Raadscommissie Onderwijs en Welzijn
Telefoon: 050-3677725
greet.mulder@groningen.nl

Onderwerp:
Datum:

uitnodiging vergadering raadscommissie op 12 juni 2019
31 mei 2019

Geachte commissieleden,
Namens uw voorzitter, dhr. J. Sietsma, nodig ik u uit voor de vergadering van de raadscommissie
Onderwijs en Welzijn op woensdag 12 juni a.s. om 20.00 uur in de oude raadzaal van het
stadhuis.
Algemeen deel:
A4. Afspraken en planning:
Er vinden komende week nog een aantal LTA-gesprekken plaats met portefeuillehouders. Aan de
hand van deze gesprekken zal de LTA en IM-lijst worden geactualiseerd en later worden
toegevoegd.
A5. Conformstukken:
a. Ontwerpbegroting 2020 Meerschap Paterswolde (collegebrief).
De raad heeft de mogelijkheid om zienswijzen te geven op deze ontwerpbegroting. Het
college geeft in haar brief het advies om geen zienswijzen kenbaar te maken. Deze stukken
zijn conform geagendeerd zodat dit afgeconcludeerd kan worden.
b. Bijdrage aan provincie voor roeivriendelijke damwanden (raadsvoorstel).
Het college vraagt de raad om een bedrag beschikbaar te stellen van € 100.000,- als bijdrage
aan de provincie Groningen om roeivriendelijke damwanden te realiseren en te dekken uit
de bestemmingsreserve cofinanciering-investeringsfonds.
c. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (raadsvoorstel).
De aanleiding om de tekst van de gemeenschappelijke regeling te wijziging is de
verzelfstandiging van de GGD Groningen. Voorgesteld wordt om de gewijzigde GR op 1
oktober 2019 in werking te laten treden en niet op 1 januari 2020 omdat er tijd nodig is om
vervolgbesluiten en uitvoeringsmaatregelen te nemen voor de verzelfstandiging.
d. Plan van Scholen 2020-2023 (raadsvoorstel).
De Stichting Uni voor Kinderkunde heeft het verzoek ingediend om een nieuwe algemene
bijzondere basisschool (‘de Pol’) op te nemen in het Plan van scholen basisonderwijs 20202023. Daarnaast dient de Protestants Christelijke basisschool in Meerstad te worden
opgenomen in het plan. Het raadsvoorstel vraagt de raad om hiermee in te stemmen en het
Plan van Scholen basisonderwijs 2020-2023 vast te stellen. Na vaststelling dient het plan
binnen 2 weken te worden voorgelegd aan de Minister van Onderwijs ter beoordeling over
het al dan niet toekennen van de Rijksbekostiging.
(Dit laatste punt gaat komende week pas mee in de piepmail. Omdat er tijdsdruk op staat, is het
plan in overleg met de agendacommissie vooralsnog conform geagendeerd. Mochten er 3 of meer
fracties op dit stuk piepen dan kan het alsnog naar discussie).
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A6. Ingekomen stukken:
Op de lijst van ingekomen stukken staan de brieven waarop onvoldoende is gepiept:
- Actuele stand van zaken Martiniplaza
- Wijziging aanleg kunstgrasvelden 2019
- Jaarverslag 2018 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo
Het is uiteraard mogelijk hierover een korte vraag te stellen of opmerking te maken. Wilt u een
brief agenderen voor een volgende vergadering dan kan dat met aanlevering van bespreekpunten.

Inhoudelijke stukken:
B1. Invulling taakstelling WIJ (raadsvoorstel).
Het college heeft een taakstelling in het coalitieakkoord opgenomen om de zorgkosten terug te
dringen tot € 7,5 miljoen in 2022, naast de taakstellingen voor de aanpak van multiproblematiek en
huishoudelijke hulp tot € 3 miljoen in 2022. In het raadsvoorstel staan een aantal maatregelen om
de uitgaven voor de zorg terug te dringen via de uitvoering van WIJ Groningen. Deze maatregelen
bestaan uit een combinatie van vergroten van de efficiency en effectiviteit van de organisatie en
versnelling van de transformatie. Ook worden drie entreelocaties samengevoegd met andere
locaties en de WIJ zal moeten inkrimpen op personeel in de entree en management. Ook zal het
besturingsmodel worden gewijzigd. Het college stelt u voor om de benodigde frictiekosten en
kosten voor sturing ad € 375.000 voor 2019 te onttrekken uit de Egalisatiereserve VSD, en de
frictiekosten voor 2020 en verder te dekken uit een voorbeslag op de begroting 2020.
Bespreking is aangevraagd door ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks, PVV,
CDA, SP, PvdA, 100% Groningen, S&S en D66.
B2. Ontwikkelingen jeugdhulp mei 2019 (collegebrief)
Het college schetst in de brief een breed beeld van wat er speelt in de jeugdhulp en geeft inzicht in
de achtergronden en de ontwikkelingen. Er zijn inmiddels landelijke onderzoeken gedaan naar de
tekorten in de Jeugdhulp en het college gaat in op de resultaten van deze onderzoeken, het
onderzoek van de gemeente Groningen en de maatregelen die lokaal en in regionaal verband zijn
en worden genomen. Aan het eind van de brief geeft het college een aantal concluderende
beschouwingen. Tijdens de commissievergadering zal het college de laatste stand van zaken geven
over de onderhandelingen over de Rijksbijdrage om de tekorten (deels) te dekken.
Bespreking van de brief is aangevraagd door 100%Groningen, PvdA, GroenLinks, SP, VVD en
PVV.
namens de voorzitter,
Greet Mulder,
raadsadviseur.
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