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Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering raadscommissie op 10 april 2019 

Datum: 28 maart 2019 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, dhr. J. Sietsma, nodig ik u uit voor de vergadering van de raadscommissie 

Onderwijs en Welzijn op woensdag 10 april a.s. om 20.00 uur in de oude raadzaal van het 

stadhuis.  

 

Algemeen deel: 

 

Aangezien er nog geen commissievergadering heeft plaatsgevonden met O&W onderwerpen, is er 

geen verslag om vast te stellen. Dit geldt eveneens voor een besluitenlijst. 

De Lange Termijn Agenda wordt op basis van LTA-gesprekken met de wethouders geüpdatet en 

zal komende week worden toegevoegd aan de agenda evenals de Lijst met initiatiefvoorstellen en 

moties.  

Bij de ingekomen stukken staat de brief ‘Stand van zaken motie Ontwikkelingskansen’. Omdat er 

onvoldoende is gepiept staat deze brief als tkn stuk op de lijst. Uiteraard is het wel mogelijk om bij 

dit punt een enkele opmerking te plaatsen of een vraag te stellen.  

 

 

Inhoudelijke stukken: 

 

B1. Omgevingsvergunning beschermd wonen Barkmolenstraat 242-258 (collegebrief) 

In de brief informeert het college u over het besluit om een vergunning te verlenen voor het 

huisvesten van 26 cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland in de Barkmolenstraat en geeft 

inzicht in haar afwegingen en het proces tot besluitvorming. Hierbij is de leidraad ‘Realiseren 

voorzieningen voor kwetsbare groepen’ gehanteerd, waarin de stappen worden beschreven die de 

gemeente, de initiatiefnemer, de buurt en de woningcorporatie doorlopen om tot een breed 

gedragen aanvraag te komen. Hierbij worden afspraken gemaakt over leefbaarheid en veiligheid in 

de wijk.  

Het college geeft inzicht in de belangenafweging waarbij o.a. de beschikbaarheid van goede zorg 

en of de voorziening past in de omgeving onderdeel waren. Aanvullend is door VNN en Lefier een 

omgevingsplan opgesteld die idealiter met buurtbewoners wordt opgesteld. Omdat de bewoners 

zich tegen de komst van de voorziening hebben uitgesproken is dit plan niet in samenspraak 

opgesteld maar hebben de bewoners een eigen visie ingediend. Het is ook na de 

vergunningverlening nog steeds mogelijk om het plan aan te vullen met wensen uit de buurt.  

Verder is er een ruimtelijke afweging gemaakt waarbij een van de aspecten de sociale veiligheid is.  

Tot slot schetst het college hoe het verdere traject verloopt.  

  

Bespreking is aangevraagd door ChristenUnie, 100%Groningen, VVD, D66, Partij voor de 

Dieren, GroenLinks, SP en Stad en Ommeland.  
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B2. Regenbooggelden 2019-2022 (collegebrief) 

Groningen mag zich al vanaf 2008 regenbooggemeente noemen, wat wil zeggen dat de gemeente 

zich sterk maakt voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en acceptatie van 

lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen 

(LHBTI’s). Samen met 42 andere Nederlandse gemeenten heeft Groningen de intentieverklaring 

met de minister ondertekend voor de periode 2019-2022.  

De rijksgelden van 20.000 euro die aan deze samenwerking zijn verbonden worden 

regenbooggelden genoemd en gebruikt als extra investering in het lokale lhbti-beleid, bovenop de 

structurele gemeentelijke bijdrage van 30.000 euro. Hoofddoelen van dit beleid zijn het bevorderen 

van de sociale acceptatie en het verhogen van de zichtbaarheid van de lhbti-gemeenschap.  

Het college geeft in de brief aan voor welke activiteiten de regenbooggelden in de periode  

2015-2018 zijn ingezet. In de komende jaren wil het college de regenbooggelden besteden aan 

extra aandacht voor veiligheid, professionaliseren en verbinden en geeft het financiële plaatje voor 

2019-2022. Hierbij zoekt het college zo veel mogelijk inhoudelijke en financiële afstemming met 

de thema’s en doelen van het bredere diversiteitsbeleid.  

 

Bespreking is aangevraagd door 100%Groningen, Student&Stad en PvdA.  

 

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


