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Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering raadscommissie op 11 december 2019 

Datum: 28 november 2019 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

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

Onderwijs en Welzijn op woensdag 11 december a.s. om 20.00 uur in de oude raadzaal van het 

stadhuis.  

 

Algemeen deel: 

 

A5. Conformstukken: 

a. Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019 (raadsvoorstel) 

De renovatie is grotendeels volgens planning verlopen en gerealiseerd binnen het beschikbaar 

gestelde krediet. In overleg met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de aanpassingen aan de 

ligweide inclusief het plaatsen van een greenwall, na het zwemseizoen 2019, echter voor de 

opening van het seizoen 2020, zullen plaatsvinden. Voor laatste facturen en nazorg is nog 

€ 80.000,- gereserveerd. Het voorstel is om het voordeel op het project met een structurele 

vrijval van kapitaallasten van 31.000,- terug te laten vloeien naar de algemene middelen. 

 

b. Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis (raadsvoorstel) 

In de statuten van Baasis is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht 

benoemd. Gezien stichting Baasis scholen bestuurt in zowel de gemeente Groningen als 

Tynaarlo, draagt de Raad van Toezicht aan beide gemeenteraden deze herbenoeming voor. 

 

c. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (raadsvoorstel) 

    Het betreft het vaststellen van deze verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. 

    Als gevolg van de door de commissie BBV gepubliceerde notities over ‘Structurele en  

    Incidentele Baten en Lasten’ en ‘Grondbeleid’ moeten enkele wijzigingen worden doorgevoerd. 

    Daarnaast zijn er nog enkele wenselijke aanpassingen uit de eigen organisatie.   

 

d. Programma en overzicht Onderwijshuisvesting 2020 (raadsvoorstel) 

    De raad wordt gevraagd voor de uitvoering van het Programma onderwijshuisvesting 2020 een 

    krediet voor investeringen van € 2.280.100 beschikbaar te stellen. 

    De toegekende voorzieningen worden daarna uitgevoerd door de schoolbesturen en/ of de   

    gemeente. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). In dit 

    plan, verwacht voorjaar 2020, wordt een concreet programma voor de komende jaren vastgesteld 

    en een doorkijk gegeven voor de jaren daarna. In dat IHP zullen we een integrale afweging 

    maken voor (vervangende)nieuwbouw . Dit is ook de reden dat de aanvragen voor nieuwbouw 

    van schoolbesturen in deze fase door het college zijn afgewezen. 
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e. Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021 (raadsvoorstel) 

    De raad wordt gevraagd de benodigde kredieten voor de reguliere vervangingsinvesteringen 

    (VIP) ter beschikking te stellen. Dit op basis van het jaarlijks vervangingsinvesterings- 

    programma dat sporten en bewegen mogelijk maakt in de gemeente. Hiervoor worden voor 2020  

    4 hockeyvelden vervangen omdat ze momenteel nog met dispensatie van de hockeybond 

    bespeeld mogen worden. Het betreft 3 hockeykunstgrasvelden in Haren bij GHHC en 1 hockey 

    kunstgrasveld op sportpark Corpus den Hoorn bij GHBS. Verder wordt een voorbereidings- 

    krediet gevraagd voor bodemonderzoek en de voorbereidingen voor de kunstgrasvelden in 2021.  

    Dit in verband met het besluit om de kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels volgens de 

    meerjarenplanning te vervangen door een alternatief. Hiervoor is onder andere per veld 

    bodemonderzoek nodig. Verder er wordt vanaf nu een nieuwe afschrijvingstermijn van 12 jaar 

    gehanteerd voor de kunstgrasvelden, die past binnen de bandbreedte die andere gemeenten 

    hanteren. 

 

f.  Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (raadsvoorstel)  

    Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 dient ook deze 

    gemeenschappelijke regeling (GR) te worden aangepast. Dit heeft gevolgen voor de  

    samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur. De gemeente Groningen heeft qua  

    stemverhouding de absolute meerderheid. De gemeente Tynaarlo vertrouwt erop dat hiermee als  

    ‘goede buur’ wordt omgegaan. De wijzigingen in de GR zijn in overleg met Tynaarlo en het 

    Meerschap tot stand gekomen. Uiterlijk eind 2020 wordt er een besluit genomen over de  

    toekomst van Meerschap Paterswolde binnen de brede bezuinigingstaakstelling op verbonden 

    partijen. 

 

A6. Ingekomen stukken:  

Op de lijst van ingekomen stukken staat tkn een brief waarop onvoldoende is gepiept: 

- Bestuurlijke overdracht Samenwerkingsschool Meeroevers 

 

Ook op de lijst van ingekomen stukken staat de brief 

- Inkoop WMO Begeleiding Haren. 

Deze brief is te laat ontvangen voor de piepmail. Omdat het om een informerende brief gaat en het 

college de raad in januari 2020 opnieuw wil informeren, heeft de agendacommissie besloten deze 

brief nu niet te agenderen.  

 

Inhoudelijke stukken: 

B1.   

a. Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020 (raadsvoorstel),  

b. Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020 (raadsvoorstel),  

c. Update Meerjarenprogramma Sport: de Bewegende Stad 2019-2020 (collegebrief). 

De agendacommissie heeft besloten deze drie punten in één agendapunt te vatten omdat ze alle drie 

over sportonderwerpen gaan.  

 

a. In het raadsvoorstel co-investeringsfonds Sport kredieten 2020 worden een aantal 

voorstellen gedaan door het college om naast de reguliere vervangingsinvesteringen een aantal 

nieuwe investeringskredieten beschikbaar te stellen voor sportverenigingen. Bij de inzet van het co-

investeringsfonds wordt samengewerkt met de clubs in co-creatie (financieel en/of in natura).   

Voor de structurele middelen gelden een aantal vastgestelde uitgangspunten, de incidentele 

middelen worden jaarlijks aangevuld door vrijval op de kapitaallasten binnen de sportbegroting. 

Het plafond hiervoor wordt jaarlijks bepaald (zie raadsvoorstel hieronder).  

De fracties van de PvdA, ChristenUnie, VVD en CDA hebben gevraagd om agendering van dit 

raadsvoorstel.  
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b. In het raadsvoorstel ‘Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020 vraagt 

het college de raad om een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het 

(co)investeringsfonds 2020. Het incidenteel subsidiebudget moet elk jaar opnieuw door het college 

worden vastgesteld en de raad moet dit aan de reserve (co)investeringsfonds onttrekken.  

Alleen de PvdA en VVD hebben aangegeven dit raadsvoorstel te willen agenderen, de 

agendacommissie heeft besloten dit raadsvoorstel mee te nemen in dit gecombineerde agendapunt.  

 

c. In de collegebrief ‘Update Meerjarenprogramma Sport: de Bewegende Stad 2019-2020’ 

informeert het college u over de voortgang van het meerjarenprogramma sport met deze keer focus 

op het programma de Bewegende Stad. Er is steeds meer vraag naar gebruik van openbare ruimte 

om te ontmoeten, sporten, bewegen en te spelen. Er zijn in de afgelopen jaren fysieke 

beweegplekken gerealiseerd, maar daarnaast is activering minstens zo belangrijk gebleken. In 2019 

en 2020 richt het college zich dan ook op de activering van reeds opgeleverde plekken.   

Naast de fysieke beweegplekken bestaat de verplaatsbare SportContrainer, een mix van sporttoestel 

en (buiten)sportaccommodatie met een bergruimte. Dit is een groot succes gebleken.  

Er lopen nog een aantal projecten zowel in verschillende wijken in de stad als in Ten Boer. 

Samenwerking is hierbij van groot belang, hiervoor heeft de gemeente een handleiding ontwikkeld 

als hulpmiddel voor ontwerp, activering en participatie in de openbare ruimte.  

De fracties van PvdA, VVD, ChristenUnie, CDA en SP hebben om bespreking van deze brief 

gevraagd.  

 

B2. Visie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (collegebrief) 

In overleg met de schoolbesturen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs wordt een nieuw 

IHP voor het onderwijs opgesteld, concreet voor de eerste 4 jaar, met een doorkijk voor de 

komende 16 tot 20 jaar. Extra investering op onderwijshuisvesting moet bijdragen aan betere, 

modernere en duurzamere schoolgebouwen. Naast de verduurzaming worden vooral de oudere 

schoolgebouwen gedurende de looptijd van het IHP verbeterd en indien nodig door nieuwbouw 

vervangen. De gewenste ontwikkeling wordt gemonitord met een gemiddelde kwaliteitsindicator 

(vergelijking met het landelijk gemiddelde). Niet alleen de kwaliteit van de gebouwen, maar ook 

maatregelen ter versterking van de rol van schoolgebouwen als ontmoetingsplek in de wijk worden 

opgenomen in het IHP. De visie dient als basis om scenario’s in het IHP verder uit te werken. Het 

college nodigt u uit om vooruitlopend op het definitieve IHP opmerkingen mee te geven. 

Aangezien de brief te laat was voor de piepmail, is deze brief op verzoek van het college 

geagendeerd door de agendacommissie.  

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


