
Vragen voor het vragenuur 13 mei om 17.45 – 18.30 uur

I Vragen van de ChristenUnie-fractie over het openen van de zwembaden:

In hoeverre is gemeente in overleg met zwembaden over opening? En wordt daarbij onderscheid 

gemaakt in openlucht zwembaden en overdekte zwembaden?

II Vragen van de fracties van het CDA en de VVD over de sportverenigingen: 

Op 4 april heeft de heer Boter van de VVD, mede namens het CDA, de vraag gesteld wanneer er 

duidelijkheid voor sportverenigingen komt over het uitstel van het betalen van de huur. De 

verenigingen hebben op 3 april een brief ontvangen van de gemeente waarin de huren voorlopig zijn 

opgeschort in afwachting van de compensatieregeling waar het VSG, Vereniging Sport en 

Gemeenten, in samenwerking met de VNG mee zou komen. Op 1 mei is openbaar geworden dat er 

110 miljoen euro* beschikbaar wordt gesteld voor de sportsector. 

Het college heeft richting verenigingen in de brief van 3 april aangegeven dat als de landelijke 

compensatie bekend is, er bekeken wordt hoe, en of, er eventuele verdere financiële ondersteuning 

gegeven wordt. Dit zal in overleg met de sportkoepel worden bekeken.  

De regeling van 110 miljoen is zoals gezegd 1 mei openbaar geworden. De fracties van de VVD en het 

CDA zijn van mening dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen voor verenigingen zodat zij 

weten waar ze aan toe zijn en zich kunnen richten op een nieuwe fase waarin er gelukkig weer meer 

en meer gesport kan worden. 

 Wanneer komt er duidelijkheid voor de sportverenigingen omtrent het al dan niet definitief 
kwijtschelden van de huur? 

 Kunnen de verenigingen er vanuit gaan dat zij over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 
geen huur hoeven te betalen, conform de landelijke regeling? 

De mogelijkheden om te sporten worden weer verruimd, maar ook met deze verruiming bestaan er 

nog forse financiële risico’s voor sportverenigingen. 

 Heeft het college inmiddels inzichtelijk hoe groot deze problemen zijn en welke (financiële) 
ondersteuning de gemeente kan of gaat bieden aan sportverenigingen? Hoe loopt het 
overleg met de sportkoepel hierover? 

III vragen van de SP-fractie over a. beschermingsmiddelen thuiszorg en b. contact WIJ en GON met 

mensen met ondersteuning

a. Belangrijke taak van de thuiszorg is het voorzien in de lichamelijke verzorging van 
hulpbehoevende mensen in de eigen thuis situatie of in woonvoorzieningen. De anderhalve 
meter norm is daarbij nauwelijks uitvoerbaar. Van medewerkers, cliënten, hun familie en ook 
de FNV hoort de SP nog steeds verhalen over ontbrekende voorzorgsmaterialen en 
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onduidelijkheden over de omgangs- en bezoekvormen. Dit leidt tot onzekerheid en 
onveiligheidgevoelens.
- Stellen thuiszorginstellingen ondertussen voldoende beschermende middelen zoals 

mondkapjes, schorten, desinfecterende middelen etc. ter beschikking van hun 
medewerkers en zijn deze verplicht deze te gebruiken?

- Kunnen medewerkers en cliënten nu op eigen verzoek getest worden o.a. in het licht van 
de grote testcapaciteit bij de GGD waar het dagblad over berichtte?

- Worden cliënten en familieleden, ook gezien de steeds veranderende regelgeving, 
regelmatig op de hoogte gehouden van de omgangsvormen in hun specifieke 
woonomgeving? Bieden instellingen de mogelijkheid mondeling/telefonisch vragen te 
stellen, ook door familie?

b. Wij krijgen klachten van mensen die ondersteuning ontvangen en/of gebruik maken van WIJ 
teams, GON instellingen en dagbesteding dat deze instellingen nauwelijks contact met hen 
onderhouden of lastig bereikbaar zijn. Welke instructies heeft het college dergelijke 
instellingen mee gegeven om zo goed en zo kwaad als het gaat de zorg relatie proactief in 
stand te houden? Houdt het college toezicht in hoeverre deze instructies worden 
nagekomen? Ook vanuit de WLZ komen vergelijkbare geluiden. Heeft het college zicht op de 
contacten met mensen die gebruik maken van de WLZ? 

IV vragen van de VVD-fractie over de testcapaciteit bij coronaklachten

Het Noorden van het land is tot nu toe grotendeels ontzien als het gaat om COVID-19-gevallen. Deels 

zal dit geluk zijn (we hadden een week eerder voorjaarsvakantie dan het Zuiden en Carnaval wordt 

hier nauwelijks gevierd), maar voor een deel is dit ook te danken aan het pro-actieve optreden van 

zorginstellingen. Contactonderzoek en testen zijn hierbij essentieel gebleken en dit zal de komende 

maanden nóg belangrijker worden, als we weer meer terug gaan naar een normale situatie. Zo heeft 

het kabinet aangekondigd, dat het het streven is dat iedereen met klachten vanaf 1 juni getest kan 

worden.

Afgelopen weekend stond er een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin staat dat de 

beschikbare testcapaciteit niet ten volle benut wordt. Het is goed om te lezen dat weinig Groningers 

Corona-klachten hebben, maar dit roept bij de VVD-fractie ook een aantal vragen op:

1. Klopt het dat de testcapaciteit die er is, niet volledig wordt gebruikt?

2. Zijn de testen voor mensen met vitale beroepen of contactberoepen (zoals kappers en 

docenten) op dit moment beschikbaar, indien zij klachten hebben? Wordt dit actief naar 

deze beroepsgroepen gecommuniceerd?

3. Worden alle mensen met klachten op dit moment getest? Indien de test-capaciteit er is, is er 

wat de VVD-fractie betreft geen reden om te wachten tot 1 juni met het testen van iedereen 

met klachten.

4. Wordt contactonderzoek op dit moment ook gecombineerd met het testen van mensen 

zonder klachten? Stel iemand is in contact gekomen met een COVID-patiënt, maar is verder 

niet ziek, kan deze persoon dan ook pro-actief getest worden?

5. Kunnen wij in samenwerking met de Noordelijke kennisinstellingen de test-capaciteit 

benutten om een beter beeld te krijgen van de epidemie en de verspreiding van het virus in 

het Noorden? 
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V vragen van 100%Groningen over a. Cultuur, b. Forum, c. Horeca

a. Veel culturele instellingen maar ook burgerinitiatieven hebben grote zorgen. Ondanks dat ze 
geen subsidies krijgen, zijn ze wel onmisbaar voor de samenleving. Vaak zijn ze ontstaan 
vanuit intrinsieke motivatie, omdat er behoefte was en de voorzieningen in een wijk of dorp 
ondersteunen. Tot nu toe heeft deze groep nog weinig steunpakket of maatregelen 
ontvangen en luiden zij nu de noodklok. Kan het college inzicht geven aan de raad hoe zij de 
ondersteuning voor zich ziet en of er al zicht is op ondersteuning?

b. 100% Groningen maakt zich zorgen om het Forum,  er zijn niet alleen financiële maar ook 
over de toegankelijkheid. Vooral over het bezoekersaantal. Culturele instellingen mogen 30 
man ontvangen. Het forum is een verzameling van culturele instellingen, gelden hiervoor 
dezelfde regels? Als we straks met nieuwe regels aan werken en anderhalve meter gaan 
aanhouden. Hoe gaan we de bezoekers dan regelen, moeten bezoekers online kaarten gaan 
kopen? Worden er extra hygiëne maatregelen genomen betreft oa de roltrappen? Hoe gaan 
we om met rijen buiten?

Het Forum heeft behoorlijke waterschade opgelopen door een probleem met de 
sprinklerinstallatie. Hierbij is de volledige begane grond onder water gekomen, inclusief veel 
elektronica en het VVV-kantoor. Is de financiële klap hiervan afwendbaar op een verzekering 
of de eigen exploitatie van het Forum, of bestaat er het risico dat er vanuit de gemeente geld 
moet worden bijgelegd. Zo ja wat is de omvang hiervan?  

c. Een van de grootste attractieparken van Groningen zijn de leuke restaurants, bars, kroegen 
die op bijna elke hoek van de straat te vinden zijn. De meeste mensen komen naar Groningen 
voor de sfeer, dus is de horecasector maar ook het nachtleven groot. Nu bekend is welke 
maatregelen het kabinet wil treffen. Rijst bij 100% Groningen de volgende vragen op:

Stel mensen op het terras houden zich niet aan de anderhalve meter, wordt de 
horecaondernemer of de overtreder dan beboet?

100% Groningen wil er graag alles aan doen om deze sector financieel, maar ook ruimtelijk te 
ondersteunen. We dachten er zelf aan de Grote Markt vrij te geven aan horecaondernemers 
voor een groot terras, nu er toch geen evenementen georganiseerd mogen worden.

Ondanks de kabinetsmaatregelen lijkt ons uitgang en het opengaan van de nachtclubs lijkt 
ons niet mogelijk gezien de veiligheid en de handhaving, hoe ziet het college de maatregelen 
voor het uitgaansleven voor de stad Groningen en hoe ziet het college een noodplan voor 
deze clubs voor haar? Het ergste wat we willen is dat onze nummer 1 attractie, het 
nachtleven, kapot gemaakt wordt door Corona en wellicht nooit meer terug zal komen. 

VI vragen van Student&Stad over a. Studenten en lenen en b. terrassen

a. Begin mei schreef Sander Schimmelpenninck in een column in de Volkskrant over de 

mondigheid van de jonge generatie. Het viel hem op dat veel studenten in zijn ogen te weinig 
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voor zichzelf opkomen. Veel studenten die toch stevig getroffen worden door de gevolgen 

van de coronacrisis.

Door de coronacrisis hebben veel studenten namelijk nauwelijks nog een inkomen en 

daardoor moeite om onder andere hun collegegeld te betalen. Op het moment dat 

studenten en belangenorganisaties dit wel aankaarten worden zij verwezen naar het feit dat 

studenten kunnen bijlenen bij de DUO. Een lening die aan het einde van de rit, net als de rest 

van de studieschuld, terugbetaald moet worden. Dat is in de ogen van Student en Stad een 

vreemde situatie.

Want waar ondernemers en mensen in loondienst door de overheid ondersteund worden 

door ofwel subsidie, ofwel loonbetaling vanuit de overheid en zelfs extra uitkeringen, daar 

moeten Studenten het geld lenen en uiteindelijk terugbetalen. Een zeer onwenselijke 

situatie. Zeker als men zich bedenkt dat vele studenten momenteel al maximaal bij moeten 

lenen om überhaupt rond te kunnen komen.

De Rotterdamse wethouder Kasmi is daarover ook zeer bezorgd. Hij gaat er bij de minister 

van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, op aandringen om studenten te compenseren in hun 

studiekosten. 

1. Is het college op de hoogte van de wrange situatie waar studenten momenteel in gedrukt 

worden en de zeer bittere bijsmaak die dat voor hen oplevert?

2. Is het college het met Student en Stad eens dat deze situatie zeer onwenselijk is? Zo nee, 
waarom niet?

3. Wat doet het college momenteel om studenten (financieel) te ondersteunen?
4. Is het college op de hoogte van de lobby van wethouder Kasmi richting de minister van 

onderwijs?
5. Is het college voornemens aan te haken bij deze lobby? Zo nee, waarom niet?

b. Woensdag 6 mei kondigde het kabinet in een persconferentie aan dat per 1 juni de terrassen 

weer open mogen. Dat is voor veel van onze inwoners goed nieuws: een welkome afleiding 

in eigen stad. Het mag dus verwacht worden dat veel mensen graag gebruik maken van deze 

herwonnen vrijheid, en al helemaal als het goed weer wordt. Dat betekent dan ook dat we 

goed na moeten denken hoe dit aangepakt gaat worden. 

Toen een maand geleden bleek dat de warenmarkt op de vismarkt ondanks de 

coronamaatregelen overvol was werd een deel verhuisd naar de Grote Markt. Top, goed 

aangepakt en het gewenste effect; minder mensen per vierkante meter.

Laten we dat beleid nu vooral voorzetten, en in plaats van aanpakken als het mis gaat, vooraf 

acteren. Laten we zorgen dat we genoeg terrasruimte verzorgen in Groningen, zodat ook bij 

veel animo er afdoende ruimte is en we niet in de knel komen. Op die manier kan de 

anderhalve meter afstand goed in acht genomen worden en geven we mensen de ruimte. 

Daar doen we onze inwoners, de uitbaters van de terrassen en zéker handhavers een groot 

plezier mee.
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Wat Student en Stad betreft maken we daarom ruimte voor terrassen waar dat mogelijk is. 

Zo kan bijvoorbeeld de Grote Markt fungeren als groot terras voor onder andere de Drie 

Gezusters en kan  zowel op het Broerplein als op het plein voor het Harmoniecomplex 

eveneens terrasruimte gefaciliteerd worden.

Zoals gezegd, voorkomen is beter dan genezen, daarom hebben wij de volgende vragen aan 

het college:

1. Heeft het college inmiddels nagedacht over de invulling en gevolgen van de aankomende 
ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke coronamaatregelen? Zo ja, welke 
gevolgen ziet het college en welke invulling wil het daar aan geven?

2. Heeft het college specifiek nagedacht over de invulling en gevolgen van het openstellen 
van terrassen na 1 juni?

3. Deelt het college de mening van Student en Stad dat het goed is vroegtijdig in te spelen 
op de aanstaande ontwikkelingen en daarom terrasruimte te creëren op onder andere de 
Grote Markt, het plein voor het Harmoniecomplex, het Broerplein en vele andere locaties 
in Groningen? Zo nee, waarom niet? 

VIb Aanvullende vragen van Stadspartij en VVD over terrassen

De Stadspartij en VVD zijn blij dat het kabinet heeft besloten om de terrassen van 

horecagelegenheden, weliswaar met de gebruikelijke afstandsbeperkingen, (naar alle 

waarschijnlijkheid) weer open te stellen na 1 juni.

Omdat de horeca de afgelopen twee maanden economisch zeer zwaar is getroffen, willen de 
Stadspartij en de VVD dat de gemeente de horecaondernemers actief ondersteunt in de komende 
periode. Natuurlijk vinden we het daarbij belangrijk dat dat de bereikbaarheid en de beperkte 
openbare ruimte (met het oog op de 1.5 meter afstand), zeker in de binnenstad van de stad 
Groningen, steeds meegenomen wordt.

Daarom hebben we een aantal vragen voor het college. 

1. De Stadspartij en de VVD willen graag dat de terrassen tijdelijk vergroot mogen worden. In 
andere grote steden zoals Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn de colleges al genegen om 
te onderzoeken of terrassen tijdelijk vergroot kunnen worden. 
Kan het college aangeven hoe het aankijkt tegen een tijdelijke vergroting van de terrassen, 
en is het college bereid de mogelijkheden daarvan te onderzoeken?

2. Burgemeester Schuiling heeft in de media al aangegeven soepel om te gaan met 
vergunningsaanvragen voor nieuwe terrassen. Kan het college inmiddels al wat concreter zijn 
over de mogelijke vergroting van de terrassen plus de gekozen aanpak hiervoor?

3. Hoe kijkt het college naar de precariobelasting voor de extra stukken terras? Dit betreft 
immers weer een extra last voor de horecaondernemers.

4. Hoe staat het college tegenover het verruimen van de openings- en sluitingstijden van de 
terrassen? Ziet het college hier een mogelijkheid voor het langer van toepassing verklaren 
van het Tropisch Weer Scenario?
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5. Horecagelegenheden zonder een vaste terrasopstelling zouden ook de vrijheid moeten 
krijgen een tijdelijk terras in te richten. Hoe kijkt het college daartegenaan?

6. Kan het college meer openbare toiletten faciliteren in de buurt van horecagelegenheden, om 
zo het risico van corona tot een minimum te beperken in de horecagelegenheden zelf? Door 
de meestal kleine toiletten in de horecazaken zelf kan de 1,5 meter onder druk komen te 
staan.

7. Is het college bereid om horecaondernemers met andere (eigen) innovatieve ideeën te 

ondersteunen?

VIb aanvullende vraag van D66 over terrassen

Het college en een aantal raadsfracties geeft aan de horeca meer terrasruimte te willen geven. D66 

ondersteunt dit. Maar de openbare ruimte is beperkt en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. 

In 2017 antwoordde het college op een pleidooi van D66 en VVD dat het mogelijk wordt 

parkeerplaatsen tijdelijk om te zetten in terrassen. Is het college bereid om in overleg met 

ondernemers te kijken hoe en waar we dit deze zomer nog kunnen realiseren? En kunnen er, nu er 

minder verkeer is, ook wegvakken voor terrassen gebruikt worden? Te denken valt bijvoorbeeld aan 

het Zuiderdiep, waar de fietsers misschien best wel een paar maanden de busbaan kunnen 

gebruiken. 

VII vragen van de SP-fractie over laptops

Door de coronacrisis is naar boven gekomen dat er in de gemeente Groningen honderden leerlingen 

zijn die geen laptop of pc hebben, omdat ze niet mee konden doen aan het thuisonderwijs. De 

gemeente heeft dit tijdelijk opgelost door 600 laptops uit te lenen en die bij de leerlingen langs te 

brengen. Het achterliggende probleem is daarmee echter niet opgelost en dat is dat er vele 

leerlingen zijn die niet (volwaardig) mee kunnen draaien in het onderwijs omdat ze daar de 

apparatuur niet voor hebben omdat die, en de bijkomende abbonnementen, te duur zijn voor de 

ouders. 

De SP wil graag weten of de gemeente heeft bijgehouden wie deze leerlingen zijn die deze 

apparatuur en/ of goede internetverbinding niet hadden? Gaat de gemeente hen ook verder helpen 

wanneer het reguliere onderwijs weer is opgestart en de laptops weer ingeleverd moeten worden?

- Er is een regeling die kan voorzien in een tegemoetkoming/vergoeding van een laptop of pc: is deze 

regeling wel bekend bij ouders, gezien het grote aantal leerlingen dat zonder zat? De regeling geldt 

ook pas voor het middelbaar onderwijs, terwijl op de basisschool ook opdrachten gemaakt moeten 

worden en veel via (groeps)apps en Magister gaat. Hier zullen ook genoeg kinderen zijn die geen 

laptop of zelfs maar een goede smartphone met abbonnement hebben, heeft het college daar zicht 

op en daar een oplossing voor?
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Tot slot:  Heeft het college een plan om vanaf nu alle leerlingen die door het gebrek aan apparatuur 

afgesneden zijn van volwaardige deelname aan het onderwijs  te signaleren en te helpen?

VIII vragen van D66 over a. buitencultuur en b. de sportsector

a. Veel kinderen en jongeren kunnen sinds deze week weer gebruik maken van de mogelijkheid 

om georganiseerd, buiten te sporten. Dat is fantastisch, want zo kunnen kinderen en jongeren 

weer lekker sportief bewegen en samen plezier maken. 

Ook theater, dans, muziek en andere creatieve uitspattingen kunnen bij mooi weer wellicht 

goed buiten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld door parken, pleinen of parkeerplaatsen aan te 

wijzen die hiervoor in overleg gebruikt kunnen worden door de aanbieders. 

Goed omgaan met de Coronarichtlijnen binnen de beschikbare ruimte in de schoolgebouwen, is 

voor scholen die weer open zijn, ondanks het werken met halve groepen, een flinke uitdaging. 

1. Is het college met de fractie van D66 eens dat er kansen en mogelijkheden liggen om naast 
‘buitensport’ ook ‘buitencultuur’ te realiseren voor de jeugd middels slimme combinaties tussen 
onderwijs en de kunst- en cultuursector die; de scholen ontlasten, kinderen cultureel verrijken en 
de kunst en cultuursector weer mogelijkheden bieden om hun culturele diensten en inspiratie 
aan kinderen aan te bieden? 

2. Zo ja, Is het college bereid om met de scholen en culturele partners (zoals Vrijdag, het Groninger 
Museum, CBK, Forum Groningen en andere cultureel betrokkenen) op korte termijn afspraken te 
maken over het realiseren van ‘buitencultuur’ én te verkennen op welke wijze en onder welke 
voorwaarden dit mogelijk gemaakt kan worden? 

b. Sportscholen kregen afgelopen week te horen dat zij tot 1 september gesloten moeten blijven. 

En ook klim- en boulderhallen, vechtsportcentra en dansscholen kunnen voorlopig hun sporters 

niet binnen begeleiden en trainen, ook niet als zij ruimschoots aan de 1,5 meter norm kunnen 

voldoen. 

Sport050 biedt binnensportverenigingen hulp aan en nodigt hen uit om gebruik te maken van de 

sportparken zodat zij buiten kunnen trainen. 

Professionele sportaanbieder mogen echter uitsluitend gebruik maken van de openbare ruimte 

en eigen terrein en hebben daarvoor toestemming nodig van Sport050. Ondertussen hebben 

deze ondernemende sportaanbieders nauwelijks inkomsten. Voor professionele sportaanbieders 

lopen de huurverplichtingen voor hun pand ondertussen gewoon door. Zij worden hiermee in 

hun bestaansrecht bedreigd en de kans is groot dat hun sportaanbod verloren gaat voor 

sportend Groningen.

Naar aanleiding hiervan heeft D66 de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college het met de fractie van D66 eens dat de vele professionele 
sportaanbieders, zoals de  skate-, klim- en boulderhallen, vechtsportcentra, dansscholen en 
sportscholen een belangrijk onderdeel zijn van het zeer diverse sportaanbod in Groningen?
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2. Zo ja, ziet het college mogelijkheden om op korte termijn, deze professionele aanbieders van 
binnensport te ondersteunen en mogelijkheden te bieden die de kans groter maken dat zij deze 
moeilijke periode kunnen overleven?

IX vragen van de VVD-fractie over start voortgezet onderwijs (i.h.b. het Harens Lyceum) 

Ondanks de huidige crisissituatie is het moment aangebroken dat we na de intelligente lockdown 

langzaamaan onze samenleving weer gaan ontsluiten. Dit gaat stap voor stap, maar er is wel een 

tijdspad geduid door het kabinet. 

Vanaf 11 mei 2020 begint het basisonderwijs in aangepaste vorm weer met fysieke lessen en dat 

geeft onzekerheid bij alle betrokken, maar biedt ook hoop voor iedereen (leerkrachten, leerlingen en 

ouders en alle andere betrokkenen) dat we langzaam weer naar school kunnen en weer in de 

vertrouwde leeromgeving kunnen zijn. Dat is mooi, maar ook spannend. 

Vanaf 1 juni 2020 zal ook het voortgezet onderwijs weer beginnen met de lessen aan de leerlingen 

van het voortgezet onderwijs. We weten dan vast weer wat meer over de ontsluiting en de gevolgen 

voor onze gemeenschappelijke gezondheid. Onze fractie schat in dat deze stap ook spannend is, 

maar stap voor stap kan worden ingezet zodat ook onze oudere kinderen weer kunnen leren en 

ontmoeten in de vertrouwde, maar aangepaste leeromgeving.

Nu heeft onze fractie met verbazing kennisgenomen van het stuk op de Groninger Internet Courant 

(https://www.gic.nl/nieuws/lyceum-in-haren-lukt-het-niet-om-fysieke-lessen-te-hervatten), waarin 

staat dat de rector van het Harens Lyceum naar alle waarschijnlijkheid niet gaat redden vanwege 

praktische redenen.

Er is niet over 1 nacht ijs gegaan om een routekaart te maken over de ontsluiting van onze 

maatschappij, waarbij alle risico’s worden afgewogen. Het komt ons dan ook voorbarig voor dat het 

op het Harens Lyceum niet zal lukken om de lessen over 3 weken in aangepaste vorm weer op te 

starten, terwijl het basisonderwijs dit na een behoorlijke (door ons gewaardeerde inspanning) wel 

lukt. 

Vandaar onze vragen hierover.

1. Wat zijn de praktische bezwaren, die bij het Harens Lyceum worden gezien om per 1 juni 

2020 (en waarschijnlijk tot de zomervakantie) niet de lessen te kunnen hervatten?

2. Wat kan er vanuit de gemeente gedaan worden om deze praktische bezwaren weg te nemen 

om alsnog ervoor te zorgen de lessen wel te hervatten?

3. Wat kan er vanuit de gemeente worden gedaan om ter ondersteuning hulp aan te bieden om 

wel vanaf 1 juni 2020 (als de routekaart van afgelopen week kan blijven worden gevolgd) de 

lessen te laten hervatten in aangepaste vorm?
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4. Speelt het probleem van het Harens Lyceum, voor zover bekend voor meer scholen in het 

voortgezet onderwijs van onze gemeente?

9


