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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 9 maart  a.s. vanaf  20.00 uur in de  

Oude Raadzaal. 

 

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

vernieuwing sociaal domein, het college doet mededelingen hierover tijdens de vergadering.  

 

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

 

A.4. Besluitenlijst, lange termijn agenda en IM-lijst 

De lange termijn agenda is zoveel mogelijk bijgewerkt aan de hand van de ontvangen brieven en 

raadsvoorstellen. Tevens zijn de nog niet gehonoreerde toezeggingen van de wethouders zoveel 

mogelijk op de lange termijn agenda gezet. Wij gaan ervan uit dat indien er geen opmerkingen 

tijdens de vergadering worden gemaakt, u akkoord kunt gaan met de voorgestelde wijzigingen 

(in blauw).  

 

A.5. Conformstukken: 

 

a. Beschikbaar stellen krediet voor huisvesting WIJ-team Lewenborg in het Dok 

(raadsvoorstel 11 februari 2016) 

Het college vraagt de raad om voor de uitbreiding van het Dok een krediet van € 300.000,- 

beschikbaar te stellen en de bijbehorende lasten te dekken uit het budget van VSD. Met deze 

uitbreiding komen alle WIJ-functies onder één dak in de wijk.  

 

b. Beschikbaar stellen eenmalige bijdrage voor Shelter City Groningen  

(raadsvoorstel 5 februari 2016) 

De gevraagde bijdrage is bedoeld voor de uitvoering van de pilot van het initiatiefvoorstel 

Shelter City: Groningen, ingediend door Student&Stad en D66 en aangenomen door de raad op 

25 maart 2015. Het college stelt voor de bijdrage ten laste te brengen van de 

intensiveringsmiddelen leren van het Programma Onderwijs, omdat het project nauw verbonden 

is met het lokale onderwijsveld.  
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B.1. MKBA sociaal team Korrewegwijk (collegebrief 18 februari 2016) 

Bij deze collegebrief treft u een tweetal rapporten aan met de resultaten van onderzoek naar 

doeltreffendheid en doelmatigheid van de sociaal team aanpak in de Korrewegwijk (De 

Hoogte/Indische Buurt en Beijum).  Met name de aandachtspunten en aanbevelingen die beide 

rapporten geven, zijn van belang voor de verdere doorontwikkeling van de WIJ-teams.  

Omdat wij verwachten dat u hier tijdens de commissievergadering over wilt spreken en het 

college hierover wilt bevragen, is deze brief geagendeerd.  

 

B.2. Ophalen kredieten vervangingsinvesteringen WSR 2016 (raadsvoorstel 19 februari 

2016) 

Het totale bedrag van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen zijn bij de 

begrotingsbehandeling vorig jaar vastgesteld. In overleg met sportverenigingen doet het college 

nu een voorstel voor verdeling van een gedeelte van het geld voor 2016 en vraagt de raad om 

hiervoor kredieten beschikbaar te stellen. Een aantal gesprekken met sportverenigingen lopen 

nog, daarom wil het college later in het jaar nogmaals kredieten ophalen.  

Er ligt een aanbod van de organisatie om de bijgevoegde presentatiesheets toe te lichten op 

maandag 7 maart om 19.00 uur. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de griffie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur  

gemeente Groningen.   


