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Raadscommissie Onderwijs en Welzijn 

Telefoon: 050-3677725 

greet.mulder@groningen.nl 

 

 

Onderwerp:  uitnodiging vergadering raadscommissie op 9 oktober 2019 

Datum: 26 september 2019 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

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

Onderwijs en Welzijn op woensdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur in de oude raadzaal van het 

stadhuis.  

 

Algemeen deel: 

 

A5. Conformstukken: 

n.v.t. 

 

A6. Ingekomen stukken:  

Op de lijst van ingekomen stukken staan tkn de brieven waarop onvoldoende is gepiept: 

- Stand van zaken transitie scheepvaartmuseum naar historisch museum 

- Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 

- Stand van zaken bouw scholen 

- Invulling percentageregeling Kunst op Straat 

- Stand van zaken Beschermd wonen en opvang 

- Update Programma van Eisen (PvE) Forum Groningen 

 

 

Inhoudelijke stukken: 

 

B1. Kadernota Cultuur 2021-2028 (raadsvoorstel) 

De concept-kadernota cultuur is op 2 juli 2019 vastgesteld door het college en is daarna 

vrijgegeven voor inspraak en voor het advies van de Kunstraad. De inspraakreacties en advies zijn 

verwerkt in  het definitieve concept dat nu voor ligt. In de kadernota staan de culturele ambities en 

strategieën verwoord voor de periode 2021-2028. Voor het eerst geldt de kadernota voor een 

periode van 8 jaar.  

De Kunstraad adviseert op basis van de kadernota en criteria over de aanvragen van culturele 

instellingen, die begin 2020 worden ingediend. Bij het vaststellen van de cultuurnota 

(uitvoeringsnota) worden de subsidies vastgesteld. Deze cultuurnota 2021-2024 wordt in het 3e 

kwartaal van 2020 aan de raad voorgelegd.  

Bespreking is aangevraagd door VVD, PvdD, CU, PvdA, SP, GL en D66. 

 

B2. Start ontwikkeling nieuw beleid voor sociaal-culturele accommodaties (collegebrief) 

Het college wil nieuw beleid ontwikkelen voor de buurt- en dorpshuizen en de 

speeltuinverenigingen. De aanleiding hiervoor is de gemeentelijke herindeling. Vergelijking van 

het beleid van de 3 voormalige gemeenten laat grote verschillen zien. De grondslag voor 

subsidieverlening vereist harmonisatie. Daarnaast dateert het accommodatiebeleid voor de oude 
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gemeente Groningen al van 2013. De beleidsontwikkeling moet voor 1 januari 2021 zijn afgerond 

(wettelijke termijn). In 2020 worden de bestaande afspraken gehanteerd. Ook de subsidiekaders 

van de 3 voormalige gemeenten blijven in 2020 van kracht.  

Aan het begin van het proces legt het college de raad een aantal stellingen ter discussie voor die 

overigens niet per se het standpunt van het college zijn maar kunnen bijdragen aan een goede 

discussie. Hiermee hoopt het college te horen wat u belangrijk vindt voor het nieuwe beleid. 

Streven is om een gemeente breed kader voor te leggen in het 1e kwartaal 2020.  

Bespreking is aangevraagd door VVD, PvdD, CU, PvdA, SP en D66. 

 

 

B3. Uitvoeringsplan pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) (collegebrief)  

Naast Groningen participeren Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven in deze pilot van 3 

jaar. Gedurende de pilot periode worden vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of opvang 

begeleid naar een bestendige oplossing. Dit kan legaal verblijf zijn of terugkeer naar eigen land of 

hervestiging in een ander land. Met de convenantpartners en de stichting INLIA wordt intensief 

samengewerkt. Door deze intensieve samenwerking verwacht het college dat de werkwijzen en 

methoden verbeteren en elkaar versterken. Via periodieke monitoring wordt de uitvoering steeds 

weer verbeterd. Gedurende de pilotperiode wordt gewerkt aan een landelijke dekking van LVV’s. 

In Groningen is de pilot op 1 april 2019 gestart en zal op basis van de ervaringen in de Bed Bad 

Brood voorziening stap voor stap door ontwikkelen naar een LVV. Het college schetst in dit 

uitvoeringsplan de kaders waarbinnen deze pilot in de gemeente Groningen wordt opgezet en 

verder ontwikkeld. Het uitvoeringsplan is als bijlage toegevoegd evenals een tijdsplanning.  

Bespreking is aangevraagd door PvdA, VVD en PVV.   

 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur.  


