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Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering raadscommissie op 18 september 2019 

Datum: 6 september 2019 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, dhr. J. Sietsma, nodig ik u uit voor de vergadering van de raadscommissie 

Onderwijs en Welzijn op woensdag 18 september a.s. om 16.30 uur in de oude raadzaal van 

het stadhuis.  

 

Algemeen deel: 

 

A4. Afspraken en planning: 

De LTA is zoveel mogelijk geactualiseerd n.a.v. de gesprekken met de portefeuillehouders en de 

ontvangen brieven in de afgelopen periode.  

 

A5. Conformstukken: 

a. Verordening leerlingenvervoer gemeente Groningen 2019 (raadsvoorstel). 

Op dit moment zijn de 3 verordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en 

Ten Boer nog steeds van kracht. Dit raadsvoorstel heeft als doel om één nieuwe 

geharmoniseerde verordening leerlingenvervoer voor de gehele gemeente Groningen vast te 

stellen.  

 

A6. Ingekomen stukken:  

Op de lijst van ingekomen stukken staan tkn de brieven waarop onvoldoende is gepiept: 

- Begrotingen openbaar onderwijs gemeente Groningen 

- Sportformateur Lokaal Sportakkoord 

- Ondersteuning en opvang kwetsbare jongeren 16-27 jaar 

- Toezeggingen college raadscommissie O&W 10 april over het lhbti-beleid 

- Tussenstand meerjarenprogramma sport en bewegen 2016-2020  

 

Op de brief ‘Wachtlijsten Veilig Thuis’ is weliswaar gepiept door 3 fracties, maar gezien de 

volheid van de agenda is hen gevraagd of volstaan kan worden met een korte opmerking/vraag 

tijdens de vergadering op 18 september. Dit ook omdat er binnenkort een nieuwe brief komt over 

dit onderwerp. Aangezien dit voor 2 fracties akkoord is, heeft de agendacommissie besloten deze 

brief op tkn te zetten.  

 

De brief ‘Stand van zaken transitie scheepvaartmuseum naar historisch museum’ is helaas niet 

meegegaan in de piepmail (overigens wel in de dagmail van 10 juli). Deze brief gaat 6 september 

alsnog mee in de piepmail zodat u deze eventueel kunt agenderen voor de commissie van 9 

oktober.  
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Inhoudelijke stukken: 

 

B1. Herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren (raadsvoorstel). 

Het college vraagt de raad om een voorkeursscenario vast te stellen voor nieuwbouw van obs 

Brinkschool op de locatie Rummerinkhof. Onderdeel van het voorkeursscenario is de verplaatsing 

van de schooltuin van de Peter Petersenschool en het behoud van het huidige Visio-gebouw ten 

behoeve van de uitbreiding van de Peter Petersenschool.  

Verder vraagt het college de raad om een aanvullend voorbereidingskrediet van € 989.000,- 

beschikbaar te stellen en het totale voorbereidingskrediet voor de herhuisvesting van de 

Brinkschool, de uitbreiding van de Peter Petersenschool en de daarmee gemoeide infrastructurele 

aanpassingen vast te stellen op €1.139.000,- 

Bespreking is aangevraagd door ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, PvdA en SP.  

 

B2. Concept kadernota cultuur 2021-2028 (collegebrief) 

In de concept kadernota ‘Kunst en Cultuur voor iedereen’ heeft het college haar ambities 

vastgelegd voor de periode 2021-2028. In de begeleidende brief informeert het college u over deze 

ambities, de rol van de Kunstraad en het verdere proces. 

Ten opzichte van de huidige kadernota 2017-2020 stelt het college een aantal wijzigingen voor. 

Een van de wijzigingen betreft het verlenen van subsidie voor acht jaar voor een aantal 

instellingen. Verder gaat het college in op de rol van de Kunstraad. Er worden criteria opgesteld 

samen met de Kunstraad en de provincie die de Kunstraad gaat gebruiken bij de beoordeling van de 

beleidsplannen van instellingen.  

In oktober krijgt u de definitieve kadernota ter besluitvorming voorgelegd, met daarbij deze criteria 

evenals de opgehaalde inspraakreacties en het advies van de Kunstraad. Hieraan voorafgaand is er 

een informatiebijeenkomst gepland voor de raad (1 okt.) over de kadernota en de voortgang van de 

huidige cultuurnota.  

Bespreking is aangevraagd door PVV, PvdA, S&S, D66, PvdD, VVD, 100%Groningen en SP.  

 

B3. Vervolg verkenning nieuw muziekcentrum Groningen (collegebrief) 

Door vaststelling van het raadsvoorstel ‘Verkenning nieuw muziekcentrum’ in september 2018 

heeft u ingestemd met de ambities voor een nieuw muziekcentrum ter vervanging van de bestaande 

huisvesting van De Oosterpoort. Tevens heeft u ingestemd met de selectie van vier potentiele 

locaties en is opdracht gegeven tot het opstellen van een business case.  

In de afgelopen maanden concludeerde het college dat de vier locaties met ieder hun eigen 

kenmerken in combinatie met de ruimtelijke, functionele en programmatische variabelen van het 

muziekcentrum het onderzoek naar het opstellen van een business case uiterst complex en 

omvangrijk maken. Daarom vindt het college het nodig om tot een afbakening te komen van het 

aantal te onderzoeken locaties. In deze brief informeert het college u over deze afbakening en de 

aanpak van het onderzoek om tot een business case te komen. De uitkomsten van het onderzoek 

worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.  

Bespreking is aangevraagd door PVV, S&S, PvdD, VVD, 100%Groningen en SP.  

 

B4. Verlengde pleegzorg ex-Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) (collegebrief)  

In de bestuurlijke afspraak tussen VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk om pleegzorg te 

verlengen tot 21 jaar is de ex-AMV groep niet meegenomen. Gevolg is dat de verlengde pleegzorg 

voor de AMV 18+ per 1 april is komen te vervallen en de ministeries de gemeenten 

verantwoordelijk stelt voor deze zorg. De landelijke instelling Nidos die alleenstaande minderjarige 

vluchtelingen opvangt kan de financiering tot half juni voor hun rekening nemen, vanaf dan wordt 

de rekening bij de gemeenten neergelegd. Het college wil de betreffende jongeren niet tussen wal 

en schip laten vallen en wil de verlengde pleegzorg voor deze doelgroep tijdelijk financieren.  
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Via de G40 wordt een gezamenlijke lobby opgestart met als doel het Rijk zijn 

verantwoordelijkheid te laten nemen. Het college informeert u in het najaar over de uitkomsten en 

het vervolg.  

Bespreking is aangevraagd door PvdA, VVD en PVV.  

 

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


