zorg om in te lopen op het landelijk gemiddelde. 

 Verbaast zich over het lagere streefpercentage kinderen op gezond gewicht in 2017. 

 Is blij met de inzet voor het Jeugdsportfonds. Het geld moet terechtkomen waar het hard nodig is. 

 Ziet dat thuiszorg na een moeilijke start op de goede weg is en blijft kritisch kijken naar het beleid. 

 Vraagt een reactie op berichten (onder meer Utrechtse rekenkamer) dat gemeenten te veel geld in kas 
hebben. Komt er meer inzicht in de risico’s zodat het college de teugels kan laten vieren?  

 Wil weten hoe het college de aantijgingen van de FNV beoordeelt over de nieuwe algemene 
voorziening. Lopen er gesprekken? 

 Hoopt dat de begroting 2018 meer cijfers bevat voor een goede inhoudelijke beoordeling. 

Mw. Riemersma (Stadspartij): 
 Is benieuwd hoe het college de samenhang ziet tussen vensterscholen en WIJ-teams, die de 

verbindende sociale kracht overnamen maar nog in de beginfase zitten. 

 Pleit voor een studietoelage voor werklozen voor onderwijs op alle niveaus, mogelijk als 
tegenprestatie voor een uitkering. Onderwijs is de beste voorspeller van werk. 

 Wil weten wat groepsgerichte hulp in het onderwijs inhoudt en of het niet te ver gaat. 

 Vindt het aantal te dikke kinderen te hoog en is voor meer sportonderwijs en gymnastiek. 

 Raadt aan te kijken naar de proef in Rotterdam met het verbeteren van ouderbetrokkenheid. 

 Vraagt hoeveel geld hier over is gebleven op het sociaal domein. Is daardoor mogelijk meer geld 
beschikbaar voor thuiszorg?  

 Wil graag een toezegging dit voorjaar terug te komen op klachten van sportverenigingen over 
hygiëne en onderhoud. 

 Is positief over sportpark Stadspark met veel ontwikkelingen zoals Superfrisbee en nodigt de 
wethouder uit te komen kijken. 

 Is benieuwd of al resultaten bekend zijn van de vrijwilligersmakelaar. 

 Kan de 6,6 miljoen euro aan onderhoudsgelden voor Martiniplaza niet rijmen met het risico dat 
besluitvorming over onderhoud uit zou blijven. 

 Vindt het ouderwets dat wijkbibliotheken beperkt open zijn en dicht zijn in het weekeinde. 

 Hekelt de achterkant van de Stadsschouwburg, deze lijkt te zijn vergeten bij de renovatie. 
 Komt met een voorstel om het succes van het Groninger Museum verder te vergroten. 

Mw. Doesen (D66): 
 Is blij dat investeringen in het onderwijs vruchten afwerpen met een steeds groter bereik van VVE, 

stijgende leerwinst, het inlopen van taalachterstanden en het vergroten van digitale vaardigheden. 

 Ziet uit naar de herijking van vensterscholen en de verbinding met WIJ-teams en roept op de 
effecten van bezuinigingen mee te nemen. Vertraagt dit de ambities? 

 Is benieuwd naar het rapport van de Tweede Kamer over passend onderwijs. 

 Merkt in het veld een positieve dynamiek door de onderwijsateliers, het onderwijspact en het college 
van onderwijs. Hopelijk wordt deze lijn voortgezet. 

 Hoopt op korte termijn op een integrale visie over onderwijs aan vluchtelingen, die niet alleen een 
taalachterstand hebben maar vaak ook trauma's. Kan het college dit toezeggen? 

 Betrekt roc's graag bij volwasseneneducatie voor vluchtelingen om ze betere kansen te geven. 

 Is enthousiast over de taalhuizen. 
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 Mist ambities om schoolpleinen open te stellen en wijst op het plan van D66 en GroenLinks. 

 Ziet successen als de realisatie van WIJ-teams in verbinding met gebiedsteams, het tegengaan van 
versnippering in jeugdzorg, Wijken voor jeugd en het tegengaan van kindermishandeling. 

 Roept op de groep van twaalf tot achttien jaar niet te vergeten. 

 Wijst op het grote belang zelf- en samenredzaamheid te bevorderen via inzetten op burgerschap, 
bewonersinitiatieven, preventie en het koppelen van buurtcentra aan WIJ-teams. 

 Stelt dat groen sociale contacten bevordert door samen te sporten en elkaar te ontmoeten. Burgers 
weten vaak het best waar dit kan, initiatieven moeten dus de ruimte krijgen. 

 Is tevreden met het streven van het college om met alle partijen sporten en bewegen toegankelijk te 
houden voor iedereen. 

 Complimenteert het college met de ambities van talentontwikkeling en verbinding en ziet uit naar 
het debat over de cultuurnota. Cultuur blijkt van waarde voor openbare ruimte, stadsontwikkeling, 
zorg en participatie. 

 Vindt de samenwerking binnen We the North en tussen Guy & Roni-NNT en Gran Futura-
Noorderzon veelbelovend. De nieuwe maakplek in het Ebbingekwartier betekent een geweldige 
impuls. 

Dhr. Boter (VVD): 
 Is tevreden dat openbaar onderwijs op orde is en dat de gemeente invloed pakt waar dat kan. 

 Is verheugd dat talentontwikkeling er is voor alle kinderen, niet alleen voor kinderen met 
achterstanden. 

 Blijft zorgen hebben over financiële deugdelijkheid van culturele instellingen en hoopt dat de 
culturele pijlers leiden tot verbetering, betere integratie van activiteiten en meer efficiëntie. 
Samenwerking is noodzakelijk. 

 Kreeg nog geen antwoord op een technische vraag over dalende bezoekersaantallen van het 
Groninger Forum en komt hier mogelijk op terug. 

 Vindt het belangrijk dat 3 ton is uitgetrokken tegen kindermishandeling en neemt aan dat de 
aandachtsfunctionaris daadwerkelijk in het onderwijs geplaatst gaat worden. 

Dhr. Honkoop (VVD): 
 Is blij dat het goed gaat met de sport met meer vakdocenten, een hoger percentage dat gezond 

beweegt en een vernieuwende werkwijze met co-creatie, zelfwerkzaamheid en uitbreiding van 
onlineverhuren. 

 Juicht energiebesparing bij spotverenigingen toe en is benieuwd welke kleine besparingen 
verenigingen zelf als tips hebben. 

 Vindt het goed dat vrijwilligerswerk gepromoot wordt. 

 Vraagt of het college door openstelling van sportparken meer vernielingen verwacht en wil weten 
hoe het daarmee omgaat. De kosten kunnen flink oplopen. 

 Ziet steeds meer mogelijkheden te sporten in de openbare ruimte en roept op bij de provincie op te 
komen voor het belang van roeiers bij het Noord-Willemskanaal. 

 Is benieuwd of het college mogelijkheden ziet de bezettingsgraad van gymlokalen en sporthallen te 
vergroten. 

 Vindt de nieuwe werkwijze van WIJ-teams hard nodig en is benieuwd hoe het college omgaat met 
knelpunten en hoe het college inzet op participatie bij de doorontwikkeling. Innovatie moet niet 
alleen gezocht worden bij professionals, maar moet ook bij bewoners en nieuwe spelers gestimuleerd 
worden. Hoe breed is de innovatie-inzet? 

Mw. Venema (Partij voor de Dieren): 
 Snapt dat zelfredzaamheid veel genoemd wordt, maar wil ook een vangnet voor mensen die het niet 

redden. 
 Vindt het goed mensen aan te spreken op hun eigen kracht, die vaak groter is dan ze denken. 

 Deelt de mening dat sociale contacten erg belangrijk zijn, maar dat hoeft niet altijd in de eigen wijk. 
Soms kan iemand ook vastzitten in zijn netwerk. 

 Ziet grote meerwaarde in diversiteit en een stad waar iedereen welkom is te integreren. 

 Zou willen dat mishandeling van LGBT’ers niet meer voorkomt en het bevorderen van acceptatie 
niet meer nodig is, maar is blij met de inzet van het college. 
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 Steunt de grote prioriteit kindermishandeling tegen te gaan, de ambities van positief opgroeien en de 
jongerenombudsman. 

 Leest dat het beoogde aantal meldingen hoger ligt dan voorgaand jaar. Hopelijk komt dit door meer 
bereidheid te melden en niet doordat er meer kindermishandeling is. 

 Wil niet korten op vrouwenopvangplekken. De gemeente vangt de rijkskorting deels op, maar zet 
ook meer in op het eigen netwerk van vrouwen. Een opvangplek is echter veiliger, de partner zoekt 
de vrouw vaak in de eigen sociale kring en vanwege afhankelijkheid is snel sprake van manipulatie 
en een stap terug. 

 Vindt het goed dat de gemeente vluchtelingen opvangt en maatschappelijke begeleiding intensiveert.  

Dhr. Lamers (CDA): 
 Vindt de onderwijsbegroting gedegen en is uiteraard voor gelijke kansen, talentontwikkeling en 

ouderbetrokkenheid. 

 Ziet dat renovatie van monumenten geen deel uitmaakt van de landelijke regeling. Welke keuzes 
maakt het college bij urgente renovatie wanneer landelijk geld uitblijft? Is er voldoende capaciteit? 
Hoort dat niet in de risicoparagraaf thuis, net als duur onderhoud van monumenten? 

 Is bezorgd over de diversiteit en hoeveelheid van bij WIJ-teams gebundelde taken. 

 Vraagt waarom geen streefcijfers zijn aangegeven. Is dat bewust of is het niet helder waar men nu 
staat? 

 Wil weten of het college de indicatoren dit jaar wel serieus neemt waaruit blijkt dat de sociale 
samenhang is gedaald en dat minder inwoners zich verantwoordelijk voelen. 

 Vraagt of de problematiek van kinderen met gescheiden ouders goed genoeg in beeld is of een eigen 
plek verdient, misschien in het kader van interventies voor veilig opgroeien. 

 Steunt het Meerjarenprogramma sport van harte, maar mist ook gezien de financiële ruimte extra 
investeringen in sportinfrastructuur. De hoogte van het cofinancieringsfonds is te laag om echt te 
slagen. 

 Sluit aan bij SP wat betreft het Ebbingekwartier. 

Mw. Woldhuis (100% Groningen): 
 Ziet dat wethouders en ambtenaren hun best doen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar 

vraagt zich af of het doel bereikt wordt wanneer zorgkosten individualiseren met hogere eigen 
risico's en bijdragen. 

 Waarschuwt voor zorgmijders door hoge kosten. Er zijn meer verwarde personen op straat, dit kost 
extra politie-inzet. Lentis wil dit oppakken. Dergelijke ontwikkelingen vragen veel aandacht. 

 Verbaast zich dat meer bezuinigd wordt op chronisch zieken, gehandicapten en ouderen dan op 
ziekenhuizen en medicijnen. 

 Vraagt of de termijnen in de jeugdzorg bekort worden. Bij een huisarts zijn patiënten sneller aan de 
beurt. 

 Komt met een voorstel over vertragingen doordat veel mensen in de jeugdzorg parttime werken, 
maar wel regisseur zijn van een bepaald gezin.  

 Roept op bij overgewicht niet alleen in te zetten op sport, maar ook op voeding. Het begint met hoe 
ouders over gezond voedsel spreken en niet zeggen dat kinderen vanavond 'lekker' patat eten. 

 Hoort van Art Indeed dat het aantal ateliers daalt. 

Mw. Brouwer (GroenLinks): 
 Geeft voorrang aan preventief werken. WIJ-teams spelen hier een grote rol in, maar ook scholen en 

sportverenigingen. Zij moeten betrokken en opgeleid worden.  

 Hoort dat WIJ-teams vooral bezig zijn met zorg. Hoe pakt het college preventief werken verder op?  

 Is voor gelijke kansen voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond of afkomst. Achternamen spelen 
bij sollicitaties te vaak een rol. 

 Vindt het belangrijk dat jongeren positief benaderd worden en ontdekken waar ze wel goed in zijn, 
bijvoorbeeld bij Urban house of Backbone050. 

 Looft dat bij cultuur aandacht is voor toegankelijkheid en dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven. 

 Sluit aan bij PvdA en SP wat betreft beschermd wonen en Kopland. 

 Sluit aan bij Partij voor de Dieren wat betreft de regenbooggelden. 
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Mw. Folkerts (GroenLinks): 
 Vindt onderwijs bij uitstek het middel om gelijke kansen te creëren, al zal een verdrievoudiging van 

het budget dat nog niet geheel bereiken. 

 Sluit aan bij PvdA wat betreft het wegsluizen van budget om onderwijsachterstanden weg te werken. 

 Is blij met de hoge deelname aan NJ Groningen. Jong natuur ontdekken draagt later bij aan 
duurzaamheid. 

 Mist expliciete aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid bij onderwijshuisvesting. 

 Sluit aan bij D66 wat betreft groene schoolpleinen. 

 Ziet een belangrijke verantwoordelijkheid voor onderwijs aan vluchtelingen en statushouders. 

 Stelde schriftelijke vragen over de beperkte ambitie voor inkoop bij roc’s omtrent de taaleis. 

 Is blij dat het college aandacht heeft voor vroegtijdig schoolverlaters. Het verband tussen vroeg 
schoolverlaten en een onstuimige thuissituatie moet eerder gelegd worden met preventie en 
samenwerking met scholen. 

 Is content met de nieuwe impuls voor vensterscholen en sluit aan bij D66. 

 Vindt het goed dat de nieuwe brugfunctionarissen onderwijs, zorg en welzijn verbinden. 

 Juicht de speelplek op het CiBoGa-terrein toe en ziet er graag meer, evenals een hardlooproute van 
het Noorderplantsoen naar het Stadspark. 

Dhr. Snelting (Student en Stad): 
 Noemt de eerste cijfers over begrijpend lezen en rekenen hoopgevend nu de CITO-scores wegvallen. 

 Waardeert het tegengaan van ontwikkelingsachterstanden en de hogere ambitie van VVE. 

 Gaat voor 100% vensterscholen. Scholen staan niet los van de buurt, het blijft nodig verbindingen te 
leggen. 

 Ziet als een belangrijke volgende stap de verbinding van vensterscholen en WIJ-teams. 

 Steunt de visie op preventief werken en het in beeld brengen van indicatoren voor het sociaal 
klimaat. 

 Vindt WIJS een prachtig voorbeeld waarbij studenten voor en met andere bewoners aan de slag 
gaan. 

 Denkt dat de aanpak van WIJ-teams de jeugd ten goede komt en roept op jeugdhulp zoveel mogelijk 
te integreren, ook om de overgang bij achttien jaar te versoepelen. 

 Ziet dat teams veel taken krijgen en uitdijen. Verloopt alles naar wens en worden kansen benut? 

 Is blij dat eHealth en hulpverlening meer jongeren en andere Stadjers bereikt. 
 Ziet vooruitgang in het meer laten bewegen van Stadjers. 

 Is enthousiast met het laagdrempelige onlineplatform waar sportaccommodaties verhuurd worden. 
Hopelijk leidt dit ook tot meer samen sporten van studenten en andere Stadjers. 

 Wil inzetten op zowel breedte- als topsport. 

 Is enthousiast over het verbinden van sportverenigingen en WIJ-teams. Sport stimuleert sociale 
cohesie. 

 Hecht aan evaluatie van sportinfrastructuur en het cofinancieringsfonds. 

 Ziet uit naar de resultaten van het onderzoek naar het verlagen van lasten voor sportverenigingen 
door verduurzaming. 

 Komt terug op cultuur bij bespreking van de Cultuurnota. 
Dhr. Brandsema (ChristenUnie): 

 Is blij dat landelijk en lokaal doelstellingen van schoolverlaters zijn gehaald en hoopt dat de trend 
doorzet. 

 Vindt samenwerking tussen vensterscholen en WIJ-teams onontbeerlijk. 

 Steunt de integrale benadering van jeugdhulp, onderwijs en de arbeidsmarkt. 

 Hecht aan het bestrijden van kindermishandeling. Elk kind heeft recht op een veilige liefdevolle 
omgeving en de maatschappelijke kosten van kindermishandeling zijn hoog. 

 Kreeg ambtelijk geen antwoord op de vraag waarom de doelstelling van kinderen op gezond gewicht 
voor vijfjarigen met 2% is verlaagd tot 80% en voor tienjarigen 3% is verhoogd tot 75%. 

 Begrijpt dat nieuwe indicatoren nog niet gevuld zijn, maar dit maakt een kritische blik wel lastig. 
 Betreurt dat 4 ton bespaard wordt op sport en vraagt zich af of er voldoende ruimte is om alle 

ambities waar te maken. 
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 Leest niet hoe het college concreet wil realiseren dat sportverenigingen en WIJ-teams zich 
verbinden. 

 Sluit aan bij CDA en Stadspartij wat betreft het combineren van ambities door WIJ-teams. 

 Vindt veel cultuur bij de stad passen en komt de komende maanden terug op onderhoud van 
Martiniplaza, de Cultuurnota en het cultuurcluster in het Ebbingekwartier. 

 
Schorsing 16.11-16.23 uur 
 

Wethouder Schroor: 
 Verzamelt dit jaar cijfers en bewijsmateriaal zodat de indicatoren volgend jaar gevuld zijn. Nu 

schatten heeft weinig zin. 

 Vindt het interessant dat de SP nu hamert op cijfers, terwijl anders beleving en geluiden uit wijken 
meer tellen. 

 Sprak landelijk af de WMO-tevredenheidscijfers over drie weken te publiceren. De CEO-cijfers 
staan op de website, al is het wat lastiger vindbaar. 

 Stelt dat de zorg er los van incidenten goed voor staat. Mensen krijgen de nodige hulp en klachten 
worden opgelost waar mogelijk. 

 Investeert 8 miljoen euro extra in WIJ-teams en heeft 5 miljoen euro extra in reserves. 

 Legt uit dat het WMO-overschot dateert van 2015 en ziet nu eerder een tekort aankomen, vandaar de 
13 miljoen euro extra. Dat komt door de kortingen op WMO en jeugdzorg in 2016 en 2017 en de 
verwachte extra vraag naar voorzieningen opgehaald door WIJ-teams. 

 Somt voor de SP drie zorgen op: de inning van de eigen bijdrage WMO met CAK en SVB is 
ingewikkeld; het zelf verzilveren in de resultaten van minder dure zorg door algemene 
voorzieningen; en de woordvoering van de SP vlak voor de landelijke verkiezingen. 

 Zoekt uit wanneer de regeling voor peuters bekend is of Groningen in aanmerking kan komen en een 
aanvraag in zal dienen. 

 Vindt het incidenteel bijleggen van middelen voor Campusdiep niet verstandig en is nu met Kopland 
in gesprek over de functie en bekostiging van Campusdiep en de doelgroep in brede zin. 

 Ziet het aantal bedden teruglopen en de financiële aanvraag licht groeien. Insteek van het gesprek is 
niets af te breken waar de gemeente later spijt van krijgt, maar realistisch te kijken naar de 
subsidieafspraken. 

 Bedient de doelgroep voor het wegwerken van achterstanden en krijgt niet veel meer aanvragen 
binnen. Daarom is vanwege 1 ton rijksbijdrage 1 ton vervallen naar algemene middelen. 

 Merkt op dat WIJ-teams niet de oplossing zijn voor alle kwalen, maar onderdeel zijn van de nieuwe 
werkwijze van de gebiedscoöperatie samen met burgers, instellingen, sportverenigingen, bedrijven 
en wijkwethouders. 

 Bespreekt binnenkort de organisatie van WIJ-teams, die zo efficiënt mogelijk moet zijn. 
 Onderschrijft dat de gemeente goed bezig is met onderwijsinnovaties en schoolpleinen. 

 Antwoordt dat buurtcentra betrokken zijn bij de WIJ-ontwikkeling. 

 Beoogt inderdaad alle kinderen op alle niveaus talentontwikkeling te bieden. 

 Merkt dat de raad innovatie omarmt en wijst op de vele innovatieateliers, apps en de Ggz-
vernieuwing. 

 Richt opleiding van personeel meer op het oppikken van signalen en gevoelens van professionals in 
combinatie met scholen om daarnaar te handelen. Reflectie en interactie kunnen voor een boost 
zorgen. 

 Reageert dat de vrouwenopvang zelf fundamenteel van mening verschilt met Partij voor de Dieren. 
In ernstige situaties blijft het zo dat vrouwen opgevangen worden buiten hun eigen omgeving, maar 
vaak werkt het juist goed de vrouw in de eigen omgeving terug te brengen en de dader te betrekken 
bij het herstelproces. 

 Noemt Succes for All als mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid. Er loopt nog een innovatieatelier. 

 Nuanceert richting 100% Groningen dat de wachttijd bij WIJ-teams verschilt en afhangt van de 
ernst. Als het moet worden problemen direct opgepakt. 

 Komt terug op duurzaamheid bij het onderwijshuisvestingsprogramma. Het heeft absoluut aandacht. 
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 Ziet steeds meer scholen die niet het predikaat vensterschool hebben, maar wel de geest ervan. Dat is 
de inzet. 

 Denkt de landelijke criteria te kunnen halen wat betreft vroegtijdig schoolverlaters. 

 Stelt voor een brief te sturen wanneer meer bekend is over het mbo- en hbo-aanbod aan 
vluchtelingen. Primair en voortgezet onderwijs zijn gewoon geregeld. 

Wethouder Gijsbertsen:  
 Legt uit dat de bezuiniging op preventieve jeugdhulp een rijksbezuiniging betreft, die deels verzacht 

is. Ook is 3 ton uit de algemene middelen toegevoegd tegen kindermishandeling.  

 Verwacht geen overschot voor jeugd in 2016 en 2017, dat is verleden tijd. 

 Heeft toegezegd een keer uitgebreider over preventie te spreken, zowel wat betreft gezondheid als de 
transformatie met zorgaanbieders bij zwaardere hulp. 

 Wil dit jaar al starten met pilots waarbij scholen een aandachtsfunctionaris kindermishandeling 
krijgen om op basis van casussen andere scholen van de aanpak te laten zien. 

 Weet dat het aantal meldingen van kindermishandeling het topje van de ijsberg is. Huisuitzettingen 
en raadsonderzoeken moeten voorkomen worden en zijn een betere indicator hoe het gaat. 

 Zet stevig in op prenatale sterfte met halfjaarlijks bestuurlijk overleg met de sector om 
verbeterslagen te maken, zoals met het project Centering pregnancy. Het gaat ook om het verbeteren 
van de verbinding tussen WIJ-team, kraam- en verloskundigenzorg en betere prestatie-indicatoren. 
Binnenkort volgen nieuwe cijfers. 

 Vindt aandacht voor overgewicht terecht en heeft de aanpak Jongeren op gezond gewicht, maar 
betrekt het vooral in de integrale aanpak van gezond opgroeien. Verbindingen tussen programma’s 
werken beter. 

 Verbetert de cijfers bij overgewicht: ambitie en resultaat zijn per abuis verwisseld. 

 Pakt de ruime meerderheid van vechtscheidingen direct op, maar wil van scheiding niet een apart 
thema maken. Het is een van de factoren die past in de WIJ-aanpak. 

 Raadt 100% Groningen aan het college opdracht te geven casusregie goed te organiseren, dit te 
controleren en niet zelf met uitvoeringsvoorstellen te komen. 

 Heeft meer geld beschikbaar voor de individuele studietoeslag en beziet een bredere inzet. 

 Vindt aandacht voor tieners van belang, maar wijst erop dat preventie het best werkt zo jong 
mogelijk. 

 Stelt voor in januari te bespreken hoe het Actieplan statushouders werkt. Onderwijs is een belangrijk 
onderdeel waar slagen te maken zijn. 

Wethouder De Rook: 
 Wil culturele instellingen goede huisvesting bieden in het Ebbingekwartier, niet een tijdelijke. 

 Legt uit dat het flexibele cultuurbudget niet via de Kunstraad voor advies gaat, maar bedoeld is om 
gemeentelijke doelstellingen te realiseren als toegankelijkheid en diversiteit van publiek. 

 Ziet mogelijkheden Grand Theatre aan te laten sluiten in het Ebbingekwartier. Gesprekken lopen. 

 Antwoordt dat er contacten zijn over het verbinden van het Scheepvaartmuseum en het Groninger 
Museum. 

 Doet jaarlijks op het maximale niveau mee met de cofinanciering van het Rijk voor 
bewegingsonderwijs en wil met het onderwijs op jacht gaan naar verdere intensivering. Vakdocenten 
zijn van belang. 

 Heeft aandacht voor tevredenheid over schoonmaak. In januari wordt het 
klanttevredenheidsonderzoek van sporthallen en dojo's bekend. Vorig jaar is het budget aangevuld. 

 Waardeert het enthousiasme voor de vrijwilligersmakelaar, maar stelt voor de evaluatie over een jaar 
af te wachten. De eerste resultaten worden al gevoeld. 

 Antwoordt dat openingstijden niet in de programma's van eisen van wijkbibliotheken zitten. De 
bibliotheken kijken zelf of initiatieven met vrijwilligers kunnen zorgen voor weekendopening. 

 Meldt dat de schilder van de Stadsschouwburg is genomineerd voor een landelijke vakprijs, maar 
gaat graag met de Stadspartij de achterkant bekijken en daarna frisbeeën in het Stadspark. 

 Stelt dat financiële gezondheid aan instellingen zelf is. De gemeente moet kijken of haar gelden goed 
besteed worden. Bij de Cultuurnota kan dit nader besproken worden. 

 Werkt met gebruikers van sportaccommodaties aan duurzaamheidsmaatregelen. 
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 Heeft aandacht voor het risico op vernieling van sportparken. Vernieling is in de openbare ruimte 
altijd een risico, maar het gaat erom wat te doen wanneer zaterdag niet gevoetbald kan worden. 

 Is met de gedeputeerde bij de roeiers langsgegaan en heeft afgesproken met een roeiactieplan te 
komen, omdat ze bij Meerstad en de kades de dupe lijken te worden. 

 Komt bij het Mulieronderzoek terug op het verhogen van de bezettingsgraad. 

 Stelt dat voor het eerst in acht jaar financiële ruimte is te investeren in sportaccommodaties, nog 
naast de grote investeringen in Europapark. Volgende maand zal blijken of het genoeg is gezien de 
investeringsbehoefte. 

 Komt november 2017 met een broedplaatsnotitie over ateliers. 

 Stuurt een brief over de bewegende stad. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 17.00 uur. 


