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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 16 november  a.s. vanaf  20.00 uur in 

de oude raadzaal van het stadhuis. 
 

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

A.5. Conformstukken: 

 

a. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2017 (raadsvoorstel)  

Het programma en overzicht onderwijshuisvesting bevat de jaarlijkse door de schoolbesturen 
ingediende aanvragen voor huur, capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw van scholen. Dit 
programma wordt door het college vastgesteld, maar vanwege het budgetrecht van de raad, 

vraagt het college de raad om de nodige investeringskredieten beschikbaar te stellen.  
 

b. Financiering inrichting, paslezers en ICT WIJ teams (raadsvoorstel) 

De dekking van de structurele lasten van deze investeringen zijn al opgenomen in de begroting 
2016. Vanwege het budgetrecht moet de raad nog wel besluiten over het beschikbaar stellen van 

deze investeringskredieten.  
 

B. Discussiepunten:  

 

B.1. (Co)Investeringsfonds Sportaccommodaties en Mulieronderzoek (raadsvoorstel)  

Het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 is door de raad in juni van dit jaar 
vastgesteld. Een onderdeel van dit programma is het faciliteren van verenigingen. Het 

(co)investeringsfonds is dan ook bedoeld voor de uitbreiding van sportaccommodaties. In het 
raadsvoorstel doet het college een voorstel over de financiële inrichting van dit fonds.  
Daarnaast vraag het college de raad om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot 

de aanbevelingen in de Mulieronderzoeken ‘Ruimte voor sport’ en ‘Behoefte aan overdekt 
zwemwater’, en het standpunt van het college daarover. U heeft inmiddels de reactie van de 

sportkoepel ontvangen die u hierbij kunt betrekken.  
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B.2. Definitieve Cultuurnota 2017-2020 (raadsvoorstel)  

Het beleidskader voor de periode 2017-2020 is door de raad vastgesteld middels de kadernota 

Cultuurstad Groningen, ‘city of talent’. Op basis van de kaders heeft het college in de concept-
cultuurnota een afweging gemaakt over de verdeling van de subsidies. Deze concept-nota is de 

inspraak in gegaan en is ook besproken in de raadscommissie O&W van 7 september van dit 
jaar. In de nu voorliggende definitieve nota heeft het college de ingediende zienswijzen 
verwerkt alsmede de aandachtspunten die u op 7 september mee heeft gegeven.  

Zoals u weet is er op 8 november een Hoorzitting over de Cultuurnota 2017-2020. Tijdens deze 
hoorzitting kunnen de culturele instellingen hun reactie geven aan de raad op de cultuurnota, 

buiten de ingediende zienswijzen die men aan het college heeft gestuurd. Dit betekent dat er 
tijdens de commissievergadering niet meer kan worden ingesproken over de cultuurnota.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 
 
Greet Mulder,   

raadsadviseur  
gemeente Groningen.   


