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  (050) 367 77 25    
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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 6 april  a.s. vanaf  16.30 uur in de  

Oude Raadzaal. 

 

Voorafgaand aan de vergadering is geen informeel deel gepland over de ontwikkelingen 

vernieuwing sociaal domein, het college neemt informatie hierover mee in de mededelingen 

tijdens de reguliere vergadering.  

 

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

 

A.5. Conformstukken: 

 

a. Nacalculatie herinrichting Sportpark Corpus den Hoorn (raadsvoorstel 10 maart 2016) 

Betreft een onderschrijving van het krediet voor de upgrading van het sportpark. Het college 

vraagt de raad om het bedrag van € 334.484,- te verdisconteren in de huursom aan  

FC Groningen. 

 

b. Benoeming leden Adviescommissie voor de Sport (raadsvoorstel 24 maart 2016) 

De Adviescommissie voor de Sport brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan zowel het 

college als aan de gemeenteraad. Het afgelopen jaar heeft wisseling van een aantal leden 

plaatsgevonden. De benoeming van de nieuwe leden moet formeel  door de raad worden gedaan 

met terugwerkende kracht.  

 

A.6. Ingekomen stukken:  

Op de lijst van ingekomen stukken staat o.a. de informerende collegebrief van 8 maart 2016 

‘Uitvoering Wmo en Jeugdwet in 2015 en afhandeling motie Experiment huishoudelijke hulp’. 

Wij zijn ervan uit gegaan dat deze brief tkn kan worden afgedaan en dat het college de motie 

adequaat heeft afgehandeld. Mocht u deze brief toch willen agenderen, dan kan dat wellicht 

voor de volgende vergadering. Dit geldt uiteraard ook voor de overige ingekomen brieven.  
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Discussiepunten:  

 

B.1. Voortgang cultuurnota 2017-2020 (collegebrief 17 maart 2016) + Eindrapportage 

onderzoek podiumkunsten van LAgroup.  

De collegebrief geeft een stand van zaken van het proces rond de cultuurnota 2017-2020. 

Onderdeel van dit proces was de opdracht van het college aan de LAgroup om onderzoek te 

doen naar de Groningse culturele infrastructuur, podia en programmering en advies te geven hoe 

deze verbeterd kan worden. Het rapport geeft een tiental aanbevelingen waar het college deels al 

mee aan de slag is gegaan. Om u de gelegenheid te geven te reageren op het rapport en 

misschien punten mee te geven aan het college in aanloop naar de nieuwe cultuurnota, is deze 

brief met het rapport geagendeerd.  

 

B.2. Voortgang revitalisering Stadsschouwburg (collegebrief 18 maart 2016)  

Het college vraagt de raad om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van een te 

verstrekken tijdelijke lening aan het Groninger Monumentenfonds voor de revitalisering van de 

Stadsschouwburg. Deze lening is bedoeld om het tijdelijke liquiditeitsprobleem te ondervangen 

wat het fonds loopt doordat delen van subsidies en btw-teruggave pas na afronding en betaling 

van de werkzaamheden aan het fonds toekomt. Verwachting is dat eind september 2016 alle 

renovatiewerkzaamheden gereed zijn.  

 

B.3. Programma intensiveringsmiddelen ‘leren’ (raadsvoorstel volgt)  

Het college heeft dit raadsvoorstel afgelopen dinsdag aangehouden en besloten tot een 

parafenbesluit via de wethouder. Zodra het voorstel is ontvangen door de griffie, zal deze aan de 

agenda worden gehangen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur  

gemeente Groningen.   


