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Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering raadscommissie op 7 mei 2019 

Datum: 25 april 2019 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

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

Onderwijs en Welzijn op DINSDAG 7 mei a.s. om 20.00 uur in de oude raadzaal van het 

stadhuis.  

N.b.: voor agendapunt B4 (zorgboerderij De Mikkelhorst) worden ook de leden van de 

commissie Werk en Inkomen uitgenodigd.  

 

Algemeen deel: 

 

A5. Conformstukken: 

a. Het raadsvoorstel Wijziging van en deelname OV-bureau aan GR Publiek Vervoer en de 

beide brieven over de financiële jaarstukken van de GR Publiek Vervoer waren te laat om 

mee te kunnen in de piepronde. De agendacommissie heeft besloten om de stukken toch 

(conform) te agenderen gezien de reactie-termijn om eventuele zienswijzen te kunnen 

geven. Het college adviseert om geen zienswijzen in te dienen.  

b. Op de collegebrief Instellen rookvrije zones bij drie pilotlocaties hebben alleen GL en VVD 

gepiept. We gaan ervan uit dat deze fracties kunnen volstaan met een aantal korte 

opmerkingen. 

 

Inhoudelijke stukken: 

 

B1. Haalbaarheidsonderzoek Huishoudelijke Hulp (collegebrief). 

N.a.v. het initiatiefvoorstel ‘Onze thuiszorg; van concurrentie naar samenwerking’ van 31 oktober 

2018 is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan door KPMG naar verschillende varianten om de 

huishoudelijke hulp te organiseren. Het college biedt bij de brief het onderzoeksrapport aan en 

schetst een aantal ontwikkelingen rondom de huishoudelijke hulp. KPMG concludeert dat de 

huidige vorm (open house) en de variant ‘gebiedsgericht contracteren’ de beste opties zijn en dat 

met de huidige wijze van contracteren continuïteit wordt geboden aan cliënten, medewerkers, de 

stichting WIJ en de zorgaanbieders. Verder komt uit het Wmo cliëntervaringsonderzoek naar voren 

dat ruim 80% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden is met de geboden ondersteuning. Het 

college denkt daarom dat er geen aanleiding is om nu een stelselwijziging door te voeren in de 

wijze van contracteren. De looptijd van de aanbesteding Wmo-begeleiding is tot en met 2022. Of 

het een optie is om daarna de Wmo-begeleiding gezamenlijk met de huishoudelijke hulp 

gebiedsgericht te contracteren hangt af van de ervaringen met de Wmo-begeleiding in de komende 

periode.  

Bespreking is aangevraagd door PvdA, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks. 
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B2. Uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 (collegebrief) + Klanttevredenheidsonderzoek    

Sporthallen 2018 (collegebrief). 

- In het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 heeft het college aangegeven te 

gaan werken aan optimale bezetting van sportaccommodaties voor zowel binnen- als 

buitensport aangezien de druk op de ruimte en de sportbudgetten toeneemt. Naar aanleiding 

van het Mulier-rapport die een inventarisatie geeft van de Groningse accommodatie-

behoefte voor 2016-2030, heeft het college het project Beter Benutten opgestart. Samen met 

een expertgroep zijn oplossingsrichtingen bedacht voor de meest in het oog springende 

knelpunten. Er is een verdiepende analyse uitgevoerd en een benchmark. Op basis van de 

bevindingen zijn de oplossingsrichtingen uitgewerkt in een uitvoeringsplan 2019. Het 

college wil een pilot opzetten voor het seizoen 2019-2020 en de effecten van het plan 

samen met de resultaten van een capaciteitsonderzoek bekijken in het voorjaar van 2020. 

- De brief over het klanttevredenheidsonderzoek gaat in op het jaarlijkse onderzoek onder 

gebruikers van een deel van de sportaccommodaties. In 2018 zijn de sporters in de 

sporthallen bevraagd. De resultaten worden vergeleken met het sporthallen onderzoek uit 

2015 en de verbeterpunten worden toegelicht in een plan van aanpak voor de komende twee 

jaar.  

Bespreking van de brief Beter Benutten is aangevraagd door SP, GroenLinks, Stad en Ommeland, 

100%Groningen, VVD, PvdA en CDA. 

Om bespreking van de brief Klanttevredenheidsonderzoek Sporthallen hebben CDA, Partij voor de 

Dieren en VVD verzocht.  

 

B3. Ontwikkelingen Lokaal Sportakkoord (collegebrief)  

In juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ gesloten met als doel zoveel 

mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Het Rijk stelt de komende 3 jaar extra 

geld beschikbaar om uitvoering te geven aan de landelijke ambities via lokale sportakkoorden.  

Het college schetst welke stappen worden gezet om via een lokaal sportakkoord een 

uitvoeringsbudget bij het Rijk aan te kunnen vragen waarbij een intentieverklaring de eerste stap in 

het proces is. Bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord worden ook maatschappelijke 

partners betrokken zoals de Stichting WIJ en het onderwijs. Ook de Sportkoepel wordt bij de 

verdere ontwikkeling betrokken. 

De fracties van SP, Stad en Ommeland, 100%Groningen en PvdA hebben verzocht om agendering.  

 

B4. Bespreekpunten VVD over Zorgboerderij de Mikkelhorst.  

De VVD maakt zich zorgen over de financiële situatie van zorgboerderij de Mikkelhorst. Sinds de 

invoering van het Gebieds Ondersteunings Netwerk heeft de Mikkelhorst minder betalende 

zorgklanten en is daardoor in zwaar weer terecht gekomen. Daarnaast heeft de Mikkelhorst voor de 

buurtfunctie, onderhoud gebouwen en gronden en opvang van dieren in het verleden weinig tot 

geen vergoedingen vanuit de gemeente ontvangen. De zorgboerderij heeft op 5 april 2019 een 

brandbrief gestuurd naar alle fracties, deze hangt aan de agenda. De VVD fractie vindt het 

voortbestaan van deze voorziening belangrijk en wil de situatie bespreken met de commissieleden 

aan de hand van de bespreekpunten.  

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


