
 

 
 

 

  Vergadering raadscommissie O&W 

7 december 2016  

 
  

 

 Leden commissie Onderwijs en Welzijn  

 

  (050) 367 77 25    

 

   

  25-11-2016  

  

   

 

   

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, mevr. A. Kuik, nodig ik u uit voor de vergadering van de 

raadscommissie Onderwijs en Welzijn op woensdag 7 december  a.s. vanaf  16.30 uur in de 

oude raadzaal van het stadhuis. 

 

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

 

A.5. Conformstukken: 

 

a. Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 

(raadsvoorstel)  

Het raadsvoorstel regelt het stelsel van tarifering, de eigen bijdrage en de kortingen van de 

algemene voorziening huishoudelijke hulp in het kader van de WMO 2015. De Centrale raad 

van Beroep is van oordeel dat dit in de verordening moet worden geregeld en niet in de nadere 

regels. Met dit raadsvoorstel wordt aan die eis voldaan.    

 

A.6. Ingekomen stukken.  

Op de lijst van ingekomen stukken staat o.a. de collegebrief ‘Effectiviteit subsidies sociaal 

domein (17-11-2016). Voor (gezamenlijke) bespreking door de commissies O&W en F&V van 

deze brief zal een apart moment worden gezocht.  

 

B. Discussiepunten:  

 

B.1. Oprichten van Stichting WIJ Groningen per 2018 (collegebrief). 

Voor dit agendapunt worden ook de leden van de raadscommissie W&I uitgenodigd. 

In de brief beargumenteert het college hun principebesluit om een stichting op te richten met een 

coöperatieve opdracht als meest passende rechtsvorm voor WIJ Groningen vanaf 2018. Bij de 

brief zijn de nota ‘Kernactiviteiten en samenstelling WIJ Groningen 2018’ en de nota 

‘Governance, organisatie en rechtsvorm WIJ Groningen 2018’ gevoegd. Het college vraagt de 

raad om wensen en bedenkingen aan te geven.  
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B.2. Realisatie nieuwbouw huisvesting culturele instellingen Ebbingekwartier 

(raadsvoorstel)  

Om tegemoet te komen aan de huisvestingsproblemen van een aantal culturele instellingen is in 

2014 onderzoek gedaan naar mogelijke clustering van het Noord Nederlands Toneel, Club Guy 

& Roni, Het Houten Huis en de Noordelingen nabij het Ebbingekwartier. Het nu voorliggende 

raadsvoorstel bevat de eindresultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de vervolgstappen voor 

een structurele oplossing, door nieuwbouw aan de Bloemsingel/hoek Kolendrift. Het college 

vraagt de raad o.a. om hiermee in te stemmen en een uitvoeringskrediet van € 4.201.000,- 

beschikbaar te stellen. 

 

 

B.3. Beleidskader Bslim3, versterken jeugd, sport en sportvereniging (raadsvoorstel)  

In dit beleidskader beschrijft het college de nieuwe kaders voor buurtsportwerk Bslim in 

samenhang met de aanpak ‘Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond. Tevens wordt tegemoet 

gekomen aan de motie ‘Elke school een vakdocent’ die de raad in juli van dit jaar heeft 

aangenomen. Het college vraagt de raad om de nieuwe kaders vast te stellen.  

 

B.4. Aanpak kindermishandeling (collegebrief)  

Deze collegebrief is geagendeerd op verzoek van de VVD. U treft de bespreekpunten van de 

fractie dan ook aan bij dit agendapunt evenals toegevoegde onderliggende informatie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur  

gemeente Groningen.   


