
TOEZEGGINGEN  VAN  HET  COLLEGE  

tijdens behandeling van de GEMEENTEREKENINGEN 2018 

van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. 

woensdag 3 juli 2019.  

 

 

10.00 – 12.00 uur  Onderwijs en Welzijn / Werk en Inkomen  

(De Rook/Gijsbertsen/Jongman/Bloemhoff) 

  

o Groningen: - programma 1 Werk en inkomen - programma 2 Economie en 

werkgelegenheid - programma 3 Onderwijs - programma 4 Welzijn, 

gezondheid en zorg - programma 5 Sport en bewegen - programma 6 Cultuur 

(m.u.v. evenementen)  

o Haren: - programma 5.4 Economie - programma 5.5 Onderwijs - programma 

5.6 Sport, cultuur en recreatie - programma 5.7 Sociaal domein - programma 

5.8 Volksgezondheid en milieu (onderdeel Volksgezondheid)  

o Ten Boer: - Programma 4 Onderwijs - Programma 5 Sport, recreatie & 

toerisme, kunst & cultuur - Programma 6 Welzijn, AWBZ-Wmo zorg en 

ouderen - Programma 7 Jeugd en gezin; jeugdzorg - Programma 9 Ruimtelijke 

ordening, volkshuisvesting en economische zaken (deel economische zaken)  

 

Toezeggingen:  

 

Wethouder Gijsbertsen: 

- Veilig Thuis: stuurt nog voor het zomerreces een brief met de situatie op dit moment. 

Na het zomerreces wordt gekeken naar structurele oplossingen.  

 

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

 

 

15.00 – 17.00 uur  Beheer en Verkeer / Ruimte en Wonen  

(V.d. Schaaf/Broeksma/Jongman) 

o Groningen: - Programma 6 Cultuur (onderdeel evenementen) - Programma 7 

Verkeer - Programma 8 Wonen - Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving 

- Paragraaf 2 Duurzaamheid - Paragraaf 7 Grondbeleid  

o Haren: - Programma 5.3 Verkeer, vervoer en waterstaat - Programma 5.8 

Volksgezondheid en milieu (onderdeel milieu) - Programma 5.9 VHROSV - 

Paragraaf 6.7 Grondbeleid en projecten  

o Ten Boer: - Programma 3 Wegen, groen en verkeer - Programma 8 Milieu en 

duurzaamheid - Programma 9 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en 

economische zaken (m.u.v. economische zaken) - Paragraaf 7 Grondbeleid  

 

 



Toezeggingen:  

Wethouder Broeksma: 

o Het groencompensatiefonds en de bomenstructuurvisie Sterke Stammen worden 

voor het einde van dit jaar geëvalueerd en toegestuurd 

o U wordt over de fiets effectanalyses per brief geïnformeerd  

o In september/oktober ontvangt u bij de update uitvoeringsprogramma een 

kredietaanvraag voor de 2e fase fietspad Helperzoom 

o Ontvangt eind december een contourennota Openbaar Vervoer om in samenhang 

met de verkeerscirculatie te kunnen bespreken 

o In de kwartaalrapportage oktober komt de wethouder terug op de vraag naar 

besluitvorming over de bouwmethodes ringzuid na overleg met het projectbureau  

o Stuurt een brief naar de raad over biomassa 

 

Wethouder van der Schaaf: 

o Volgende week ontvangt de raad een brief van het College samen opgesteld met de 

RUG en Hanzehogeschool met informatie over aanpak noodopvang tijdens de piek 

voor (internationale) studenten, de prognoses en de wijze van communicatie 

o In het kader van de exploitatie Meerstad en actieplan sociale huur zal worden 

bekeken hoe een hoger percentage sociale huur dan 10 % mogelijk is en in kaart 

worden gebracht wat daar dan (financieel) voor nodig is.  

o Komt terug op de vraag hoe het kan dat de uitgaven voor begraven 2,7 miljoen 

meer zijn dan aanvankelijk begroot  

o Komt terug op de vraag waarom de getallen over het verduurzamen van alle 

woningen niet zijn ingevuld bij deelprogramma 8.4 kwaliteit van de 

woningvoorraad en of dat in de toekomst wel gebeurd 

 

Wethouder Jongman: 

o Eind 2019 of begin 2020 ontvangt de raad de ecologische structuur in beeld 

 

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

 

20.00 – 22.30 uur  Financiën en Veiligheid 

(Den Oudsten/De Rook) 

o Groningen: Programma 10 Veiligheid - Programma’s 11, 12, 13, 14 -

Paragrafen (m.u.v. 2 en 7) - Jaarrekening  

o Haren: Programma 2 Veiligheid - Programma’s 5.1, 5.10, 5.11 - Paragrafen 

(m.u.v. 6.7) - Jaarrekening  

o Ten Boer: Programma 2 Veiligheid - Programma’s 1, 10 - Hoofdstuk 3 - 

Paragrafen (m.u.v. 7) - Jaarrekening  

 

 

 

 



Toezeggingen:  

 

Veiligheid (Den Oudsten, bij monde van De Rook) 

• Lachgas: als landelijke aandacht leidt tot specifieke aanpak, kan dit aan LTA worden 

toegevoegd, zodat het op enig moment ter bespreking aan de raad kan worden voorgelegd 

• Brandweerkazerne Haren: college zal raad op de hoogte houden m.b.t. voortgang van dit 

dossier. 

 

Dienstverlening (De Rook) 

• Volgende jaarrekening meer achtergrond bij cijfers over klanttevredenheid 

• Komt t.z.t. uitgebreider terug op de visie van het college op dienstverlening om daar ook 

met raad over van gedachten te kunnen wisselen. 

• Beziet mogelijkheden om Groningen aan te melden voor competitie klantvriendelijkste 

gemeente. 

 

Financiën (De Rook) 

• Integraal afwegingsmoment moet opnieuw tegen het licht worden gehouden, omdat het 

anders uitpakt dan oorspronkelijk de bedoeling was (er wordt meer herbestemd dan dat er 

vrijvalt) 

• College moet balans opmaken of het nog reëel is te verwachten dat de oude bezuinigingen 

nog gehaald gaan worden; komt terug bij begroting 2020 

• Bij VGR-II terugkomen op de voortgang van de aanbevelingen van de accountant 

 


