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BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIEVERGADERING  

Gecombineerde commissies programma’s begroting & extra F&V over begroting 

 
Datum: 7 november 2012 

Plaats:  Oude raadzaal  

Tijd:  10.00 – 22.30 uur  

TOEZEGGINGEN VAN DE PORTEFEUILLEHOUDERS 

 

a. Programma 1: Werk en inkomen (W&I) 

Weth. Istha 

- Alle vragen worden voor de raad schriftelijk beantwoord 

- Komt t.z.t. met visie op rol werkgevers m.b.t. oplossen van problemen 

- Tijdens de plenaire zitting zal de wethouder zijn visie geven m.b.t. de stadjerspas en 

het vrijwilligerswerk 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b. Programma 2: Economie en werkgelegenheid (W&I) 
Weth. Van Keulen 

- De raad ontvangt een lijst van alle oprichtingen en opheffingen/faillissementen in de stad 

- Het college zal voor 2013 een discussie voorbereiden over wijkeconomie 

- De raad ontvangt ter bespreking een rapportage over hoeveel hoog- en laagopgeleiden er in 

stad werken, incl. onderlinge relatie/spin-off (waarsch. binnen drie maand) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Programma 3: Jeugd en onderwijs (O&W) 
        Weth. Schroor:  

- Komt terug op de vraag hoe de bezuinigingstaakstelling m.b.t. het leerlingenvervoer ingevuld 

kan worden.  

Weth. Visscher: 
- Meldt wanneer er op MBO-scholen geen voorlichting wordt gegeven door het Meldpunt 

Discriminatie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg (O&W) 
Weth. Visscher:  
- Zodra er informatie is over ‘bewegen voor ouderen’ (outdoorgym) wordt de raad op de hoogte 

gesteld.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. Programma 5: Sport en bewegen (O&W) 

Weth. Istha: 
- Sportcomplex Corpus den Hoorn/Gronitas:  de wethouder zal de problematiek samen met de 

voorzitter van FC Groningen bespreken met de leiding van Gronitas.  

- Zal de gesprekken m.b.t. sportaccommodaties in zuid inzichtelijk maken voor de raad (met 

wie en stand van zaken). 

- Informatie t.a.v. de roeisport wordt schriftelijk gedaan. 

- In januari volgt een preadvies over de sportpas.  

Overige afspraken: 

- De Topsportnota  (jan. 2013) wordt geagendeerd voor de cie. O&W op verzoek van 

GroenLinks.  

- MIOP (incl. investeringen 2013) ter visie naar de raad. 

- Onderzoek naar klanttevredenheid van verenigingen naar de sporthallen: begin 2013.  

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f. Programma 6: Cultuur (O&W) 
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Weth. Istha: 
- Morgen worden schriftelijk de vragen beantwoord over: 

- Toekomst Stripmuseum. 

- Situatie OOG-TV, 

- Onderhoudsniveau Stadsschouwburg/Oosterpoort, 

- Stand van zaken financiële situatie Martiniplaza, 

- Bibliotheek in De Wijert.  

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g. Programma 7: Verkeer (B&V) 
Weth. Van Keulen: 

- Het college gaat werken aan een integrale verkeer- en vervoersvisie, waarin ook worden 

meegenomen: 

o Het al dan niet doorgaan van het fietspad NZ-route Hoogkerk (de wethouder zal 

proberen hiervoor de financiering alsnog rond te krijgen, maar kan niets beloven) 

o Het al dan niet doorgaan van P&R Zernike 

o De herziening van de contracten van het parkeerbedrijf 

o Het al dan niet verbeteren van bestaande fietspaden 

- Het college komt terug op de situatie van het fietsparkeren bij het Hoofdstation, er zal worden 

gezocht naar financiën, er moet een andere oplossing komen (waarschijnlijk niet meer voor de 

begroting) 

- Komt binnenkort terug op de gevolgen van het rijksbeleid inz. OV-studentenkaart 

- Komt terug op de vragen m.b.t. het gemeentelijk wagenpark, de bezettingsgraad van 

parkeergarages (buurtparkeren) en de geluidsbelasting (ontheffingen) 

- Kleine verkeersmaatregelen: volgend jaar worden Eemsgolaan en Johan van Zwedenlaan 

aangepakt. 

- Gaat in gesprek over elektrische oplaadpunten in parkeergarages 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h. Programma 8: Wonen (R&W) 
- Wethouder van de Schaaf: Meer flexibele vorm van gebiedsontwikkeling daar waar het kan. 

Ligt in de bestaande stad iets lastiger dan in geheel nieuw gebied 

- Jongerenhuisvesting zien we als volkshuisvestingsopgave en doen we ook geïntensiveerd 

zoals verwoord in Bouwjong. 

- Oproep over liever meer fietsklemmen dan een postercampagne staat genoteerd 

- Goed om met elkaar over een mogelijke bewustwordingscampagne te spreken. 

- Indien de ontwikkeling van Reitdiep 3 en 4 aan de orde is komt de Wethouder terug naar de 

commissie. 

- Toegezegd te gaan nadenken over de combinatie van het gebruik van de starterlening om 

gericht in te zetten bij Meerstad 

- Over het wijkvernieuwingplan Selwerd kan u een voorstel verwachten in maart 2013. Dat is 

ook een moment om te bespreken wanneer de 15% norm weer gaat gelden voor Selwerd of 

niet. 

- Openstaande vragen voor schriftelijke beantwoording: 

- Vraag over wonen boven winkels, hoe zit het met resterende panden en het risico en over de 

diepenring renoveren? Gingen we toch juist schrappen? (CU) 

- Update van -3 DB norm, woonschepen en inzet ISV middelen ten koste van wat, vraagt deze 

besluitvorming in de raad (PVDA) 

- Leegstand in kantoren en transformatie missen we in de begroting, kan dat vast onderdeel 

worden en vaststellen van de hogere grenswaarde geluid om bouwen mogelijk te maken 

vinden we een punt van aandacht. (GL) 

- Zijn er alternatieven voor het gebruik van Westpoort (Stadspartij) 

- Vraag over mogelijkheden voor een fysiek inlooppunt duurzaamheid en groen in 

leefomgeving(PvdD) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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i. Programma 9: Onderhoud en beheer van de openbare ruimte (B&V) 
Weth. Visscher (namens weth. Seton) 

- Volgend jaar meldt college de raad zijn bevindingen inzake de aula op Selwerderhof 

- Komt volgend jaar terug op situatie m.b.t. warmtenetten 

- Komt terug op vragen m.b.t. waterhuishouding Oosterpark 

- Komt binnenkort terug op consequenties van verruiging 

- Binnenkort voorstel inzake oplossing knelpunt onderhoud speeltoestellen 

- Binnenkort voorstel m.b.t. knelpunt Stadstoezicht 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j. Programma 10: Veiligheid (F&V) 
Burgemeester Rehwinkel: 

- gaat verdere verkenning doen rondom de wietpas m.b.t. coffeeshop houders, gezondheid etc. 

en houdt vinger aan de pols m.b.t. wietpas elders. Indien er sprake is van specifiek beleid in 

A’dam dan ook verruimen in Groningen. 

- Aan griffie wordt gevraagd de discussie in te plannen rondom het democratisch functioneren 

van de beoogde regioburgemeester van de politieregio eenheid noord en voorzitter van de 

veiligheidsregio (prov. Groningen). Hoe kan zo goed mogelijke verantwoording worden 

afgelegd hiervoor. Eerder al door de dhr. Gijsbertsen aangekaart. 

- In de loop van 2013 komt er een voorstel voor nadere discussie over wijzigingen op basis van 

de nieuwe drank- en horecawet 

- Meldpunt overlast kan beter en daar zullen we voor zorgen 

- De financiën voor de mensenhandel aanpak zijn rond voor 2013 

- Beleid met betrekking tot alcohol en jongeren komt in de cie. O&W. Beleid met betrekking 

tot handhaving komt begin 2013 in de cie. F& V w.o. aandacht voor het cursus 

Trimbosinstituut 

- Cijfers openbare orde team geven we door zodra die er zijn. 

- Functioneren van C2000 heeft aandacht ook bij de Euroborg en de schriftelijke 

beantwoording van eerdere vragen over C2000 komen er na verdere aanscherping aan. 

- Er is zeker aandacht voor het verhoogde aantal inbraken. 

 

k. Programma’s 11-13: Stadhuis en stadjer; Bedrijfsvoering; Overig (F&V) 
Wethouder Schroor 

- Er komt een nota over sociale mediabeleid in 2013  

- In de nog niet definitieve nota internationalisering is de ambitie opgenomen om te 

onderzoeken of met ook externe financiering is te komen tot een welkomscentre buitenlandse 

werknemers, dus niet alleen studenten. Zit in portefeuille van burgemeester.  

- Het initiatief voorstel over maximaal gebruik maken subsidierelatie i.p.v. aanbesteden pakt 

wethouder Schroor erbij en indien mogelijk komt er een schriftelijke informatie over hoe dat 

tot nu toe is gegaan in de praktijk .  

- Het signaal over de gemeentelijke archieffunctie wordt opgepakt en uitgezet bij het GMT.  

- Zodra de nieuwe wet is aangenomen komen we bij u terug om  het inkoopbeleid te bespreken 

en te kijken welke invloed dat op ons beleid moet hebben.   

  

l. Programma’s 14-15: Lokale belastingen en heffingen; Alg. inkomsten en post 

onvoorzien (F&V) 
Wethouder Schroor 

- Zegt toe om samen te kijken of  er volgend jaar t.a.v. de precario winst te behalen is in de 

kosten die nu worden  toegerekend. Te onderzoeken of door de handhaving minder te doen 

zonder dat ten koste gaat van de kwaliteit in de ruimte er een efficiency winst te behalen is. 

- Wethouder Schroor geeft zijn collega van Cultuur mee om volgend jaar bij het beoordelen 

van de efficiency van het CBK ook te kijken naar de kostendekkendheid van het CBK . 

-  

- Gestelde vragen die nog niet zijn beantwoord worden door wethouder Schroor beantwoordt in 

de commissie F&V van 7 november s ’avonds. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

m. Algemeen, paragrafen en financieel perspectief (F&V) 
Weth. Schroor 

- De brief n.a.v. gestelde vragen komt a.s. dinsdag na collegevergadering 

- Er komt een aanpassing van de tarievennota op het punt van de precariobelasting 

- De genoemde financiële tegenvallers na afsluiting van de concept-begroting worden nog even 

schriftelijk op een rijtje gezet 

- Zal wethouder Van der Schaaf vragen te rapporteren over het effect van de inzet van ISV-

middelen voor woonschepenhaven > wat kunnen we daardoor niet meer doen 

- Zal volgend jaar een discussie voorbereiden over het omlaag brengen van de kosten (van 

innen / toezicht houden) in relatie tot o.m. de ontwikkeling van het Shared Service Center (en 

wellicht ook door regeldrukvermindering) – overzicht m.b.t. kostentoerekening (cijfers vorig 

jaar) komt z.s.m. al naar commissie toe 

- Zoekt voor de raad uit wat de informatie over a.s. nieuw rijksbeleid t.o.v. leges WOB-

verzoeken betekent voor het voorgestelde beleid in de begroting 

- Geeft vraag over windmolens op de Stainkoeln en wat dat betekent voor vogels door aan 

wethouder Seton 

- Wethouder Seton zegt toe dat motie Meatfree Monday gewoon moet worden uitgevoerd (voor 

het overige komt voedselvisie en alles wat daarmee samenhangt eind van de maand in B&V 

aan de orde) 

- Extra bijdrage aan Stadstoezicht is eenmalig, organisatie zoekt voor vervolg oplossing zodat 

toezegging van budgetneutraliteit wordt gestand gedaan. 

 


