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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 7 september  a.s. vanaf  20.00 uur in de  

Oude Raadzaal. 

 

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

 

A.5. Conformstukken: 

 

a. Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v.  (raadsvoorstel)  

Het college stelt de raad voor om het huidige beleid voort te zetten vanaf 2017, maar de 

tariefbijdrage die inwoners betalen voor de algemene voorziening en de korting daarop aan te 

passen. Wij schatten in dat dit voorstel conform naar de raad kan. Mocht u hierover kort iets 

willen zeggen, dan kan dat tijdens de behandeling van de conformstukken. Indien u uitgebreider 

wilt discussiëren over dit agendapunt, wilt u dit dan even aangeven bij de voorzitter of de 

griffie?  

 

B. Discussiepunten:  

 

B.1. Concept-cultuurnota 2017-2020 (collegebrief)  

In de kadernota cultuur ‘Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020’wordt het 

beleidskader voor de komende 4 jaar geformuleerd. Deze zomer kunnen belanghebbenden een 

zienswijze indienen en na verwerking hiervan wordt in november de definitieve nota ter 

vaststelling aan u voorgelegd. Om de raad de gelegenheid te geven om aanbevelingen en 

aandachtspunten mee te geven aan het college, is de concept-cultuurnota geagendeerd. In 

november kan de raad dan bekijken wat het college heeft meegenomen van deze aanbevelingen 

en aandachtspunten en hoe de zienswijzen zijn verwerkt. Het is dan ook niet de bedoeling om in 

november de discussie geheel over te doen, maar te focussen op deze aanbevelingen en 

aandachtspunten.  

De PvdA heeft (al voor de zomervakantie) gevraagd om de informerende collegebrief over het 

Noordelijk cultuurprogramma ‘We the North’ te agenderen. In overleg is besloten deze brief 

mee te nemen in de discussie over de concept-cultuurnota.  
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B.2. Initiatiefvoorstel ‘De Vrijwilligersmakelaar’ + preadvies van het college (voorstel + 

collegebrief)  

Het initiatiefvoorstel van de VVD en D66 wordt omarmd door het college. In het preadvies 

wordt gemeld dat het college, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, al besloten 

heeft de uitvoering van de pilot ter hand te nemen en de hiervoor benodigde middelen 

beschikbaar te stellen. Dit zou betekenen dat het initiatiefvoorstel overbodig is geworden. 

Echter, om u de gelegenheid te bieden om uw mening te geven over het initiatiefvoorstel hebben 

de initiatiefnemers besloten het voorstel te handhaven en de discussie in de commissie af te 

wachten. Daarna bepalen zij of en hoe het voorstel doorgaat naar de raad.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur  

gemeente Groningen.   


