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Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, mevr. A. Kuik, nodig ik u uit voor de vergadering van de 

raadscommissie Onderwijs en Welzijn op woensdag 11 mei  a.s. vanaf  20.00 uur in de  

Oude Raadzaal. 

 

Een aantal opmerkingen t.a.v. de agenda: 

 

A.5. Conformstukken: 

 

a. Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde  + adviserende collegebrief  
De raad ontvangt, zoals ieder jaar, de jaarstukken van het Meerschap Paterswolde. Hierin zitten 

de jaarrekening 2015 en de conceptbegroting 2017. Het Meerschap beschouwt pagina 4 t/m 6 

van de ontwerpbegroting als kadernota. De raden van de drie deelnemende gemeenten hebben 

de mogelijkheid om wensen en bedenkingen t.a.v. de begroting kenbaar te maken voordat het 

algemeen bestuur deze vaststelt. De jaarrekening en de kadernota worden ter kennisname aan de 

raden gezonden.  

Het college heeft de jaarstukken bekeken en geconstateerd dat de begroting een stabiel beeld 

geeft. Het advies in de collegebrief aan de raad is dan ook om geen zienswijze kenbaar te 

maken.  

 

b. Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (raadsvoorstel)  

De financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg 

bestaan uit het jaarverslag en –rekening 2015, een actualisatie van de begroting 2016 en de 

begroting 2017 met een toelichting hierop.  

Aangezien het college geen belangwekkende resultaten, afwijkingen of verwachtingen heeft 

geconstateerd, wordt de raad voorgesteld om geen zienswijze uit te brengen over de begroting 

2017 en de actualisatie van de begroting 2016.  

 

c. Kredietaanvraag huisvesting WIJ-team De Wijert (raadsvoorstel) 

Het college stelt dat het multifunctioneel centrum De Wijert aan de PC Hooftlaan de meest 

logische plek is om het WIJ team in deze wijk te huisvesten. Voor de aanpassing van het 

gebouw is een krediet nodig van € 230.000,- . Het college stelt de raad voor om dit krediet 

beschikbaar te stellen en de bijbehorende structurele lasten van € 37.000,- te dekken uit het 

budget vernieuwing sociaal domein.  
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B. Discussiepunten:  

 

B.1. a. Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 (raadsvoorstel) +  

b. Garantstelling leningen breedtesport (raadsvoorstel)  

In de raadscommissie van 20 januari 2016 heeft u gesproken over het conceptprogramma sport 

en bewegen. Nu ligt het definitieve meerjarenprogramma voor ter vaststelling. Hierin is een 

uitvoeringsprogramma opgenomen waarin de concrete projecten staan die het college de 

komende jaren wil uitvoeren met daarbij de financiële onderbouwing en de wijze van 

monitoring. Met het voorstel geeft het college een oplossing voor de financiële opgaven in de 

sport waarbij de tarieven voor de verenigingssport niet verhoogd hoeven te worden. Ter 

kennisneming is de Sportmonitor 2015 bijgevoegd.  

Het raadsvoorstel Garantstelling leningen breedtesport vloeit voort uit het Meerjarenprogramma 

Sport en Bewegen. Deze regeling geeft de mogelijkheid om sportverenigingen die een 

clubgebouw willen (ver)bouwen te faciliteren door hen een zakelijk recht van opstal te verlenen 

zodat er een lening bij een bank kan worden aangevraagd. Hierdoor komt de subsidieregeling 

voor (ver)bouw van clubgebouwen te vervallen.  

 

B.2. Voortgang innovatieatelier sociaal domein (collegebrief)  

In deze brief informeert het college u over de tussentijdse resultaten van het innovatieatelier 

sociaal domein. In de bijlage geeft het college een overzicht van de ideeën die zij wil honoreren 

en welke initiatieven nadere uitwerking vragen. Omdat dit innovatieatelier is gestart mede op 

basis van een door u aangenomen motie tijdens het voorjaarsdebat in juni 2014 hebben wij deze 

brief geagendeerd zodat u uw mening kunt geven over de resultaten tot nu toe.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur  

gemeente Groningen.   


