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Gecombineerde raadscommissie  

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering gecombineerde raadscommissie op 15 januari 2020 

Datum: 20 december 2019 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, dhr. T. van Zoelen, nodig ik u uit voor de vergadering van de 

gecombineerde raadscommissie op woensdag 15 januari a.s. om 16.30 uur in de oude raadzaal 

van het stadhuis.  

 

A3 Conformstukken 

a. Herbenoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen (raadsvoorstel). 

Openbaar Onderwijs Groningen kent een Raad van Toezicht van zeven leden die worden benoemd 

door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 

eveneens vier jaar. Dit voorstel betreft de herbenoeming van een lid voor de tweede en tevens 

laatste termijn als lid van de Raad van Toezicht voor Openbaar Onderwijs Groningen, voor de 

periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2023.   

 

 

Inhoudelijke stukken: 

B1. Juridische onderbouwing (GR en convenant) Ontwikkelmodel fin. Verdeelsleutel 

Beschermd Wonen en Opvang (raadsvoorstel).  

Ambitie van het Rijk is om per 2021 een landelijk verdeelmodel Beschermd Wonen en Opvang in 

te voeren. Dan worden de taken en bijbehorende middelen voor Beschermd Wonen geleidelijk 

overgeheveld van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten. De opvangmiddelen 

worden per 2025 overgeheveld. De Groninger Gemeenten hebben zich gerealiseerd dat het 

onwaarschijnlijk is dat zo’n landelijk verdeelmodel bij inwerkingtreding meteen voorziet in het 

juiste budget per gemeente. Daarom is een eigen ontwikkelmodel uitgedacht wat zorgt voor de 

juiste verdeling van middelen binnen het toegekende budget conform het gemeentefonds en wat 

recht doet aan de praktijk. Dit alles onder de aanname dat het Rijk voldoende budget beschikbaar 

stelt. Het raadsvoorstel vraagt de raad om toestemming te verlenen voor vaststelling van de 

gewijzigde centrumregeling en het convenant zodat het starten met het ontwikkelmodel  

per 1-1-2021 mogelijk is.  

Het raadsvoorstel is op voorhand geagendeerd door de agendacommissie, ervan uitgaande dat er 

voldoende gepiept gaat worden op dit stuk.  

 

B2. Cliënt ervaringsonderzoek Wmo 2018 (collegebrief). 

Op grond van de Wmo 2015 voeren alle gemeenten in Nederland jaarlijks een cliënt 

ervaringsonderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit tien verplichte vragen die door elke gemeente 

worden gesteld en ingaan op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, 

kwaliteit en de effecten van de geboden ondersteuning. Naast de verplichte vragen worden ook 

een aantal verdiepende vragen gesteld zoals de reden waarom men contact opnam met de 

gemeente, ervaringen bij het keukentafelgesprek en het effect van de ondersteuning.  
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Doelgroep van de enquête  bestaat uit alle geregistreerde cliënten met een maatwerkvoorziening, 

voor Groningen is dit inclusief de cliënten Beschermd Wonen. De resultaten van het onderzoek 

staan in het bijgevoegde rapport van Onderzoek Informatie Statistiek Groningen.  

Het is de bedoeling om komend jaar wederom een cliënt ervaringsonderzoek uit te voeren.  

Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fracties van ChristenUnie, SP en GroenLinks.  

 

B3. Meerjarenprogramma Energie 2020-2023 (raadsvoorstel) 

Omgevingsvisie The Next City, het Coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen 2019-

2022 en de Routekaart Groningen CO2 neutraal 2035 zijn de basis voor dit Meerjarenprogramma. 

Het college beschrijft hierin de opgaves en activiteiten voor 2020 en geven een doorkijk voor de 

jaren daarna. Om het doel CO2 neutraal in 2035 te bereiken wordt via het programma Groningen 

geeft Energie gefocust op de vraagkant (gebouwde omgeving) en de aanbodkant 

(bronnenstrategie/opwekking). In het meerjarenprogramma wordt tevens aangegeven hoeveel 

financiële middelen beschikbaar zijn en hoe deze worden verdeeld. Ook wordt ingegaan op de 

samenwerking met Groningen Woont Slim en begin 2020 wordt gestart met de doorontwikkeling 

van een onafhankelijk provinciaal energieloket.  

Het raadsvoorstel is op voorhand geagendeerd door de agendacommissie, ervan uitgaande dat er 

voldoende gepiept gaat worden op dit stuk.  

 

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


