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Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering raadscommissie op 19 november 2019 

Datum: 7 oktober 2019 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

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

Onderwijs en Welzijn op dinsdag 19 november a.s. om 20.00 uur in de oude raadzaal van het 

stadhuis.  

 

Algemeen deel: 

Het komt nogal eens voor dat portefeuillehouders via een mailtje (> dagmail) een mededeling 

doen aan de raad of terugkomen op een toezegging. Om te voorkomen dat deze informele 

berichten tussen wal en schip vallen en niet meer terug te halen zijn, is besloten ze voortaan aan 

de agenda van de eerstvolgende commissievergadering te hangen. Desgewenst kunnen er dan 

nog vragen over gesteld worden. Dit biedt ook de mogelijkheid aan portefeuillehouders die veel 

en/of lange mededelingen hebben voor de commissie om ze vooraf schriftelijk aan te leveren. Ze 

hoeven dan niet meer voorgelezen te worden, wat weer vergadertijd bespaart. 

 

A5. Conformstukken: 

a. Collegebrief Compensatie chronisch zieken en beperkten -wensen en bedenkingen- 

b. Collegebrief Nadere regels collectief vervoer gemeente Groningen -wensen en bedenkingen-  

Er is onvoldoende gepiept op deze beide brieven, maar aangezien het college om wensen en 

bedenkingen vraagt, staan de brieven op conform. De partijen die wel hebben gepiept, kunnen 

een korte opmerking/vraag stellen.  

 

A6. Ingekomen stukken:  

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

- Voortzetting School als Wijk in 2020 

- De Mikkelhorst 

- Vervolg verlengde pleegzorg voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) 

- Gronings Sportakkoord 

 

Inhoudelijke stukken: 

 

B1. Realisatie Skatepark Groningen (discussiestuk van de SP) 

De SP heeft tijdens de vorige commissievergadering aangegeven te willen discussiëren over de 

realisatie van een groot skatepark in Groningen. In bijgaand discussiestuk doet de SP een drietal 

voorstellen. Het is de bedoeling om met de andere fracties van gedachten te wisselen over deze 

voorstellen. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie kan de SP dan bepalen of en op welke 

wijze er een initiatiefvoorstel wordt voorbereid. 
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B2. Wachtlijsten Veilig Thuis (collegebrief) 

Sinds mei 2019 kampt Veilig Thuis met stijgende wachtlijsten, zowel op veiligheidsbeoordeling als 

op onderzoek. 47% van de veiligheidsbeoordelingen en 61% van de onderzoeken kunnen niet 

binnen de wettelijke termijnen worden afgerond. 

Door de aanpassing van de Wet meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld op 1-1-2019 is 

de instroom hoger dan de prognose voor 2019 (19% op adviezen en 12% op meldingen).  De 

gemeenten hebben onvoldoende middelen van het Rijk ontvangen om deze hogere instroom aan 

meldingen te kunnen opvangen en te voldoen aan de wettelijke taken. Door het nemen van een 

aantal maatregelen zijn de wachtlijsten redelijk gestabiliseerd, maar niet voldoende om de omvang 

terug te brengen tot een normale werkvoorraad. Voor de korte termijn wil Veilig Thuis daarom de 

capaciteit uitbreiden met 5,5 Fte. In de brief informeert het college u over de huidige stand van 

zaken van de wachtlijsten, de oorzaken daarvan en de maatregelen die de afgelopen tijd zijn 

genomen. 

Bespreking van deze brief is aangevraagd door 100%Groningen, VVD, PvdA en D66.   

 

B3. -onder voorbehoud-  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groningen 2020 

(raadsvoorstel)  

Dit raadsvoorstel is onder voorbehoud op de agenda gezet omdat deze nog niet is ontvangen door 

de griffie. Gezien de tijdsdruk is agendering in november echter wel van belang. De verordening 

moet op 1 januari 2020 ingaan en om de pgb cliënten tijdig te kunnen informeren is vaststelling in 

november noodzakelijk. Ook worden de nieuwe zorgbudgetten voor het komende jaar (op basis 

van de nieuwe tarieven) eind november vastgesteld. Ook dit geeft problemen wanneer de 

verordening pas in december zou worden vastgesteld.  

De verwachting is dat het raadsvoorstel komende week definitief wordt en bij de griffie wordt 

aangeleverd, zodat hij dan kan worden toegevoegd aan de agenda.  

 

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


