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Voorlopige agenda van de
commissie Onderwijs en Welzijn van

13 januari 2010

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

Datum: woensdag 13 januari 2010
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: E. Eikenaar
Griffier: W.T. Meijer
Documenten: OWverslag 13 januari (pdf)

A. Algemeen deel

A1. Mededelingen

A2. Vaststelling agenda

A3. Vaststelling LTA en lijst moties en toezeggingen

A4. Conformstukken

Upgrading gymlokaal Goudenregenplein
Raadsvoorstel - 3 december (pdf)

4. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel

B1. Gevolgen AWBZ pakketmaatregel
Raadsvoorstel - 10 december (pdf)

B2. Eigen bijdrage beleid Wmo gemeente Groningen: een verkenning (collegebrief 24
november)
Eveline van Streepen, tel. 367 4225

B3. Motie Gratis cultuurvoorstellingen - op verzoek van ChristenUnie
Collegebrieven - 19 november (pdf)

B4. Stand van zaken sporthal Zuid
Ingekomen stukken - wethoudersbrief sporthal zuid (pdf)
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C. Huishoudelijk deel

C1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname

C2. Vaststelling verslagen 18 november en 2 december

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de inhou-
delijke agendapunten en de rondvraag. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid de
commissieleden te vertellen hoe u over een onderwerp denkt. Voor aanmelding en
informatie kunt u terecht bij de commissiegriffier. De agenda’s zijn onder voorbe-
houd. De definitieve agenda’s worden in de vergadering vastgesteld.

U kunt deze vergadering live volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl
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VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN 
 
OW: O&W nr. 10/01 
Datum: 13 januari 2010 
Plaats:   Oude raadzaal 
Tijd: 20.00 – 22.30 uur 
 
Aanwezig: dhr. E. Eikenaar (voorzitter), mw. K.A. Hazewinkel (PvdA), mw. R.F. Slors (PvdA), dhr. 
R. van der Schaaf (PvdA), mw. A.B.M. Schlebusch (SP), mw. H. Rademaker (SP), dhr. J.P.T. 
Klijnsma (GroenLinks), mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. H.J. van 
Mameren (VVD), dhr. B.H. Koops (CDA), dhr. J.H. Luhoff (D66), mw. I.M. Jongman-Mollema 
(ChristenUnie), mw. R.A.J.M. Krüders (Student & Stad), dhr. J. Bolhuis (Stadspartij). 
Namens de griffie: mw. I. Bolle (plv. griffier), dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 
De wethouders: mw. J.C.M. van Schie, mw. J.A. Visscher, dhr. J.J. Dijkstra. 
M.k.a.: mw. A.J. Vos (PvdA). 
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland). 
Insprekers: 
Bij agendapunt A.5. Rondvraag: mw. Middelveld namens Advendo. 
Bij agendapunt B.5. Collegebrief met betrekking tot ijshockeyvereniging Gijs Bears en Stichting Gijs 
Grizzlies: dhr. Eefting namens het bestuur van beide verenigingen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.1. Mededelingen 
De voorzitter: 

• De presentatie van de voortgangsrapportage door de AD’s gaat niet door. 
Wethouder Visscher: 

• De griepvaccinatie: vandaag zijn nog zevenhonderd inentingen gegeven. Minister Klink heeft 
een bedankbrief gestuurd. 

• De evaluatie van lijn 5 komt in het voorjaar naar de raad. 
• De sneeuw: met de inzet van verschillende instellingen, hulpverleningsdiensten, vele 

vrijwilligers en de Stips is veel gedaan om mensen in buurten te helpen. 
Wethouder Van Schie: 

• Sporthal Vinkhuizen: de brief met antwoorden op vragen over de toezichthoudende rol van de 
gemeente gaat in afschrift naar de commissie Onderwijs en Welzijn. In de volgende 
commissievergadering wordt gemeld of de definitieve aanpassingen aan de sporthal in de 
zomermaanden kunnen worden gerealiseerd. 

• Het COP: in de volgende commissievergadering kan het bedrijfsplan samen met de nota 
Harmonisatie worden behandeld. 

Wethouder Dijkstra: 
• Noorderslag/Eurosonic: de kaarten waren binnen een half uur uitverkocht. In het 

Ebbingekwartier is een satellietpodium ingericht. 
 
A.2.  Vaststelling agenda 
Op verzoek van GroenLinks wordt een punt B.5. toegevoegd: de gerechtelijke procedure 
ijshockeyvereniging Gijs Bears en Stichting Gijs Grizzlies. 
 
De agenda wordt met inachtneming van dit punt gewijzigd vastgesteld. 
 
A.3.  Vaststelling LTA en lijst moties en toezeggingen 
Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• De fractie is teleurgesteld dat de Visie Kardinge nog weer later verschijnt dan was toegezegd. 
Wethouder Van Schie: 

• Het college wil eerst de besluitvorming over tramlijn 2 afronden vanwege de consequenties 
ervan voor het gebied. 

Mw. Hazewinkel (PvdA): 
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• Lijst met toezeggingen, Advendo: bij de rondvraag wordt erop teruggekomen. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
A.4.  Conformstukken 
Upgrading gymlokaal Goudenregenplein 
 
Het voorstel kan conform naar de raad van 27 januari 2010. 
 
A.5.  Rondvraag 
Inspreker mw. Middelveld schetst het probleem van Advendo: vanwege het bedrijventerrein moet de 
manege een andere plek zoeken. Advendo is een vereniging en draait volledig op vrijwilligers. De 
gemeente heeft de gronden en opstallen gekocht en zonder overleg de bestemming gewijzigd. De door 
de vereniging aangedragen alternatieven zijn afgewezen door de gemeente. Advendo wil een goede 
andere locatie en vraagt de gemeente haar medewerking te verlenen. 
Mw. Hazewinkel (PvdA): 

• De belangrijkste vraag aan de wethouder is: waar moet Advendo naar toe? 
Dhr. Koops (CDA) stelt twee vragen: 

• De opvang van ex-delinquenten door het Leger des Heils: zit dit nog in de bezwaarprocedure? 
Zo niet, dan wil de fractie nadere vragen stellen. 

• Interview dhr. Van Twist: wat is de opstelling van de gemeente bij de verbouwplannen van het 
museum? 

Dhr. Evenhuis (VVD), mw. Schlebusch (SP) en mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 
• Allen steunen de opmerking en vraag van mw. Hazewinkel. Mw. Jongman-Mollema vraagt 

wat eerder is aangeboden en vindt dat er ruimte richting Meerstad is. 
Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• Vorige maand heeft dhr. Klijnsma al vragen gesteld maar nog geen reactie ontvangen. Omdat 
inmiddels sprake is van juridische stappen, was het beter geweest de vragen eerder te 
beantwoorden en daarmee de raad te betrekken. 

• Richting de inspreker: een bestemmingsplanwijziging wordt op de gemeentepagina 
gepubliceerd. 

Wethouder Van Schie reageert als volgt: 
• De wethouder verkeerde in de veronderstelling dat de antwoorden op de vragen via het 

presidium naar de raad waren gestuurd. De juridische stand van zaken zat daarbij. 
• De kernvraag is: is een alternatieve locatie in beeld? Van belang is de locatie met de daarbij 

behorende randvoorwaarden en de manier waarop partijen daarin met elkaar optrekken. 
• De wethouder zegt toe de raad een aanvullende beantwoording te sturen. Op een vraag van 

dhr. Klijnsma over de juridische stappen en het voorkomen van onomkeerbare 
ontwikkelingen, antwoordt de wethouder dat deze beantwoording voor het weekend aan de 
raad wordt gestuurd. Mogelijk gebeurt dit vertrouwelijk in verband met de juridische 
consequenties. 

Wethouder Dijkstra reageert: 
• Interview Van Twist: de raad ontvangt eind januari een brief over de verbouwplannen van het 

museum. Hierin wordt ingegaan op het eventueel verstrekken van een lening. 
Wethouder Visscher reageert: 

• Opvang ex-delinquenten door het Leger des Heils: het advies van de bezwarencommissie is 
bijna gereed, daarna stuurt het college zijn standpunt naar de raad. 

 
B.1.  Gevolgen AWBZ pakketmaatregel 
Mw. Van Mameren (VVD) merkt het volgende op: 

• Aan de ene kant vindt de VVD het goed deze groep mensen te helpen, aan de andere kant staat 
de fractie kritisch tegenover het compenseren van bezuinigingen door de gemeente. 

• De clienten van de Wmo mogen niet de dupe worden omdat een deel vanuit de Wmo wordt 
betaald. 
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• Gekeken moet worden of op langere termijn lokaal efficiënter kan worden gewerkt. 
Dhr. Koops (CDA) merkt het volgende op: 

• De fractie is blij met het voorstel. De vraag is of het ingezette geldbedrag wel voldoende is. 
• Het CDA vindt dat de overschotten bij de Wmo in de Wmo-reserve moeten komen en 

voorgesteld wordt het maximum van deze reserve te verhogen. Wat vindt de wethouder 
hiervan? 

• Is de totale problematiek al bekend? Wat zijn de oplossingen en wat kost het? Wat vindt het 
Wmo-platform? 

Mw. Rademaker (SP) merkt op: 
• De fractie is blij met de voorstellen. Het volledige beeld moet komend jaar duidelijk worden. 
• De criteria komen nog, maar zijn er voldoende middelen om nieuwe mensen op te vangen? 
• De fractie is tevreden over de inzet van professionals bij de individuele begeleiding. 
• Uit een berekening van de fractie blijkt dat de beschikbaar gestelde half miljoen euro te weinig 

is. Waarom zegt de wethouder dat dit bedrag realistisch is? 
Dhr. Luhoff (D66): 

• De fractie is wat teleurgesteld over de brief, want de precieze gevolgen zijn niet bekend. 
• Het is terecht om voor een deel de Wmo-reserve te gebruiken. Eerst moet het overzicht 

compleet zijn, dan pas kan over het eventueel verhogen van deze reserve worden gesproken. 
Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie) merkt op: 

• De fractie is tevreden over de voorgestelde oplossing. 
• De vrijwilligers: de aanpak is goed, maar er is een grens bij het aanspreken van die groep. 
• Is er al inzicht in de gevolgen van de bezuinigingen voor de groep dove mensen? 

Mw. Slors (PvdA) merkt op: 
• De fractie stemt in met het voorstel en met de aanpak: eerst algemene voorzieningen, dan 

ondersteunende netwerken en tenslotte individuele hulp indien nodig. 
• Eens met de opmerking van de ChristenUnie over vrijwilligers. 
• De vinger goed aan de pols houden. Voor het vervolg moet eerst 2010 worden afgewacht. 

Mw. Krüders (Student en Stad): 
• Het voorstel is een goede oplossing voor 2010. Het college moet goed aan de slag voor de 

jaren daarna. 
Mw. Postma (GroenLinks): 

• De fractie gaat akkoord met het voorstel. Niet alles kan, maar er moet wel zoveel mogelijk 
worden gecompenseerd. Vinger goed aan de pols houden en eind 2010 bekijken of het 
voldoende is. 

Wethouder Visscher reageert: 
• De gemeente kan de consequenties niet volledig in kaart brengen omdat er informatie van 

rijksorganen moet komen. De gemeente doet er alles aan de informatie te krijgen. 
• In totaal krijgen in de gemeente 3600 mensen een herindicatie. Per 1 oktober 2009 moesten 

nog ruim 2000 mensen een herindicatie krijgen. 
• Vanaf 2011 bedraagt de compensatie structureel 1,3 miljoen euro, daarop zijn de voorstellen 

gebaseerd. 
• De gemeente kan financieel niet alle gevolgen van de bezuinigingen opvangen. De kwetsbare 

mensen uit de dagopvang staan voorop; dat is vanaf 1 januari 2010 voor een half jaar geregeld. 
Intensief overleg vindt plaats hoe dit structureel is te maken. 

• De gemeente probeert het wegvallen van de individuele begeleiding beter in beeld te krijgen. 
Daarna volgt een reactie. 

• De Wmo-reserve: deze is volledig gevuld. De langere termijn is moeilijk te voorspellen. Op 
een vraag van dhr. Koops antwoordt de wethouder dat de eerdere stortingen vanuit de Wmo-
reserve naar de algemene reserve worden bijgehouden. 

• De criteria worden in overleg met de partners ontwikkeld. 
• De groep doven: na overleg met de staatssecretaris blijkt dat zij de groep Noorderbrug wil 

blijven steunen vanuit de AWBZ. 
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• De mening van het Wmo-platform: de wethouder zegt dat het platform positief is en dat er 
weinig tijd was om een reactie te vragen. Dit gebeurt alsnog en de raad ontvangt de reactie. 

 
Het raadsvoorstel gaat conform naar de raad van 27 januari 2010. 
 
B.2.  Eigen bijdrage beleid Wmo gemeente Groningen: een verkenning 
Mw. Slors (PvdA) merkt op: 

• De fractie vindt het jammer dat het onderwerp over de verkiezingen heen wordt getild. 
• Positief is dat het college denkt aan een uitbreiding van het beleid voor eigen bijdragen. Klopt 

dit? Ingestemd wordt met het uitgangspunt het draagkrachtbeginsel te hanteren. 
Mw. Van Mameren (VVD): 

• De fractie is tegen differentiatie van eigen bijdragen. Inkomenspolitiek moet landelijk 
gebeuren. De consequenties zijn moeilijk te overzien. 

Dhr. Koops (CDA) merkt op: 
• Als er sprake is van tekorten kan de gemeente meer inkomsten via eigen bijdragen verkrijgen. 

In deze volgorde is het CDA het eens met het draagkrachtbeginsel. 
• Het verzamelinkomen kan goed als basis dienen voor de hoogte van de eigen bijdragen. 

Mw. Postma (GroenLinks): 
• Het principe van eigen bijdragen is voor de fractie zeker bespreekbaar. 
• Een goede discussie is nodig en daartoe moeten zaken eerst worden uitgezocht. 

Mw. Krüders (Student en Stad) merkt op: 
• De fractie stemt in met een systeem van eigen bijdragen. Alle opties moeten zichtbaar worden 

gemaakt. De fractie denkt nog na over het draagkrachtbeginsel. 
• Nadere discussie kort na de verkiezingen is gewenst. 

Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 
• De fractie stemt in met het toepassen van het draagkrachtbeginsel. Inzicht is nodig in de 

effecten voor de mensen die het aangaat. Het kan om meerdere eigen bijdragen gaan. 
• Het doel van eigen bijdragen: de eigen verantwoordelijkheid is een goede doelstelling. Wat 

wordt bedoeld met het tweede doel, een samenhangend en inclusief beleid? Wat wil het 
college doen boven op het bestaande beleid? 

Mw. Rademaker (SP): 
• Het hanteren van het draagkrachtbeginsel is akkoord. 
• Er zitten haken en ogen aan een eigen bijdrage voor de Wmo: denk aan extra bureaucratie en 

aan de vele mensen die op een minimumniveau zitten. De discussie wordt afgewacht. 
Dhr. Luhoff (D66): 

• Inzicht in cijfers is nodig, dan pas is een zinnige discussie te voeren. 
Wethouder Visscher reageert: 

• Het klopt dat het invoeren van een aanpak met eigen bijdragen zorgvuldig moet gebeuren. 
• Al eerder is gezegd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat het 

voorzieningenniveau er niet op achteruit mag gaan. Dat is gelukt bij de uitvoering van de 
Wmo. De toekomst is ongewis, zie de compensatie AWBZ. 

• Er is gesproken met de adviesorganen: zij zijn het eens met de manier van benaderen en hoe 
keuzes worden voorbereid. 

• Wettelijk is al geregeld dat eigen bijdragen worden gebaseerd op de hoogte van de inkomens. 
Het eigen vermogen telt niet mee. Er mogen geen groepen onevenredig zwaar worden 
getroffen. 

• Voorbeelden van een samenhangend en inclusief beleid zijn de compensatie AWBZ die via de 
aanpak Vitale buurten vorm wordt gegeven, de verdere ontwikkeling van de Stips en de 
mantelzorgondersteuning. 

• De eigen verantwoordelijkheid bij de mensen wordt verder gestimuleerd. 
• De nadere discussie kan naar verwachting in de loop van 2010 plaatsvinden. 

 
B.3.  Motie Gratis cultuurvoorstellingen 
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De ChristenUnie heeft de motie ingediend en reageert op de collegebrief: 
• De fractie is wat teleurgesteld en had meer creativiteit van het college verwacht. 
• Meer bekendheid is nodig voor de lijst met gratis voorstellingen. 

Mw. Schlebusch (SP): 
• Het had inderdaad wat creatiever kunnen worden ingevuld door het college. Er mag echter 

geen dwang vanuit de gemeente uitgaan. 
• De fractie kan leven met de invulling die er door het college aan wordt gegeven. 

Mw. Postma (GroenLinks): 
• Eens met de opmerking dat het niet moet worden afgedwongen. 
• De fractie begrijpt de teleurstelling van de ChristenUnie omdat onduidelijk is wat gaat 

gebeuren, vooral ten aanzien van de wijken. De motie was daar juist op gericht. 
Mw. Slors (PvdA): 

• De fractie was gezien de goede basis in de Cultuurnota tegen deze motie. Het maken van kunst 
is geen vrijwilligerswerk. 

Dhr. Luhoff (D66): 
• Eens met de PvdA, ook D66 was tegen de motie. De reactie van het college is meer dan 

voldoende. 
Dhr. Evenhuis (VVD): 

• Opgepast moet worden dat de activiteiten te veel naar het Forum worden getrechterd. 
• De motie wordt magertjes uitgevoerd: de pluriformiteit moet omhoog, er is meer geld nodig en 

er is aandacht voor de wijken nodig. 
Dhr. Bolhuis (Stadspartij): 

• Cultuur in de wijken is prima. Het hoeft niet altijd gratis, wijkorganisaties betalen soms mee. 
Dhr. Koops (CDA): 

• Het CDA heeft de motie gesteund. Eens met de ChristenUnie dat het creatiever had gekund. 
• Cultuur in de wijken is belangrijk. 

Wethouder Dijkstra reageert: 
• Elke gratis voorstelling kost de maker geld. 
• Veel instellingen hebben minder sponsorgelden en geld uit fondsen. 
• Het college wil investeren in cultuureducatie, zie het programma ‘De wijk als werkplaats’. 
• De raad ontvangt nog een complete lijst met gratis voorstellingen. Er zal meer bekendheid aan 

worden gegeven. 
• Eens dat het geen verplichtend karakter moet hebben, de CAO speelt ook mee. 
• Het college doet het maximale met de oproep van de raad ermee aan het werk te gaan. 

 
B.4.  Stand van zaken sporthal Zuid 
Mw. Krüders (Student en Stad) merkt op: 

• Goed dat er eindelijk een duidelijke deadline is en dat de knoop wordt doorgehakt. 
Dhr. Koops (CDA): 

• Waarom moet tot eind februari worden gewacht? 
• De fractie wenst het college succes om het voor de verkiezingen af te ronden. 

Dhr. Evenhuis (VVD) merkt op: 
• Er is geen sprake van voortgang. In tegenstelling tot elders in de stad is in Zuid vijf jaar lag 

niets gebeurd. De VVD is teleurgesteld over de gang van zaken. 
Mw. Hazewinkel (PvdA): 

• Er is wel degelijk veel geprobeerd, de gemeente was afhankelijk van andere partijen. 
• De vraag is: is er een zelfstandige ontwikkeling mogelijk en wil het college dat? 

Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 
• Sinds de nota van de drie fracties is intensief geprobeerd met partners een hal te realiseren. Nu 

er geen oplossing is, denkt het college dat het originele plan een mogelijkheid is? 
• De periode tussen september 2009 en februari 2010 is erg lang. 
• De vestiging van de bibliotheek zou in het nieuwe plan moeten worden meegenomen. 
• De fractie is het ermee eens dat haast wordt gemaakt. 
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Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 
• Jammer dat een brede oplossing niet is gelukt. Er moet snel iets gebeuren gezien de behoefte, 

inclusief die van de bibliotheek. 
• Mw. Rademaker (SP) sluit zich aan bij de opmerkingen van de ChristenUnie. 

Wethouder Van Schie reageert: 
• Een nieuwe sporthal in Zuid moet er volgens de planning in 2012/2013 staan. 
• Het onderzoek naar het alternatief kostte veel tijd en blijkt dus niet mogelijk. Sinds september 

2009 wordt verder gepraat over de oorspronkelijke variant. 
• Als in februari blijkt dat geen enkele variant in het kader van Liquid City kan, moet worden 

gedacht aan een alternatief plan. Het college zal dan de richting moeten aangeven: sport en 
bibliotheek of meer. 

• Het werken met meer partijen levert als ervaring op dat meer ‘go-momenten’ nodig zijn. 
• De wethouder hoop op 3 februari 2010 de commissie goed nieuws te kunnen brengen. 

 
B.5.  Gerechtelijke procedure ijshockeyvereniging Gijs Bears en Stichting Gijs Grizzlies 
Inspreker dhr. Eefting zegt dat men bezig is er een echte businessclub van te maken. Vorig jaar is de 
hoofdsponsor afgehaakt. Men is erg geschrokken van het persbericht. Het is een moeilijke tijd om 
sponsoren te vinden. Op voorhand de ijshuur betalen is onmogelijk. De stichting vraagt tijd om een en 
ander op te bouwen. De organisatie zal worden verbeterd. 
Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• De fractie is blij met de collegebrief en de behandeling in de commissie. 
• De gemeente is verantwoordelijk voor Kardinge en daarom moeten financiële problemen 

worden voorkomen. De fractie is blij dat tijdig wordt ingegrepen. 
• Heeft het college andere redenen dan het niet voldoen aan de betalingsregeling om de huur op 

te zeggen? 
• Het vooraf betalen van de ijshuur: wordt afgeweken van wat normaal is? Zo ja, waarom? 

Mw. Van Mameren (VVD): 
• De fractie is het eens met de vragen van GroenLinks. Het is jammer als het ijshockey uit 

Groningen zou verdwijnen. 
• Hoe zijn de bedragen opgebouwd? Wat is de stand van zaken? 
• Gijs Grizzlies wil, zo bleek vandaag, een deel van de betalingsachterstand op korte termijn 

betalen. 
• Ziet de wethouder een oplossing? De club voelt zich overvallen. Probleem is dat als er niet 

wordt gespeeld, geen enkele sponsor zich meldt. 
Mw. Jongman-Mollema (ChristenUnie): 

• Eens met de vragen van GroenLinks. Wat gebeurt er tot 1 juli 2010? 
Dhr. Koops (CDA): 

• Eens met de vragen van GroenLinks. De perspectieven zijn beperkt. Is er een overlevingsplan? 
Mw. Hazewinkel (PvdA): 

• Eens met de vragen van GroenLinks en met de opmerking van het CDA over het beperkte 
perspectief. Hoe ziet het college dit? 

• Vooraf huur betalen: een uitzondering op de normale regel is niet goed. Is deze eis wel reëel? 
Dhr. Luhoff (D66): 

• Eens met de vragen van GroenLinks. Het beperkte perspectief is een belangrijk punt. 
Dhr. Bolhuis (Stadspartij): 

• Eens met de vorige sprekers. Als er enig perspectief mocht zijn, moet dat worden 
vastgehouden. Het is jammer als het ijshockey uit de stad zou verdwijnen. 

Wethouder Van Schie reageert: 
• De wethouder legt de feitelijke situatie uit en wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Vanaf het 

begin van haar wethouderschap zijn er al problemen met het betalen van rekeningen. Eerdere 
afspraken worden niet nagekomen. 
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• Het college heeft het bestuur gevraagd naar de perspectieven en naar een fatsoenlijk plan. Dat 
is er niet. In 2009 zijn gesprekken gevoerd en op 4 januari 2010, de door de gemeente gestelde 
termijn, bleek er nagenoeg niets te zijn gebeurd. Daarom worden deze stappen genomen. 

• Op 28 januari 2010 dient een kort geding, daarom is de wethouder terughoudend in haar 
beantwoording. 

• Gijs Bears kan het seizoen afmaken onder een aantal voorwaarden. 
• Vooraf betalen van de huur: dat is nieuw en niet gebruikelijk. Het is een unieke situatie. Indien 

aan alle verdere voorwaarden is voldaan, is de wethouder bereid kritisch naar deze 
voorwaarde te kijken. Het signaal van de raad is helder. 

• Voor het uitbrengen van het persbericht is de stichting van de inhoud op de hoogte gebracht. 
 
C.1.  Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
Mw. Postma (GroenLinks): 

• Brief speeltuincentrale en speeltuinvereniging Oosterpark: graag een toelichting. 
Wethouder Van Schie: 

• De door de raad aan de speeltuincentrale gevraagde extra activiteiten dienen te worden 
ingekaderd vanuit de accommodatienota. Deze week wordt er over gesproken en de raad 
ontvangt de resultaten. 

Mw. Postma (GroenLinks): 
• De fractie stelt voor de brief over het museum voor februari te agenderen, samen met het nog 

toe te sturen stuk naar aanleiding van vragen van de VVD. 
Wethouder Dijkstra: 

• Akkoord om dit in februari in de commissie te bespreken. Bekeken wordt of nog aanvullende 
informatie aan de commissie wordt toegestuurd. Wethouder De Vries zal aanwezig zijn. 

 
C.2.  Vaststelling verslagen 18 november en 2 december 2010 
Dhr. Klijnsma (GroenLinks): 

• De fractie verzoekt de namen van de sprekers in het verslag op te nemen. 
De voorzitter: 

• Hedenmiddag is in het presidium afgesproken dat te gaan doen. 
 
De verslagen van 18 november en 2 december 2009 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Toezeggingen 
 
Wethouder Visscher: 
Bij agendapunt A.5. Rondvraag: 
De raad ontvangt op korte termijn het standpunt van het college over de opvang van ex-delinquenten 
door het Leger des Heils aan de H.W. Mesdagstraat. 
Bij agendapunt B.1. Gevolgen AWBZ pakketmaatregel: 
Het Wmo-platform wordt om een reactie gevraagd op de voorstellen van het college; deze reactie 
wordt naar de raad gestuurd. 
 
Wethouder Van Schie: 
Bij agendapunt A.5. Rondvraag: 
Manege Advendo: de commissie ontvangt voor het weekend een aanvullende beantwoording. 
Bij agendapunt B.5. Gijs Bears en Stichting Gijs Grizzlies: 
Indien aan alle andere voorwaarden is voldaan, is de wethouder bereid de voorwaarde vooraf betalen 
van ijshuur nader te bezien. 
Bij agendapunt C.1. Ingekomen stukken: 
De raad ontvangt de resultaten van het gesprek met de speeltuincentrale over extra activiteiten. 
 
Wethouder Dijkstra: 
Bij de agendapunten A.5. Rondvraag en C.1. Ingekomen stukken: 
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De raad ontvangt eind januari 2010 een brief over de verbouwplannen van het museum. Het 
onderwerp wordt in de commissie van 3 februari 2010 besproken. 
Bij agendapunt B.3. Motie gratis voorstellingen: 
De raad ontvangt een complete lijst met voorstellingen die gratis zijn. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.28 uur. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: WSR 09.2055347 
 
Registratienummer : GR 09. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Upgrading gymlokaal Goudenregenplein 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Inleiding 
Het gymlokaal aan het Goudenregenplein is één van de weinige sportaccommodaties 
die na het vertrek van FC Groningen uit de Oosterparkwijk nog over is. Het pand heeft 
een opknapbeurt nodig, vinden de bewoners uit de buurt. De gebruikers van het 
gymlokaal klagen dat de toestellenberging te krap is en vinden de indeling en de 
voorzieningen verouderd. 
Het gymlokaal dateert van 1955 en wordt door ons beheerd en onderhouden. Bewoners 
en gebruikers hebben een gezamenlijk voorstel tot verbetering van het gymlokaal 
ingediend bij het wijkteam NLA Oosterpark. Het wijkteam NLA heeft het plan 
goedgekeurd. Daarmee wordt het betreffende bedrag (in dit geval 25.000 euro (s) ter 
dekking van de investering ad 268.200 euro) gereserveerd. Het betreffende bedrag dient 
via een begrotingswijziging overgeheveld te worden naar de dienst OCSW. 
 
Doel 
Doel van de upgrading van het gymlokaal aan het Goudenregenplein is het realiseren 
van een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen en verbeteringen 
zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van de berging en extra opbergmogelijkheden. 
Daarnaast wordt het gebouw van buiten opnieuw geschilderd en wordt het interieur 
beter ingedeeld. 
Met deze acties zal het gebouw een betere uitstraling krijgen en komt het tegemoet aan 
de wensen van zowel de gebruikers als de bewoners. 
Alle aanpassingen zijn additioneel en zouden niet worden uitgevoerd binnen ons 
reguliere investering- en onderhoudprogramma. 
 
Financiën 
Met de realisatie van deze upgrading van het gymlokaal aan het Goudenregenplein is 
een bedrag van 268.200 euro gemoeid. Dit betreft een investering die wordt gedekt uit  
NLA gelden. 
Het benodigde investeringsbudget, te dekken uit de genoemde NLA gelden 
Oosterparkwijk, is niet opgenomen in de dienstbegroting 2010 van OCSW. Hiervoor is 
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een raadsbesluit nodig. 
 

 
 
Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I. het benodigde investeringskrediet van 268.200 euro (te dekken uit NLA gelden) 

beschikbaar te stellen voor een upgrading van het gymlokaal aan het 
Goudenregenplein; 

II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 

Begrotingswijziging 2010 
Goudenregenplein gymzaal 

Betrokken dienst(en) OCSW
Naam voorstel Goudenregenplein gymzaal
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) Raad januari 2010

Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging Exploitatie & Investering
Tijdsplanning krediet 2010

Toevoeging  Onttrekking
Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
6.17 (Sport)accommodaties 25 -25 -25
7.34 Wijkvernieuwing (RO/EZ) -25 25 25
Totalen begrotingswijziging 0 0 0 0 0 0

Beschikbaar te stellen kredieten Bedrag
Renovatie gymzaal Goudenregenplein 268,2 

 
 
 
 
 
 

 

Totalen kredieten 268,2

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Toelichting op formatie (omschrijving + aantal + dekking)
N.v.t. 

Vanuit de NLA gelden is 25 duizend euro structureel beschikbaar gesteld voor dit project. De exploitatielasten bedragen 
op basis van 20 jaar afschrijving (grote verbouwing > 250.000) en een rentepercentage van 4,4% (rente nieuwe 
investeringen 2010) afgerond 25 duizend euro.

 
 

Incidenteel:investeringskrediet  &  Structureel:kapitaallasten
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: OS 09.2094758 
 
Registratienummer : GR 09. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Gevolgen AWBZ pakketmaatregel 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Met ingang van 1 januari 2009 is de ondersteunende begeleiding in het kader van de AWBZ 
minder vanzelfsprekend geworden. Het gaat om zowel individuele als groepsbegeleiding. Sinds 
1 april jl. vinden de herindicaties plaats op grond waarvan wordt bepaald of en voor hoeveel 
uren mensen recht blijven houden op ondersteunende begeleiding.  
 
Mensen komen alleen nog voor begeleiding vanuit de AWBZ in aanmerking, wanneer ze een 
matige tot zware beperking hebben op de terreinen: 
1. sociale redzaamheid; 
2. bewegen en verplaatsen; 
3. probleemgedrag 
4. psychische stoornissen 
5. geheugen- en oriëntatiestoornissen. 
De rijksoverheid gaat ervan uit dat mensen met een lichte beperking op deze onderdelen in 
staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het invullen van gewenste activiteiten. 
Verder geeft een (lichte, matige of zware) beperking op de terreinen persoonlijke verzorging, 
huis-houdelijk leven, maatschappelijke participatie en psychisch welbevinden ook geen 
toegang meer tot de functie begeleiding. De nieuwe functie begeleiding is alleen nog gericht op 
het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid en is bedoeld voor 
cliënten die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden 
verwaar-lozen. Maatschappelijke participatie, voorheen nog wel grond voor een indicatie, is 
dus geen erkende AWBZ-doelstelling meer. 
 
Het jaar 2009 is een overgangsjaar. Mensen zullen gedurende dit jaar gefaseerd worden 
geherindiceerd. Voor cliënten die hun indicatie voor begeleiding helemaal verliezen, bestaat 
gedurende een aantal maanden een gewenningsregeling; de meeste mensen merken de 
veranderingen pas na 1 januari 2010. Landelijke schattingen gaan er vanuit dat door de nieuwe 
criteria een kleine 30% van de huidige gebruikers geen recht meer zal hebben op begeleiding 
en nog eens ruim 30% minder begeleiding zal krijgen. Al met al hoopt het Rijk door deze 
maatregel 800 miljoen euro vrij te maken. 
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Het doel is om mensen met een beperking zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun 
maatschappelijk participeren, al dan niet met behulp van hun eigen netwerk en de collectieve 
voorzieningen die binnen een gemeente beschikbaar zijn. Als het eigen netwerk of de 
collectieve voorzieningen niet toereikend zijn, is het aan de gemeente om een vangnet te 
organiseren, want gemeenten zijn in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor de 
participatie van mensen met een beperking. Het is echter aan de gemeente zelf om te bepalen 
hoe dit vangnet eruit komt te zien. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om allerlei 
AWBZ-voorzieningen over te nemen. Daarvoor is de compensatie vanuit het Rijk ook niet 
toereikend. De gemeente Groningen ontvangt voor het jaar 2009 een bedrag van € 400.000,--, 
voor 2010 € 928.000,-- en voor 2011 is (in de septembercirculaire 2009) een bedrag van 
€ 1.388.000,-- aangekondigd. 
 
1. De gevolgen voor de gemeente Groningen. 
Op peildatum 1 januari 2009 hadden in de gemeente Groningen 3.615 cliënten een indicatie- 
begeleiding. De precieze gevolgen van de maatregel zijn nog niet bekend, maar op basis van de 
huidige landelijke aannames zullen naar verwachting 1.085 cliënten hun indicatie verliezen en 
1.301 cliënten een herindicatie met verminderd aantal uren krijgen; zie onderstaand overzicht. 
In dit overzicht zijn deze cliënten verdeeld over 10 klantgroepen, die door onderzoeksbureau 
HHM (in opdracht van het ministerie van VWS) gedefinieerd zijn in samenspraak met 
gemeenten.  
 
Overzicht : aantal cliënten, onderverdeeld naar klantgroep 
Klantgroep aantal   geen   herindicatie  
 Cliënten herindicatie  herindicatie minder uren 

   34% 30% 30% 
1 beginnende ouderdomsklachten (somatisch) 678 203 231 244
2 geheugenverlies/concentratie/verlies partner        
3 diagnose beginnende dementie 182 62 54 66
4 chronisch invaliderende aandoeningen, verzorging beperkt 214 73 64 77
5 chronisch invaliderende aandoeningen, psychisch         
6 chronisch psychiatrisch  287 98 86 103
7 stabiel psychiatrisch, niet altijd zelfstandig functionerend        
8 licht verstandelijk beperkt 1727 587 518 622
9 jongeren, jongvolwassenen verstandelijk beperkt        
10 zintuiglijk beperkt 527 179 158 190
Totaal 3.615 1.229 1.085 1.301
 
Bureau HHM heeft ook onderzocht welke hulpvraag ontstaat bij het wegvallen van de 
individuele begeleiding en/of de dagbesteding. Wij verwijzen u hiervoor naar bijlage 1. Dit 
overzicht is door ons gecompleteerd met de voorzieningen die op dit moment in onze gemeente 
beschikbaar zijn voor deze doelgroepen en de gewenste aanpassingen van bestaande 
voorzieningen dan wel nieuwe voorzieningen. 
 
2. Zorgpunten. 
Gezien de nieuwe beleidsregels voor de functie begeleiding maken wij ons zorgen over een 
aantal specifieke klantgroepen.  
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a. wegvallen dagopvang. 
Dagopvang wordt om verschillende redenen ingezet: om sociaal isolement te voorkomen, om 
structuur in het dagelijks leven te brengen (inclusief het regelmatig eten van een warme 
maaltijd) of om de mantelzorger te ontlasten. 
Dagopvang is er vooral voor de klantgroepen: 
- ouderen met beginnende ouderdomsklachten; 
- ouderen met beginnend geheugenverlies en concentratiestoornissen; 
- ouderen met beginnende dementie; 
- volwassenen met een chronisch invaliderende aandoening (b.v. COPD); 
- volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (b.v. CVA); 
- mensen met een licht verstandelijke beperking. 
In Groningen zijn voor ouderen en mensen met somatische problematiek nu 16 groepen 
dagverzorging met 310 deelnemers. Naar verwachting stopt voor 30% (100 deelnemers) de 
indicatie. De consequenties voor de dagopvang voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking zijn nog niet bekend. 
 b. wegvallen individuele begeleiding. 
Wanneer de individuele begeleiding geheel wegvalt, kan er bij een aantal klantgroepen sprake 
kan zijn van regieverlies zonder dat dit wordt opgemerkt. Dit kan dan leiden tot verwaarlozing, 
ontregeling en ontsporing met alle nadelige maatschappelijke effecten van dien, waarvoor we 
dan ook een rekening gepresenteerd krijgen. Het kan ook zijn dat het aantal uren wordt 
verminderd, en dan gaat het vooral om begeleiding die de participatie bevordert. Dit kan leiden 
tot sociaal isolement en overbelasting van mantelzorgers.  
Het gaat hierbij binnen onderstaande klantgroepen om mensen met een beperkt sociaal 
netwerk: 
- ouderen met een beginnende dementie; 
- deel volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, licht beperkt in hun psychisch 

functioneren; 
- chronisch psychiatrische patiënten die niet altijd zelfstandig kunnen functioneren; 
- mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen; 
- mensen met een zintuiglijke beperking. 
Deze klantgroepen kunnen behoefte hebben aan een speciale benadering, die niet zomaar van 
vrijwilligers verwacht kan/mag worden. Er is een vorm van professionele achterwacht nodig, 
dat is gekoppeld aan het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers om een persoon.1 
Daarnaast kan het bij een deel van deze groepen noodzakelijk zijn om ondersteuning te bieden 
bij het op orde houden van het huishouden.  
 
3. Maatregelen. 
 
3.1 Inleiding. 
De verwachting is dat mensen, bij het wegvallen van de AWBZ-begeleiding, in eerste instantie 
een oplossing zullen zoeken binnen hun eigen netwerk en wanneer dat niet lukt, een beroep 
zullen doen op welzijnsvoorzieningen. Het is daarbij op dit moment onze zorg dat niet alle 
klantgroepen zonder meer kunnen worden opgevangen door middel van onze huidige Wmo- 
voorzieningen. Daarbij gaat het niet om het kwantitatieve aspect, maar om het kwalitatieve 
                                                 
1 De groep doven laten wij hier vooralsnog buiten beschouwing, omdat deze groep een vorm van ondersteuning 
nodig heeft, waar vrijwilligers naar onze mening niet in kunnen voorzien.  
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aspect. Wanneer we het brede spectrum van klantgroepen vertalen naar maatregelen, dan 
kunnen we hierbij de volgende categorieën onderscheiden. 
1. Burgers die kunnen worden opgevangen door middel van het uitbreiden van 

welzijnsactiviteiten, waarbij tevens vervoer geregeld wordt. 
2. Burgers die kunnen worden opgevangen door middel van het versterken van (eigen) 

netwerken. 
3. Burgers zonder eigen netwerken die individuele begeleiding behoeven in de vorm van 

professionele achterwacht. 
4. Burgers met verstandelijke beperking, c.q. (chronische) psychische problematiek, die 

"stut en steun bij de huishouding" behoeven. 
5. Burgers waarbij voortzetting van dagopvang noodzakelijk is. 
 
Categorieën 1. en 2. vinden qua maatregel hun plek in ons algemeen beleid, zoals geformuleerd 
in onze kadernotitie Wmo in Vitale buurten. Voor de klantgroepen, waarover wij ons in het 
bijzonder zorgen maken, de categorieën 3 tot en met 5, willen we vooralsnog specifieke 
(individuele) voorzieningen in stand houden dan wel creëren. Enerzijds omdat dit burgers 
betreft die ons inziens tussen wal en schip gaan vallen, anderzijds omdat de welzijns-
voorzieningen nog onvoldoende zijn toegerust voor deze instroom. Eén en ander wordt 
hieronder nader uitgewerkt. 
 
3.2. Algemeen beleid. 
3.2.a Het beleid Wmo in Vitale buurten. 
Met het beleid Wmo in Vitale buurten organiseren wij een structuur waarbinnen wij de 
gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel kunnen opvangen. Wij stellen hiermee burgers in 
staat om met elkaar de verbinding aan te gaan. We organiseren sociale netwerken waarin 
mensen elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen. Daarnaast leggen wij in de uitvoerende 
netwerken op wijkniveau verbindingen tussen zorg en welzijn. Een voorwaarde hiervoor is dat 
de zorgaanbieders in deze uitvoerende netwerken kunnen participeren. Ook moeten er op 
termijn alternatieven ontwikkeld zijn voor een gedeelte van de huidige dagopvang-
voorzieningen. 
3.2.b Eigen hulptroepen organiseren. 
In navolging op de eigen krachtconferenties binnen de jeugdzorg heeft Mezzo (landelijke 
ondersteuningsorganisatie voor mantelzorg) een methodiek ontwikkeld waarbij getrainde 
vrijwilligers mantelzorgers ondersteunen het eigen netwerk te mobiliseren. Wij hebben 
Humanitas een subsidie verstrekt om deze methodiek in Groningen te gaan gebruiken. 
3.2.c Hulptroepen professioneel ondersteunen als mensen de begeleiding gedeeltelijk 
kwijtraken. 
Een grote groep mensen raakt een gedeelte van hun begeleiding kwijt. Het gaat hierbij vooral 
om die vormen van begeleiding die de participatie bevorderen. Dit deel zal onder andere via de 
Wmo door vrijwilligers moeten worden opgevangen. Wij willen bevorderen dat de 
professionals die contact hebben met deze mensen actief als achtervang voor de vrijwilligers 
beschikbaar zullen zijn.  
3.2.d Communicatietraject. 
Voor de uitvoering van de Wmo wordt veel verwacht van de netwerken om een persoon. 
Daarnaast zullen er veel vrijwilligers nodig zijn om de AWBZ-maatregelen op te vangen. Wij 
willen daarom de komende tijd een voorlichtingscampagne gaan organiseren, waardoor onze 
burgers meer betrokken worden. 
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3.3. Specifiek beleid. 
Naast bovengenoemde algemene voorzieningen zijn wij van mening dat onze stad behoefte 
heeft aan een aantal specifieke voorzieningen voor mensen die straks geen begeleiding meer 
krijgen vanuit de AWBZ. Wij denken daarbij aan het volgende. 
3.3.a Tijdelijk voortzetten voorziening dagopvang. 
Zoals eerder al aangegeven zijn er in Groningen op dit moment 16 groepen dagverzorging met 
een redelijke spreiding over de wijken bij instellingen als Mercator, Ebbingepoort, Veldspaat, 
Heymanscentrum etc. Al met al gaat het dagelijks om 132 plekken waar in totaal ruim 300 
mensen gebruik van maken.  
 
Wanneer we van de landelijke aannames uitgaan dat 30% van de cliënten de indicatie verliest, 
zullen op korte termijn ongeveer 40 plekken verdwijnen. Wij willen voorkomen dat mensen 
nergens meer terecht kunnen en daarom willen we vooralsnog de dagopvang zoveel mogelijk 
continueren gedurende één jaar, zodat we tijd hebben om te onderzoeken welke alternatieve 
voorzieningen mogelijk zijn. We gaan vooralsnog uit van 40 plekken, maar we willen de 
komende maanden kritisch kijken naar noodzaak en gebruik van de plekken. Het is goed 
mogelijk dat in een aantal gevallen mensen ook goed terecht kunnen binnen onze algemene 
welzijnsvoorzieningen. Bovendien dienen we ook rekening te houden met het feit dat de 
plekken zijn verspreid over verschillende groepen, meestal bedoeld voor mensen met een 
specifieke aandoening of beperking. We zullen dus, in overleg met de instellingen, een 
bepaalde flexibiliteit moeten inbouwen. Gedurende het jaar kunnen ook nieuwe mensen 
instromen, maar daarvoor dienen nog wel de nodige criteria te worden ontwikkeld. We stellen 
voor dat de beoordeling (aan de hand van de criteria) door de instellingen wordt gedaan. 
Mensen kunnen via de reeds bestaande netwerken aangemeld worden of zichzelf aanmelden. 
  
Gezien onze budgettaire mogelijkheden, stellen we aan het tijdelijk voortzetten van de 
dagopvang wel de voorwaarde dat een cliënt maximaal drie dagdelen gebruik kan maken van 
deze opvang en een eigen bijdrage betaalt voor de maaltijd. Op deze basis bedragen de 
geschatte kosten gedurende een jaar € 500.000,--. Bij deze inschatting hebben we ons 
gebaseerd op de huidige kosten van de dagopvang, maar ook hierover dient op korte termijn 
overleg plaats te vinden met de instellingen.  
3.3.b Individuele begeleiding door professionele achterwacht. 
Deze maatregel willen wij inzetten voor die mensen die hun individuele begeleiding helemaal 
kwijt raken en ook geen dagopvang hebben. Het gaat met name om ouderen met beginnende 
dementie, burgers met psychiatrische problematiek, burgers met lichte verstandelijke beperking 
en burgers met een combinatie van somatische en psychische problematiek. Deze groep is 
relatief groot (1.582 cliënten) en we zullen ons moeten beperken tot mensen die hun indicatie 
volledig kwijtraken. Van groot belang hierbij is om deze mensen in beeld te blijven houden op 
het moment dat zij geen gebruik meer kunnen maken van de huidige AWBZ-voorziening. 
Wanneer we er vanuit gaan dat ook hier 30% de indicatie individuele ondersteuning geheel 
verliest, betreft het in onze stad 475 cliënten. De oplossing ligt hier mogelijk in versterking van 
de professionele zorgondersteuning, waarbij een professional een netwerk van vrijwilligers 
rond een cliënt ondersteunt.  
 
Om een schatting te kunnen maken van de kosten baseren wij ons op het eerder genoemde 
rapport van HHM. In dit rapport zijn namelijk ook berekeningen gemaakt voor het verwachte 
gebruik van bestaande en van alternatieve voorzieningen als gevolg van het (gedeeltelijk) 
wegvallen van de indicatie begeleiding (op deze berekeningen is ook het gemeentelijk 
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compensatiebudget gebaseerd). Ten aanzien van deze specifieke maatregel heeft HHM, onder 
de noemer intensieve vrijwillige thuishulp, een compensatiebudget van € 2.200,-- per cliënt per 
jaar berekend. Wij hebben voor deze functie voor 2010 reeds € 300.000,-- opgevoerd in het 
kader van Wmo in Vitale buurten. Een ophoging van het budget met nog eens € 250.000,-- als 
antwoord op de AWBZ-pakketmaatregel is naar onze mening reëel.  
3.3.c Stut en steun bij huishouding. 
Bij de vermelde doelgroepen onder b. kunnen problemen in de huishouding onderdeel 
uitmaken van de totale problematiek. De verwachting is echter dat dit vooral zal gaan spelen bij 
de doelgroepen burgers met licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek, 
omdat de andere doelgroepen vaak al enige ondersteuning bij de huishouding hebben. Op basis 
van berekeningen in het rapport van HHM willen wij een budget van € 160.000,-- beschikbaar 
stellen voor extra huishoudelijke hulp. 
3.3.d Alternatieve voorzieningen. 
Wij hebben, op basis van de huidige gegevens, getracht zo goed mogelijk een beeld te geven 
van de gevolgen voor mensen die hun indicatie-begeleiding verliezen. Op dit moment zijn 
echter nog niet álle gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel bekend, bijvoorbeeld voor de 
alternatieve voorzieningen die (deels) door PGB-budgetten in stand worden gehouden. Het kan 
hier bijvoorbeeld gaan om vormen van respijtzorg voor mantelzorgers, zoals zorgboerderijen, 
logeeradressen etc. Onlangs meldde zich bijvoorbeeld de Wiershoek bij ons die een deel van 
hun inkomen kwijt dreigt te raken. Ook de gevolgen voor mensen met een verstandelijke 
beperking zijn nog niet bekend. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 218.000,-- te 
reserveren voor alternatieve voorzieningen en € 100.000,-- voor onvoorziene gevolgen. 
 
In dit verband willen we ook opmerken dat wij ons zorgen maken over klantgroep 10, mensen 
met een zintuiglijke beperking, waarvan er in Groningen 527 woonachtig zijn. Het 
compensatiebudget is gebaseerd op onder meer de notie dat het gaat om een relatief kleine 
groep cliënten, althans voor de meeste gemeenten, waardoor er meestal geen specifiek beleid of 
voorzieningen zijn. Er is verondersteld dat deze cliënten vaak een sterk eigen netwerk hebben 
en veel contact met patiëntenverenigingen. De verwachting is dus dat binnen dit netwerk 
gezocht zal worden naar oplossingen voor wegvallende begeleiding. Deze redenering gaat in 
ieder geval niet op voor een groep dove cliënten van Noorderbrug, waarvan een deel hun 
begeleiding dreigt kwijt te raken. Hier gaat het om mensen met een langdurig internaats-
verleden, die vanwege onder andere een constante informatieachterstand zonder ondersteuning 
niet kunnen participeren in de samenleving. Mede op verzoek van het ministerie voeren wij 
overleg met Noorderbrug en de regiogemeenten over alternatieve mogelijkheden en het 
ministerie is ook betrokken bij dit overleg. Het is echter nog niet bekend welke maatregelen 
voor deze groep (kunnen) worden getroffen. 
 
3.3.e Extra inzet op uitvoeren maatregelen. 
Het op korte termijn initiëren en uitwerken van alle maatregelen zal extra inzet vragen, waarbij 
ook onderzoek gedaan zal moeten worden naar de mogelijkheden om alternatieve 
voorzieningen te realiseren voor de dagopvang. Binnen de huidige capaciteit van de diensten 
OCSW en HVD zijn hiervoor geen uren beschikbaar. Wij willen hiervoor een budget 
beschikbaar stellen van € 100.000,--.  
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Financiële paragraaf. 
De hiervoren genoemde maatregelen willen wij in eerste instantie financieren gedurende een 
periode van een jaar. Wij verwachten in 2010 een duidelijker beeld te hebben van de exacte 
gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel en de alternatieve voorzieningen die noodzakelijk 
zijn om mensen te laten participeren in de samenleving. Wij zullen dan opnieuw de financiële 
consequenties hiervan in beeld brengen. Op dit moment is voor alle maatregelen samen een 
bedrag nodig van € 1.328.000,--. 
 
1. voortzetten dagopvang   €    500.000,-- 
2. individuele begeleiding   €    250.000,-- 
3. stut en steun huishouding   €    160.000,-- 
4. alternatieve voorzieningen   €    218.000,-- 
5. extra inzet     €    100.000,-- 
6. onvoorzien     €    100.000,-- 
Totaal      € 1.328.000,-- 
 
Deze maatregelen kunnen gedekt worden uit de hogere uitkering uit het gemeentefonds  
(in 2009 € 400.000,-- en in 2010 € 928.000,--). De hogere uitkering in 2009 van € 400.000,-- 
leidt tot een resultaat bij de gemeenterekening 2009. Pas bij de vaststelling van de jaarrekening 
kan dat worden bestemd. We stellen voor nu ter dekking een onttrekking aan de reserve Wmo. 
Bij de bestemming van het jaarrekeningsresultaat zullen we, afhankelijk van het niveau van de 
reserve Wmo, voorstellen deze reserve weer aan te vullen.  
 
1. onttrekking reserve Wmo  €    400.000,--  
2. compensatie AWBZ 2010    €    928.000,-- 
Totaal     € 1.328.000,-- 
 
        
 Begrotingswijziging 2010             
 Compensatiebudget AWBZ pakketmaatregel           
        
 Betrokken dienst(en) BSD, HVD en OCSW    
 Naam voorstel Compensatiebudget AWBZ pakketmaatregel  
 Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) Raad      
 Incidenteel / Structureel I      
 Soort wijziging Exploitatie     
 Tijdsplanning krediet n.v.t.      
        
        
          Toevoeging  Onttrekking   
Pr.gr. Financiele begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
9.04 Gemeentefonds  928 928   928
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten     400 400
6.25 Sociaal cultureel werk 1.328  -1.328   -1.328
 Totalen begrotingswijziging 1.328 928 -400 0 400 0
        
        
 Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging:       
 zie voorstel    
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Voorstel. 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: 
I. een budget van € 1.328.000,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van specifieke 

voorzieningen voor mensen die ten gevolge van de AWBZ-pakketmaatregel minder/geen 
begeleiding ontvangen; 

II. dit budget te dekken uit het compensatiebudget AWBZ-pakketmaatregel 2010  
ad € 928.000,-- en een onttrekking aan de reserve Wmo ad € 400.000,--; 

III. deze budgetten over te hevelen van de Bestuursdienst en de Hulpverleningsdienst naar de 
dienst OCSW; 

IV. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. H.P. Bakker. 
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