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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 15 juni  a.s. vanaf  16.00 uur in de  

Oude Raadzaal. 

 

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

 

A.4. Afspraken en planning.  

Op de IM-lijst staan in blauw voorstellen om een aantal moties als afgehandeld te beschouwen, 

naar aanleiding van ontvangen collegebrieven. Wij gaan ervan uit dat u hiermee kunt 

instemmen, zo niet, dan kunt u dat uiteraard tijdens de commissievergadering kenbaar maken.  

Ook op de LTA staan in blauw voorstellen ter afvoering van een aantal onderwerpen. Ook 

hiervoor geldt het bovenstaande.  

 

A.5. Conformstukken: 

 

a. Statutenwijziging O2G2 (raadsvoorstel) 

O2G2 vraagt de raad om de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen aan 

te passen. Het gaat dan om 2 dingen: 1. Samenstelling van het College van Bestuur (één 

hoofdigheid)  en 2. Opheffingsbevoegdheid van openbare scholen die onder het college van 

bestuur staan (artikel 159 Wet Primair Onderwijs). Het college heeft de statutenwijziging 

getoetst en stelt u middels een raadsvoorstel voor om de voorgestelde statutenwijziging goed te 

keuren.  

 

B. Discussiepunten:  

 

B.1. Voortgang Stadadviseert (raadsvoorstel) 

Op 24 mei 2016 vond de startbijeenkomst plaats van Stadadviseert. Streven van de nieuwe 

manier van adviseren is om meer beroep te doen op inwoners van deze stad. De drie bestaande 

adviesraden zijn per 1 januari 2016 ontbonden en het budget wat voorheen aan de adviesraden 

werd besteed, is beschikbaar gesteld aan Stadadviseert. Het college legt u nu de Verordening 

Adviesstructuur voor het sociale domein Stadadviseert voor met het verzoek om deze vast te 

stellen. Voorafgaand aan de bespreking in de raadscommissie is er een presentatie gepland door 

de kwartiermakers op maandag 13 juni van 19.00-19.30 uur in de oude raadzaal. U heeft 

hierover een mail ontvangen.  
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B.2. Fusie KCG en Muziekschool -Vrijdag-  (raadsvoorstel)  

Het college vraagt de raad om de lening aan Vrijdag voor de frictiekosten van de fusie kwijt te 

schelden en de al afgeloste termijn van de lening + rente te vergoeden. In ruil hiervoor wordt de 

bestuurlijke afspraak gemaakt dat Vrijdag na kwijtschelding van de lening tot 1 januari 2018 

geen reorganisaties doorvoert waardoor personeel terug zou keren bij de gemeentelijke 

organisatie. Met dit voorstel wordt de fusie met instemming van beide partijen afgehecht.  

 

B.3. Realisatiebesluit Topsportzorgcentrum (raadsvoorstel)  
Het raadsvoorstel is bedoeld om tot realisatie te komen van een Topsportzorgcentrum en het 

college vraagt de raad om kennis te nemen van de business case Topsportzorgcentrum Corpus 

den Hoorn. Tevens vraag het college de raad om een krediet te verstrekken voor de herinrichting 

parkeerterrein Sportpark Corpus den Hoorn.  

Aandachtspunt: op pagina 5 van het raadsvoorstel worden wensen en bedenkingen van de raad 

gevraagd over het aanvullend maatregelenpakket wat is overeengekomen met Euroborg NV en 

FC Groningen.  

 

B.4. Toekomst Martiniplaza (collegebrief + onderzoeken)  

In de collegebrief worden een aantal vraagstukken benoemd waarover het college het gesprek 

met de raad wil aangaan. Het gaat dan over het eigendom en het onderhoud en de benodigde 

investeringen in het gebouw. Daarnaast gaat het om de governance op zowel Martiniplaza als de 

Oosterpoort/Stadsschouwburg.  

Deze vraagstukken zijn toegelicht tijdens de gehouden presentatie op 18 mei 2016 en uitgewerkt 

in de vorm van adviseringen en geleerde lessen. Deze kunt u vinden op pagina 12 en 32 t/m 36 

van de presentatie die aan de agenda is gehangen.  

(n.b. Hoewel op het eindrapport van LAgroup ‘vertrouwelijk’ staat, is in overleg met het college 

besloten de stukken openbaar te publiceren).  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur  

gemeente Groningen.   


