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Voorlopige agenda van de
commissie Onderwijs en Welzijn van 16 mei 2007

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Onder-
wijs en Welzijn

Datum: woensdag 16 mei 2007
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: E. Eikenaar
Griffier: N. Krouwel

A. A. ALGEMEEN DEEL

A.1. Mededelingen voorzitter / portefeuillehouders

A.2. Vaststelling agenda
Gewijzigde agenda raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007 (pdf)
Verslag raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007 (pdf)

A.3. Conformstuk
Raadsvoorstel - Inspraak nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor de sport. (pdf)
Raadsvoorstel - Sport in Beeldtariefsverhoging fase 3. (pdf)
Raadsvoorstel - Wijziging verordening huisvesting onderwijs (pdf)

A.4. Rondvraag

B. B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Collegebrief Sport in Beeld en Kennis om te Delen in Lewenborg

B.2. Discussienota Nieuw tarieven- en subsidiestelsel

B.3. Discussienota vrijwilligersbeleid
Raadsvoorstel - Discussienota vrijwilligerswerkbeleid Investeren in sociaal ka-
pitaal (pdf)

B.4. Collegebrieven inzake nazorg ex-gedetineerden
Op verzoek SP/PvdA

B.5. Project ex-AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers)
Op verzoek van GroenLinks/SP
Raadsvoorstel - Vragen GroenLinks en SP over stopzetten project ex-AMA’s
(pdf)
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B.6. Collegebrief Simplon + auditrapport Simplon

C. C. HUISHOUDELIJK DEEL

C.1. Vaststelling Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen

C.2. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname

C.3. Vaststelling verslagen d.d. 11 april 2007



 

Gewijzigde agenda raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007

3



 

Verslag raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007

4



 

Verslag raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007

5



 

Verslag raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007

6



 

Verslag raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007

7



 

Verslag raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007

8



 

Verslag raadscie. Onderwijs en Welzijn 16 mei 2007

9



 

Raadsvoorstel - Inspraak nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor de sport.

10



 

Raadsvoorstel - Inspraak nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor de sport.

11



 

Raadsvoorstel - Inspraak nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor de sport.

12



 

Raadsvoorstel - Sport in Beeldtariefsverhoging fase 3.

13



 

Raadsvoorstel - Sport in Beeldtariefsverhoging fase 3.

14



 

Raadsvoorstel - Wijziging verordening huisvesting onderwijs

15



 

Raadsvoorstel - Wijziging verordening huisvesting onderwijs

16



 

Raadsvoorstel - Wijziging verordening huisvesting onderwijs

17



 

Raadsvoorstel - Wijziging verordening huisvesting onderwijs

18



 

Raadsvoorstel - Discussienota vrijwilligerswerkbeleid Investeren in sociaal kapitaal

19

RAADSVOORSTEL:

2006-2007

Ons kenmerk: 

Registratienummer : OS 07.1394904

Ingekomen op :

Onderwerp: Discussienota vrijwilligerswerkbeleid "Investeren

in sociaal kapitaal". 

Groningen, 

Aan de raad,

In het collegeprogramma "sterk, sociaal, duurzaam" spraken wij uit meer te gaan

investeren in vrijwilligersondersteuning. Wij zegden herziening van het

vrijwilligersbeleid toe en wilden daar alle vormen van vrijwilligerswerk bij betrekken.

Voor u ligt daarom nu de discussienota "Investeren in sociaal kapitaal". 

In deze nota geven wij aan hoe wij het vrijwilligerswerk adequaat willen faciliteren.

Het vinden en binden van vrijwilligers zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten.

Aan de hand van een kort overzicht van de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk in

de afgelopen jaren formuleren wij onze visie en de rol die wij voor onszelf zien. We

noemen onze beleidsvoornemens voor de komende jaren om zo de civil society verder

te versterken. In twee bijlagen brengen wij een zekere ordening aan in het

veelomvattende veld van het vrijwilligerswerk en benoemen wij onze huidige inzet.

Wij vinden het belangrijk om voor ons vrijwilligersbeleid een breed draagvlak te

verkrijgen.

Daarom kiezen wij voor een discussienota die wij de komende tijd uitgebreid met

vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken willen bespreken. Wij vragen

daarbij ook om suggesties voor een concrete vertaling van onze voornemens. Wij

stellen de aanwezigheid van raadsleden bij deze bijeenkomsten uiteraard op prijs. 

Mede op basis van deze discussiebijeenkomsten zal een concept-nota vrijwilligers-

beleid met een uitvoeringsplan worden opgesteld.

Gelet op het belang van draagvlak voor het vrijwilligersbeleid stellen wij u voor om

ondanks de discussiebijeenkomsten deze concept beleidsnota ook formeel voor

inspraak vrij te geven. Dat geeft organisaties de mogelijkheid er schriftelijk op te

reageren. 
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Wij willen het nieuwe vrijwilligersbeleid vanaf 1 januari 2008 gaan uitvoeren.

Nu al is te voorzien dat de perioden van inspraak en aansluitende besluitvorming kort

zijn. Wij stellen u dan ook voor om uw bevoegdheid voor het verlenen van inspraak

aan ons te delegeren. Dit houdt in dat wij de inspraakprocedure vaststellen en de

concept-beleidsnota voor inspraak vrijgeven. Uw raad behoudt de bevoegdheid het

eindverslag van de inspraak en de nota vast te stellen.

Besluitpunten.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

I. of hoofdlijnen in te stemmen met de discussienota "Investeren in sociaal

kapitaal" en vrij te geven voor discussie met het veld;

II. te zijner tijd inspraak te verlenen aan de hand van een concept-beleidsnota

Vrijwilligerswerk (conform artikel 2, lid 1 gemeentelijke inspraak-verordening);

III. de bevoegdheid voor het vaststellen van de inspraakprocedure en het vaststellen

van het object van inspraak te delegeren aan burgemeester en wethouders

(conform artikel 5, lid 1 gemeentelijke inspraakverordening).

Burgemeester en wethouders

van Groningen,

De burgemeester, De secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.
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