Gecombineerde raadscommissie O&W, R&W en W&I
Telefoon: 050-3677725
greet.mulder@groningen.nl
Onderwerp:

uitnodiging vergadering gecombineerde raadscommissie
op woensdag 11 juli 2018 om 10.00 uur

Geachte commissieleden,
Namens de agendacommissie nodig ik u uit voor de vergadering van een extra
gecombineerde raadscommissie op woensdag 11 juli om 10.00 uur in de oude raadzaal
van het stadhuis. Mevr. Koosje van Doesen zal deze vergadering voorzitten.
Conformstukken:
A5a. Zienswijzen t.a.v. Ontwerpbegroting 2019 Meerschap Paterswolde (collegebrief).
De raden van deze gemeenschappelijke regeling (Haren, Tynaarlo en Groningen) hebben de
mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting. Doordat de totale
lasten van het Meerschap zijn gestegen heeft dit een extra bijdrage tot gevolg voor de
gemeenten. Voor Groningen is dit een bedrag van € 58.000. Het college zal de raad bij de
begroting 2019 hiervoor een dekkingsvoorstel voorleggen.
Het college adviseert de raad om geen zienswijzen in te dienen, maar mocht u wel
zienswijzen willen indienen, wilt u dit dan vooraf aan de voorzitter of de griffie kenbaar
maken?
A5b. Uitvoering motie ‘ruimte voor nieuwe initiatieven (raadsvoorstel).
Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2018 heeft u een motie aangenomen om zowel in de
begroting 2019 als in de begroting 2020 een extra incidenteel budget van € 300.000,- per jaar te
reserveren voor innovaties in de WMO dat met name kan worden ingezet voor innovatieve
(burger-)initiatieven die niet opgenomen worden binnen het Gebiedsondersteuningsnetwerk. Het
nu voorliggend raadsvoorstel is de uitvoering van deze motie.
A5c. (Co)investeringsfonds sportinfrastructuur (raadsvoorstel).
Tijdens de vaststelling van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 is besloten
tot het creëren van een (co)investeringsfonds sportaccommodaties. Dit fonds is bedoeld voor
uitbreiding van gemeentelijke sportaccommodaties en voor bijdragen aan investeringen van
sportverenigingen in de vorm van subsidieverstrekking. Het college vraagt de raad om
€ 114.000,- aan de reserve co-investeringsfonds te onttrekken voor subsidies (totaal budget voor
2018 is € 614.000,-). Het overige deel is o.a. bedoeld voor spelhal De Wijert (€ 300.000,-) en
een aantal andere investeringen.
Bespreekpunten:
B1. Bespreekpunten Stad en Ommeland n.a.v. vragen en antwoorden over Kids United.
Kids United loopt tegen een aantal zaken aan die de fractie van Stad en Ommeland zorgen baart,
zoals de bouw van een eigen accommodatie maar ook de druk op de huidige velden van
Sportpark de Kring waar KidsUnited momenteel gehuisvest is. Naar aanleiding van gestelde
vragen door de fractie en de antwoorden van het college hierop heeft Stad en Ommeland
bespreekpunten aangeleverd om de andere fracties te vragen naar hun mening, met name over
het belang van Kids United en de problemen waarmee ze te kampen hebben.
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B2. Gevolgen van de gestegen bouwkosten (collegebrief)
+ Aanvullend krediet Borgmanscholen en ‘Groenewei’ door gestegen bouwkosten
(raadsvoorstel)
+ Nieuwbouw Kunstwerf en ontwikkeling Villa B (Ebbingekwartier) (raadsvoorstel).
Op verzoek van de agendacommissie zijn deze stukken onder één agendapunt opgevoerd omdat
ze allemaal te maken hebben met de gestegen bouwkosten. De collegebrief schetst de gevolgen
van deze prijsstijgingen, onderverdeeld in de effecten voor de woningmarkt, voor het
Grondbedrijf en voor het Maatschappelijk vastgoed.
In het raadsvoorstel ‘Aanvullend krediet Borgmanscholen en ‘Groenewei’ door gestegen
bouwkosten’ vraagt het college de raad om in te stemmen met een aantal aanvullende kredieten
voor de bouw van de Borgmanscholen in het Ebbingekwartier en Oosterparkwijk en de
‘Groenewei’ in Tersluis/Meerstad. De reeds beschikbaar gestelde kredieten zijn niet meer
afdoende om goede scholen te realiseren die voldoen aan de kwaliteitseisen. Het college doet
tevens een aantal dekkingsvoorstellen.
Ook in het raadsvoorstel ‘Nieuwbouw Kunstwerf en ontwikkeling Villa B (Ebbingekwartier)’
vraagt het college de raad om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en de projectkosten
te verhogen naar € 6.666.000,-. Onderdeel van het raadsvoorstel is tevens de financiering van de
herontwikkeling/renovatie van de nabij gelegen ‘Villa B’. In het raadsvoorstel staan een aantal
dekkingsvoorstellen.
De brief is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie, 100%Groningen en VVD,
raadsvoorstel Borgmanscholen en Groenewei op verzoek van ChristenUnie, SP en VVD en het
raadsvoorstel Kunstwerf door ChristenUnie, 100%Groningen, SP en VVD.
B3. Terugblik en vooruitblik ondersteuning aan jongeren met multiproblematiek in
Campus Diep (collegebrief).
In deze brief informeert het college u over de beleidsevaluatie van jongerenwoonvoorziening
Campus Diep van Stichting Het Kopland. Het is nog onduidelijk of het geleverde past bij de
verstrekte subsidie, daarom wil het college voor 2019 de voorziening in de huidige vorm
voortzetten met inachtneming van de conclusies en aanbevelingen in de beleidsevaluatie.
Wanneer de gegevens volledig zijn wordt de huidige subsidie tegen het licht gehouden.
In de brief worden drie mogelijke toekomstscenario’s voor het ondersteuningsaanbod van
Campus Diep gepresenteerd. In het eerste halfjaar van 2019 zal het college u informeren over
het definitieve scenario.
De fracties van de PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SP hebben verzocht om agendering.
B4. Huisvesting Iederz (raadsvoorstel).
In de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer Groningen-Drenthe in december 2019 staan
een aantal duurzaamheidsdoelstellingen. Om deze mogelijk te maken, moet de huidige
busremise aan de Peizerweg 126 worden uitgebreid met de Iederz locatie aan de Peizerweg 128.
Omdat dit pand is verouderd en er binnen 5 jaar een besluit over groot onderhoud moet worden
genomen, is de afweging over dit pand naar voren gehaald. Het college vraagt de raad om een
voorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor de planuitwerking voor
herhuisvesting van Iederz op een nieuwbouwlocatie aan de Bornholmstraat.
Dit raadsvoorstel is geagendeerd op verzoek van de fracties van 100%Groningen, PvdA en Stad
en Ommeland.
namens de agendacommissie,
Greet Mulder,
raadsadviseur
gemeente Groningen.
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