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Voorlopige agenda van de
commissie Onderwijs en Welzijn van

8 september 2010

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

Datum: woensdag 8 september 2010
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: D. Jager
Griffier: W.T. Meijer; (050) 367 77 26
Documenten: OWverslag 8 september (pdf)

A. Algemeen deel

A1. Opening en mededelingen

A2. Vaststelling agenda

A3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen

A4. Conformstukken

Sport op Orde: ophalen krediet (Raadsvoorstel 27/5/10)
Raadsvoorstel - Sport op Orde ophalen krediet investeringsplanning 2010pdf
(pdf)

A5. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel

B1. Voortgang VMBO en krediet tbv terreinaanleg Noordoost
(Raadsvoorstel 20/8/10)
Raadsvoorstel - Voortgang VMBO Noordoost en West en krediet ten behoeve
terreinaanleg Noordoost (pdf)

B2. Verbeterslag hulpverlening aan tippelprostituees (Collegebrief 18/6/10)
- Op verzoek van ChristenUnie
Collegebrief - Verbeterslag hulpverlenging aan prostituees van de Tippelzo-
ne.gr10.2293062 (pdf)

B3. vervalt
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B4. Simplon (Collegebrief 2 juli 2010)
Collegebrief - Simplon.gr10.2306478 (pdf)

C. Huishoudelijk deel

C1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname

C2. Vaststelling verslagen 12 mei en 17 juni 2010
Verslag - Notulen12 mei 2010 (pdf)
Verslag - Notulen 17 juni 2010 (pdf)

Spreekrecht (z.o.z.)
Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de in-
houdelijke agendapunten (inclusief de conformstukken onder A) 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 commis-
siegriffier. De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda’s worden in
de vergadering vastgesteld.
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VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN 
 
WI: O&W nr. 10/06 
Datum: 8 september 2010 
Plaats: oude raadzaal 
Tijd: 16.30 – 17.45 uur 
 
Aanwezig: dhr. D. Jager (voorzitter), mw. M. Dekker, mw. E. van Lente, dhr. R. van der Schaaf 
(PvdA), dhr. M.D. Blom (VVD), dhr. V.G.F. Möhlmann, mw. A. Postma (GroenLinks), dhr. A. 
Sijbolts (Stadspartij), mw. H. Rademaker (SP), mw. G.E.J. van der Meulen, dhr. P.S. de Rook (D66), 
dhr. D.G. Heeringa (CDA), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), mw. R.J.A.M. Krüders (Student en Stad), 
mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren). 
Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 
De wethouders: mw. E. Pastoor, dhr. T. Schroor, dhr. F. de Vries tot 17.00 uur, mw. J.A. Visscher 
Afwezig met kennisgeving: dhr. J. Evenhuis (VVD), dhr. J. Bolhuis (Stadspartij), dhr. G.J. Kelder 
(Partij voor de Dieren). 
Verslag: dhr. J. Bosma (Notuleerservice Nederland). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. ALGEMEEN DEEL 
 
A.1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter: 

• Opent de vergadering om 16.30 uur. 
• Herinnert aan de bijeenkomst ter voorbereiding van het integraal onderwijshuisvestingsplan 

bij de dienst OCSW op 15 september van 13.00-14.30 uur; het werkbezoek aan CJG in 
Beijum op 22 september van 12.00-13.00 uur; en het werkbezoek accommodatiebeleid 
podiuminstellingen in de Oosterpoort op 28 september om 20.00 uur. 

• Spreekt af de griffie werkbezoeken te laten organiseren aan Buurtbemiddeling Stiel en MPG 
krachtwijken. Voor Bslim is te weinig animo, voor de zomer vond al een bijeenkomst plaats. 

• Wijst op de afsluiting van de Week van de Straat op vrijdagmiddag 8 oktober. 
• Kondigt een uitnodiging aan voor de Expert Meeting Bibliotheekvisie op 23 september. 

 
Wethouder De Vries: 

• Is verheugd over de bouwstart van gymzaal De Morgenster met oplevering in mei 2011. 
• Meldt dat GIJS Bears IJshockeyvereniging tijdig de laatste betaling heeft voldaan. 
• Legt een brief d.d. 2 september 2010 in de visietrommel, waarin de KNVB meedeelt 

voetbalvereniging Mamio uit de competitie te nemen. 
• Onderzoekt met de gedeputeerde Sport en met Heerenveen mogelijke aansluiting bij 

ruimtelijk-sportieve ontwikkelingen rond het Olympisch plan 2028. Nadere informatie volgt. 
 
Wethouder Schroor: 

• Verwacht binnen enkele dagen de geplande aankoop van de Wall House. Heeft het nieuwe 
bestuur van de Wall House vrijdag 10 september als deadline gesteld om een correcte 
boekhouding aan te leveren om zo de extra injectie van 30.000 euro te kunnen onderbouwen. 
Het dossier komt naar verwachting oktober 2010 voor de raad beschikbaar. 

 
Wethouder Visscher: 

• Zegt toe rond 1 oktober 2010 al haar onderwerpen op de LTA van data te voorzien. 
• Wijst op de billboards die moeten zorgen voor meer erkenning van mantelzorgers en hen 

attenderen op ondersteuningsmogelijkheden. 
 
Mevrouw Pastoor: 
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• Nodigt de commissieleden uit om op 23 september te komen kijken hoe ze de nieuwbouw aan 
de Kluiverboom wind- en waterdicht zal maken. 

 
A.2 Vaststelling agenda 
 
Agendapunt B.3 is komen te vervallen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
A.3 Langetermijnagenda en lijst moties en toezeggingen 
 
De voorzitter: 

• Stelt voor de brief van wethouders Schroor en Pastoor en de brief openbaar onderwijs hierbij 
te betrekken. Op de laatste brief is nog geen schriftelijke reactie binnengekomen. 

 
Mw. Postma: 

• Hoort graag hoe en wanneer de Lokale Educatieve Agenda aangepakt wordt. 
 
Wethouder Pastoor: 

• Vraagt uitstel tot de commissie van november voor het Rapport Integraal Toezicht Jeugdzorg 
(nr. 67), de Notitie CJG’s (nr. 59) en het Visiedocument Integraal Jeugdbeleid (nr. 60) om 
deze op elkaar af te stemmen. Gaat ervan uit dat de conceptnota Integraal Jeugdbeleid 
hierdoor geen vertraging oploopt. 

• Laat zo snel mogelijk weten hoe en wanneer de Lokale Educatieve Agenda aangepakt wordt. 
• Betreurt dat het Actieplan laaggeletterdheid pas voor de commissie van  november 

aangeleverd kan worden. 
 
Met deze wijzigingen worden de LTA en lijst moties en toezeggingen vastgesteld. 
 
A.4 Conformstukken 
Sport op orde: ophalen krediet 
Het raadsvoorstel gaat als conformstuk naar de gemeenteraad van 29 september 2010. 
 
A.5 Rondvraag 
 
Mevrouw Dekker (PvdA): 

• Herinnert aan de toezegging van wethouder Schroor om de programmering en invulling van 
het Groninger Forum kort na de zomer te agenderen. Wat is de stand van zaken? 

 
Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren): 

• Vraagt of de wethouder gebruik gaat maken van het gratis lespakket over dierenwelzijn dat de 
Dierenbescherming heeft ontwikkeld voor de eerste twee klassen Vmbo. 

 
Wethouder Pastoor: 

• Wijst op de overvloed aan gratis lespakketten, maar zal de animo voor het lespakket over 
dierenwelzijn polsen binnen het Breed Besturen Overleg. 

 
Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Stelt voor het lespakket onder te brengen in het Natuur- en Duurzaamheidseducatiecentrum. 
 
Wethouder Schroor: 

• Heeft het presidium verzocht Grote Markt en Forum in hun totaliteit te agenderen. In januari 
moet de opzet van één Forumorganisatie gereed zijn, een jaar later volgt de invoering. 

• Buigt zich binnenkort met het Groninger Forum en Marketing Groningen over het vergroten 
van de zichtbaarheid door gezamenlijke marketing en promotie de komende jaren. 
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B. INHOUDELIJK DEEL 
 
B.1 Voortgang VMBO en krediet t.b.v. terreinaanleg Noordoost 
 
Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren): 

• Complimenteert het college met de aandacht voor de ecologische waarden van randzones. 
 
Mevrouw Rademaker (SP): 

• Is tevreden over de voortgang. 
 
Mevrouw Postma (GroenLinks): 

• Is tevreden over het overleg met de buurt, duurzaamheidmaatregelen en de financiële update. 
• Vraagt of op suggestie van de ANWB de bushaltes aan de Kluiverboom beiden aan de 

schoolkant kunnen komen te liggen om het oversteken van leerlingen te beperken. 
 
De heer Van der Schaaf (PvdA): 

• Is tevreden over de voortgang, zijn de schoolbesturen ook tevreden? 
• Vraagt of er meer tegenvallers te verwachten zijn door de vastgoedcrisis. 
• Is benieuwd hoe de discussie over de Augustinuslocatie verder zal gaan. 

 
De heer De Rook (D66): 

• Sluit zich aan bij de opmerkingen over duurzaamheid en de vraag over schoolbesturen. 
 
De heer Heeringa (CDA): 

• Pleit ervoor inrichting van de ruimten voor FC Lewenborg in de winterstop af te ronden. 
 
De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Is tevreden over het overleg met gebruikers en omwonenden en de aandacht voor 
duurzaamheid en veiligheid. 

 
Wethouder Pastoor: 

• Dankt de commissie voor de complimenten en instemming. 
• Heeft vernomen dat uit onderzoek naar de bushaltes blijkt dat verplaatsing niet zinvol is. 
• Neemt de invulling van terreinen mee bij het integraal huisvestingsplan openbaar onderwijs. 

 
Het raadsvoorstel gaat als conformstuk naar de gemeenteraad van 29 september 2010. 
 
B.2 Verbetering hulpverlening aan tippelprostituees (op verzoek ChristenUnie) 
 
De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Is teleurgesteld over de resultaten. Er komt geen nachtopvang, omdat de kosten niet op 
zouden wegen tegen de baten en de huidige voorzieningen zouden voldoen. De halve fte extra 
hulpverlening door VNN is mager. 

• Vraagt alternatieven te onderzoeken en wijst op het project Perspectief Plus van Terwille, dat 
openstaat voor alle prostituees en waarvoor de eerste aanmeldingen al binnen zijn. 

• Concludeert dat het college – ondanks de lange behandeltijd – onvoldoende heeft gezocht 
naar mogelijkheden het initiatiefvoorstel uit te voeren. Waarom duurde het zo lang? 

 
Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren): 

• Pleit voor gratis opvang voor verslaafde prostituees. De overheid moet een schild zijn voor de 
zwakkeren. Ook als de vicieuze cirkel niet te doorbreken is, moet de ellende verzacht worden. 

• Vindt de Tippelzone, waarbij vrouwen uit het zicht zijn, geen reden om niet meer te 
investeren. 
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• Stelt dat het redden van een mensenleven niet in kosten en baten valt uit te drukken. Ook 
zonder toekomstige bijdrage verdienen mensen hulp van de overheid. 

• Wil verder praten over deze problematiek bij de uitkomsten van het project Nachtvlinder. 
 
Mevrouw Van der Meulen (D66): 

• Stelt dat Groningen wel veel doet aan de integrale aanpak van drugs- en vrouwenhandel. 
• Pleit voor een realistische afweging wat de eventuele 220.000 euro op zou leveren. Het is de 

vraag of een bereik van bijvoorbeeld zes vrouwen voldoende rendement betekent. 
• Informeert naar het onderzoek over tippelprostituees. 

 
Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Vindt dat het mogelijk moet zijn deze groep voorzieningen en ondersteuning te bieden. 
• Betreurt dat opvang niet mogelijk bleek en hoopt dat het college per geval een passende 

oplossing zal zoeken. 
 
De heer Möhlmann (GroenLinks): 

• Begrijpt de teleurstelling van de ChristenUnie en steunt het zoeken naar alternatieven. 
Perspectief Plus van Terwille verdient een kans. 

• Vraagt wat de maatschappelijk werker van VNN (half fte) gaat doen. 
 
Mevrouw Rademaker (SP): 

• Begrijpt de teleurstelling van de ChristenUnie, al is er meer aanbod op de Tippelzone en geld 
voor onderzoek. 

• Kan zich voorstellen dat het lastig is een goede locatie voor huisvesting te vinden, maar 
verzoekt het college nogmaals om de tafel te gaan met alle partners om toch stappen te zetten. 

 
Mevrouw Van Lente (PvdA): 

• Kan zich vinden in de vragen van de ChristenUnie, al heeft het college niet helemaal stil 
gezeten. De raad heeft besloten wel wat voor deze groep te doen, dat moet ook gebeuren. 

 
De heer Sijbolts (Stadspartij): 

• Deelt de mening van de ChristenUnie en wijst op de zorgplicht van de gemeente. 
• Verbaast zich over de bijdrage van D66, niet alles hoeft altijd meetbaar te zijn. 

 
De heer Heeringa (CDA): 

• Sluit zich aan bij de gestelde vragen en is benieuwd of het college bereid is meer geld te 
investeren in interventiemogelijkheden uit het VNN-onderzoek. 

 
Wethouder Visscher: 

• Begrijpt de teleurstelling over het nog uitblijvende resultaat van stabiele huisvesting, maar 
bestrijdt onvoldoende gezocht te hebben. Het college blijft zoeken. Onconventioneel wonen is 
slechts in een enkel geval passend. 

• Ziet het als plicht het leed van prostituees te verzachten, al is prostitutie niet uit te bannen. 
• Drukt mensenlevens niet in euro’s uit, maar kan anderzijds een euro maar één keer uitgeven. 
• Wijst op de time-outvoorziening waar vrouwen per taxi heen gebracht kunnen worden. 
• Antwoordt dat de maatschappelijk werker in de huiskamer op de Tippelzone actief contacten 

legt met de tippelprostituees en ze op de mogelijkheid wijst eruit te stappen. De huiskamer 
van de Tippelzone voorkomt overlast in de binnenstad en biedt de vrouwen juist hulp en rust. 

• Gaat met een delegatie straatprostituees via Stichting Madelief, de politie en hulpverlening de 
mogelijkheden bespreken om wel iets te bereiken, waarbij de balans van het budget 
Maatschappelijke Opvang gehandhaafd moet blijven. 

• Antwoordt dat het project van Terwille de gemeente erg veel geld zou kosten. 
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• Bekijkt welke succesvolle interventies het VNN-onderzoek oplevert. Is bereid over extra 
maatregelen te discussiëren, mits middelen eerlijk verdeeld blijven over alle doelgroepen. 

 
B.4 Simplon 
 
Mevrouw Rademaker (SP): 

• Hoeft niet elk kwartaal een rapportage te ontvangen en gaat ervan uit dat het college de raad 
informeert wanneer nodig. 

 
Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Sluit zich aan bij de bijdrage van de SP. 
 
Mevrouw Postma (GroenLinks): 

• Sluit zich aan bij de bijdrage van de SP. 
 
De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Vraagt of de verbeterslag na drie kwartalen van de grond is gekomen. 
 
De heer De Rook (D66): 

• Hoeft geen kwartaalrapportage te ontvangen, omdat het college meldde dat er geen structureel 
probleem is. Wacht met interesse het debat in het najaar af. 

 
De heer Heeringa (CDA): 

• Wil wel de kwartaalrapportages ontvangen, doorsturen is een kleine moeite. 
 
De heer Blom (VVD): 

• Wil ook de rapportages ontvangen om een vinger aan de pols te houden, gezien de 
verrassingen uit het verleden. 

 
De heer Sijbolts (Stadspartij): 

• Vertrouwt het college toezicht op de kwartaalrapportages en het informeren van de raad toe. 
 
Mevrouw Dekker (PvdA): 

• Sluit zich aan bij eerdere voorstanders. 
 
Wethouder Schroor: 

• Dankt de commissie voor de steun en zal slechte signalen altijd aan de raad voorleggen, ook 
buiten de jaarcijfers in het voorjaar en de tussenrapportage in het najaar om. 

• Noemt de stand van zaken bemoedigend. Het verwachte begrotingsoverschot 2010 bedraagt 
20.000 euro. Het eerste kwartaal zijn de uitgaven al wel aangepast, het verhogen van de 
toegangs- en horecaprijzen is wat later ingevoerd, waardoor de inkomsten tegenvielen. De 
komende maanden zijn cruciaal voor de jaarinkomsten van Simplon. 

 
C. HUISHOUDELIJK DEEL 
 
C.1 Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
 
De heer Verhoef (ChristenUnie): 

• Mist in het contract met het Groninger Museum (collegebrief d.d. 22 juli 2010) het Mendini-
paviljoen en de bijbehorende huurverhoging. Wordt dat in een apart contract geregeld? 

 
Wethouder Pastoor: 

• Geeft de vraag door aan wethouder De Vries. 
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C.2 Vaststelling verslagen 12 mei en 17 juni 2010 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur. 
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Toezeggingen namens het college 
 
Toezeggingen namens wethouder De Vries: 

• Legt een brief d.d. 2 september 2010 in de visietrommel, waarin de KNVB meedeelt 
voetbalvereniging Mamio uit de competitie te nemen. 

 
Toezeggingen namens wethouder Visscher: 

• Zegt toe rond 1 oktober 2010 al haar onderwerpen op de LTA van data te voorzien. 
 
Toezeggingen namens wethouder Pastoor: 

• Laat zo snel mogelijk weten hoe en wanneer de Lokale Educatieve Agenda aangepakt wordt. 
• Levert voor de novembercommissie de Notitie CJG’s, het Visiedocument Integraal 

Jeugdbeleid, het Rapport Integraal Toezicht Jeugdzorg en het Actieplan laaggeletterdheid 
aan. 

• Polst in het Breed Besturen Overleg de animo voor het gratis lespakket over dierenwelzijn, 
dat de Dierenbescherming ontwikkeld heeft voor de eerste twee klassen vmbo. 

 
Toezeggingen namens wethouder Schroor: 

• Informeert de raad zodra er negatieve signalen over Simplon zijn. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: OS 09.2117815 
Registratienummer : GR 10. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Sport op Orde: ophalen krediet investeringsplanning 2010 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Op 20 februari 2008 heeft u de nota Sport op Orde vastgesteld. De nota geeft een totaal 
overzicht van de geplande maatregelen en de financiering ervan voor 2008 en daarna. 
De voortgangsrapportage Sport op Orde en MIOP 2008 is op 17 december 2008 door 
de raad vastgesteld. Hierin hebben wij een (financiële) rapportage gegeven van de 
investeringsprojecten die wij in het kader van Sport op Orde in 2008 hebben 
uitgevoerd. Op 15 januari 2009 heeft uw raad de nota Sport op Orde: ophalen kredieten 
investeringsplanning 2009 vastgesteld.  
 
Voor de uitvoering van de investeringsplanning 2010 dient uw raad een krediet 
beschikbaar te stellen. Hiertoe dient dit raadsvoorstel. 
 
Sport op Orde. 
Met Sport op Orde zijn de volgende investeringen op de sportparken vastgesteld. 
 
Sportpark Vervanging bestaand 

kunstgras 
2008    2009    2010    2011 

Capaciteit: kunstgras ipv 
natuurgras 
2008    2009    2010    2011 

Was/kleed/lockers 
2008    2009    2010   2011 

Stadspark Vogels     X   X 
Hoogkerk     X  
Noorden                 X  
Coendersborg   X   
Wijert   X   
Corpus den 
Hoorn 

                                         X   

Kardinge                                          X    X 
Esserberg                                          X                             X                                       X 
Vinkhuizen I                X                       X                X                X 
 
 
Esserberg. 
De capaciteitsuitbreiding op sportpark Esserberg staat in de nota Sport op Orde gepland 
voor 2010. Wij hebben echter de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Esserberg 
een jaar naar voren gehaald en inmiddels gerealiseerd (zie nota Sport op Orde kredieten 
investeringplanning 2009). De reden was dat de renovatie van de staantribune 
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gelijktijdig moest gebeuren met de aanleg van het kunstgras. De renovatie van de 
staantribune was dringend nodig omdat de veiligheid van de tribune in het geding 
stond. De renovatie van de staantribune en de aanleg van het kunstgrasveld zijn 
inmiddels gerealiseerd.  
 
Eind 2007 heeft de KNVB een capaciteitsoverzicht gemaakt van al onze sportparken en 
daarbij de knelpunten gemarkeerd. De KNVB heeft gekeken naar wat de benodigde 
capaciteit zou moeten zijn op basis van de huidige bezetting van de parken. Dit om de 
basis op orde te krijgen. De resultaten van dit overzicht zijn meegenomen in de nota 
Sport op Orde, die uw raad heeft vastgesteld op 20 februari 2008. In die nota hebben 
wij voorgesteld om vijf extra kunstgrasvelden aan te leggen en vier extra was- en 
kleedaccommodaties te bouwen. Zo zijn er inmiddels kunstgrasvelden aangelegd op de 
sportparken Stadspark (vv de Vogels), De Verbetering (Hoogkerk), ’t Noorden, 
Vinkhuizen I en op de Esserberg. Daarnaast is er geïnvesteerd in uitbreiding van was- 
en kleedaccommodaties op sportpark Kardinge, wordt er momenteel hard gewerkt aan 
een nieuw clubgebouw voor vv Groninger Boys op Vinkhuizen I en zijn op diverse 
plaatsen teamlockers geplaatst om de capaciteitsproblemen op te lossen.  
Als slotstuk voor de nota Sport op Orde staat voor 2010 de realisatie van was- en 
kleedaccommodatie op sportpark Esserberg gepland. Hiervoor is een 
investeringskrediet nodig. 
 
Financiën. 
Voor de uitvoering van de investeringsplanning 2010 dient uw raad het volgende 
benodigde krediet beschikbaar te stellen 
- Was- en kleedaccommodatie sportpark Esserberg   € 211.000,-- 
 
Het totaal van de te verstrekken kredieten voor 2010 bedraagt daarmee € 211.000,--. 
Op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 4,4% 
bedragen de kapitaallasten € 20.000,--. De kapitaallasten zijn middels Sport op Orde al 
in de begroting 2010 van OCSW gedekt. Daarom behoeft via de begrotings-wijziging 
alleen het benodigde investeringskrediet geaccordeerd te worden. 
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Begrotingswijziging 2010
Ophalen krediet Sport op Orde investering 2010 

Betrokken dienst(en) OCSW
Naam voorstel Ophalen krediet Sport op Orde investering 2010 
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) Raad
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging Investering
Tijdsplanning krediet 2010

Toevoeging Onttrekking
Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
6.17 (Sport)accommodaties 0 0

Totalen begrotingswijziging 0 0 0 0 0 0

Beschikbaar te stellen kredieten Bedrag
- Was- kleedaccommodatie sportpark Esserberg 211           

Totalen kredieten 211         

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

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

Op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 4,4% bedragen de kapitaallasten 20 duizend euro. 
De kapitaallasten zijn middels Sport op Orde al in de begroting 2010 van OCSW gedekt. Daarom behoeft via de 
begrotingswijziging alleen het benodigde investeringskrediet geaccordeerd te worden.

(i)

 
 
 
Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij voor te besluiten: 
I. een krediet van € 211.000,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van was- en 

kleedaccommodatie op sportpark Esserberg; 
II. de kapitaallasten van het krediet ad € 20.000,-- te dekken uit binnen de begroting 

2010 beschikbare middelen voor Sport op Orde; 
III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. L.J. (Leo) Bosdijk. 
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RAADSVOORSTEL: 
2009-2010 
Ons kenmerk: OS 10.2333528 
Registratienummer : GR 10. 
Ingekomen op : 
 
 
Onderwerp: Voortgang VMBO Noordoost en West en krediet ten behoeve terreinaanleg 
Noordoost 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Begin 2010 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de nieuwe 
schoolgebouwen voor het VMBO in het noordoosten en krediet aangevraagd voor de 
bouw van de nieuwe VMBO in het westen van onze stad. Sindsdien is weer een aantal 
forse stappen gezet. 
Naast het voorleggen van een rapportage over de voortgang bij beide projecten betekent 
een en ander dat wij u thans verzoeken een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen 
voor de terreinaanleg van en rondom de (V)MBO-boulevard in Noordoost. 
Een kredietverstrekking die past binnen de ramingen die wij u begin 2010 hebben 
voorgelegd uitkomend op een totale investering in het VMBO van afgerond  
€ 38 miljoen.  
  
In het navolgende lichten wij achtereenvolgens toe:  
1. voortgang ((V)MBO-boulevard Noordoost; 
2. voortgang VMBO West; 
3. financieel totaaloverzicht; 
4. begrotingswijziging. 
 
1. Voortgang (V)MBO-boulevard Noordoost. 
In het raadsvoorstel van begin 2010 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van 
de VMBO in Noordoost tot dan toe. Daarbij zijn wij specifiek ingegaan op de aan-
bestedingen, het bouwtraject, het inrichtingsplan voor de omgeving en een kunstuiting 
bij de realisatie van de (V)MBO-boulevard. Thans delen wij u het volgende mede. 
 
a. Sportgebouw.  
Door de strenge winter kon de bouw van het sportgebouw pas starten in februari 2010.  
 
Niettemin lijkt het te gaan lukken voor het einde van het jaar de bouw af te ronden. Dat 
betekent dat in januari 2011 de vrijwilligers van de FC Lewenborg aan de slag kunnen 
met de inrichting van hun deel van het gebouw (kantine, bestuurs- en commissiekamer, 
etc.) en dat het oude onderkomen begin 2011 kan worden gesloopt. De inrichting van 
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de gymzalen wordt eveneens in januari afgerond, zodat direct na de voorjaarsvakantie 
de gymzalen vol in gebruik (overdag scholen en ’s avonds verenigingen) genomen 
kunnen worden. De inrichting van de directe omgeving van het sportgebouw - deel 4 
van de inrichting - wordt vanaf medio oktober 2010 ter hand genomen, zodat ook deze 
bij de ingebruikneming van het gebouw klaar is.  
 
b. Schoolgebouw. 
De bouw van de school is begin december 2009 gestart. Door de strenge winter heeft de 
bouw 5 weken volledig stil gelegen. Ondanks deze tegenslag bij de start verloopt de 
bouw sinds maart 2010 zo vlot dat de achterstand ten opzichte van de planning zo goed 
als ingelopen is. Een en ander betekent dat het schoolgebouw zeer waarschijnlijk medio 
mei 2011 kan worden opgeleverd. De beide schoolbesturen kunnen dan aan de slag met 
de inrichting en inhuizing. De schoolbesturen hebben daarmee voldoende tijd om het 
nieuwe gebouw bij het begin van het schooljaar 2011/ 2012 in gebruik te nemen. Met 
de inrichting van de schoolomgeving - deel 2 en 3 van de inrichting omgeving - wordt 
vanaf februari 2011 begonnen, zodat ook de omgeving met ingang van het nieuwe 
schooljaar gebruiksklaar is. Wel zal pas in het najaar van 2011 de groenaanplant plaats 
kunnen vinden. 
 
c. Inrichting omgeving. 
Het definitieve ontwerp voor de terreininrichting dat wij u begin 2010 hebben 
voorgelegd is in de periode tot aan de zomer in detail uitgewerkt.  
Het ontwerp heeft de volgende onderdelen: 
1. Parkeerplaats voor 300 auto’s.  

De parkeerplaats is in halfverharding vorig jaar aangelegd om enerzijds de 
parkeerdruk op de wijk zo snel mogelijk te beperken en anderzijds om de 
aannemers tijdens de bouw ruimte te bieden voor een werkterrein en opslag.  
In het voorjaar van 2011 wordt gestart met de definitieve vormgeving en 
afwerking van het parkeerterrein. Dit zal fasegewijs plaatsvinden om behoudens 
een korte periode continue voldoende parkeergelegenheid te hebben voor 
docenten, leerlingen en bezoekers van het Alfa College. De tijdelijke aantakking 
op de Kluiverboom zal na gereedkoming van de ongelijkvloerse kruising 
Oostelijke Ringweg/Kluiverboom vervangen worden door de definitieve 
aansluiting. 

2. Boulevard. 
Dit betreft zeg maar het "schoolplein" voor de leerlingen van het VMBO en het 
MBO. De boulevard strekt zich van de Oude Stadsweg uit tot aan de 
Kluiverboom en wordt aan de zijde van het fietspad Langszij begrensd door een 
ruim opgezette groene haag en de brugverbinding met het sportgebouw. Langs 
het fietspad Langszij komt een brede groene haag die zorgt voor begrenzing van 
het schoolterrein.  
Aan de zijde langs het parkeerterrein wordt de boulevard gemarkeerd door 
grondlichamen van circa 2,5 meter hoog die de blik op het "blik" wegnemen.  
 
Aan de kant van de Kluiverboom is een terrein - overeenkomstig het 
Stedenbouwkundig Plan - vrij gehouden voor een nieuwe vestiging van het 
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Noorderpoortcollege1. Op de boulevard worden op meerdere plekken ruime 
zitmogelijkheden gerealiseerd, komen drie superkrukken met krukjes (het 
kunstobject) en worden groepsgewijs bomen geplant.  

3. Vijver en los- en laadzone. 
Gelegen tussen het nieuwe schoolgebouw en de Oostelijke Ringweg komt een 
vijver in verband met de zogenaamde watertoets met langs de "achterkant" van 
het schoolgebouw een via de parkeerplaats te bereiken toegangsweg voor de 
bevoorrading van de school. In de punt van deze zone ligt nog een terrein dat 
door de scholen nog nader ingevuld kan worden in relatie tot de onderwijs-
programma’s.  

4. Terrein om sportgebouw. 
De directe omgeving van het sportgebouw wordt ingericht met een fietsenstalling 
tussen het gebouw en de Oostelijke Ringweg. De fietsenstalling kan achterlangs 
het gebouw bereikt worden, zodat de ruimte voor het gebouw vrij blijft voor 
publiek. Dit voorterrein ligt ten opzichte van de kunstgrasvelden iets verhoogd. 

5. Fiets- en voetpaden inclusief bermen. 
Het fietspad Langszij wordt vernieuwd en voor een groot deel komt er een nieuw 
voetpad langs. Op een deel van het tracé wordt het fiets-/voetpad in beperkte zin 
verlegd en de rotonde nabij het huidige FC Lewenborg gebouw wordt verwijderd. 
Ter hoogte van de kunstgrasvelden komt tussen het fietspad en de velden een 
bomenrij. Dit gedeelte van het tracé wordt ook geschikt gemaakt voor 
bevoorrading van het sportgebouw (2 á 3 wagens per week).  
De verkeerssituatie wordt daarmee veiliger in vergelijking met de huidige 
situatie, waarbij het gebouw van de FC Lewenborg via het onoverzichtelijke 
gedeelte van Langszij bevoorraad wordt. Voorts wordt de kruising van de 
fietspaden Langszij en Oude Stadsweg aangepast, zodat de rijrichtingen op de 
Oude Stadsweg ter plaatse van de kruising worden gescheiden. In het fietspad 
Langszij komen - mede op aangeven van de bewoners - vlakbij de kruising 
voorzieningen om de snelheid te remmen.   

6. Strook tussen sportvelden/fietspad en woonhuizen. 
Deze groenstrook wordt heringericht. Voor deze herinrichting is een plan 
gemaakt dat in het najaar met de aanwonenden wordt besproken. De definitieve 
keuzes voor de detailinrichting worden samen met de bewoners gemaakt.  

7. Omgeving openbare tennisbanen/terrein tussen Alfa College en Kimkiel. 
De parkeerplaatsen op dit terrein zijn reeds grotendeels verwijderd. Er komt een 
nieuwe ontsluiting naar het Alfa College en de Kimkiel. De bevoorrading van het 
Alfa College behoeft dan niet meer via het fietspad Langszij te lopen en wordt 
daarmee aanzienlijk veiliger. Voor de groene herinrichting van het gebied tussen 
de woningen en de nieuwe ontsluitingsweg voor Alfa College en Kimkiel is een 
plan gemaakt dat in het najaar met de daar aanwonenden wordt doorgesproken.   

 
Bijgaand treft u het definitieve ontwerp aan met een aantal referentiebeelden  
(zie bijlage 1). Met betrekking tot het ontwerptraject merken wij nog het volgende op. 
 
Participatie. 
Tijdens het ontwerptraject is uiteraard meerdere keren overleg gevoerd met de 
                                                 
1 Dit najaar neemt het Noorderpoortcollege besluiten over de realisatie van deze vestiging. 
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toekomstige gebruikers. Het definitieve ontwerp is doorgenomen met de vertegen-
woordigers van de verschillende scholen en op grond van hun op- en aanmerkingen op 
een aantal punten bijgesteld. 
Voorts is op 9 juni jl. het definitief ontwerp op een informatieavond gepresenteerd aan 
de buurt. Tijdens deze avond is aangegeven dat over de randzones direct grenzend aan 
de woningen nog nader overleg met de direct aanwonenden zal plaatsvinden.  
Dit overleg vindt in het najaar 2010 plaats en betreft twee zones, te weten: 
o de groenstrook gelegen tussen de woonbebouwing en het fietspad langs de 

kunstgrasvelden en; 
o het groengebied tussen het Alfa College en de openbare tennisbaan. 
De groene herinrichting van deze zones zal met de inbreng vanuit de bewoners in het 
voorjaar van 2011 plaats vinden. 
 
Duurzaamheid en ecologie. 
Zoals bekend hebben wij bij de bouw van de nieuwe school in goed overleg met de 
beide schoolbesturen stevig ingezet op het thema duurzaamheid. Met betrekking tot de 
gebouwen hebben wij u daarover in eerdere raadsvoorstellen geïnformeerd.  
Ook bij de terreininrichting zijn de thema’s duurzaamheid en een onderhoudsarme 
inrichting naast het creëren van een aantrekkelijke omgeving leidend geweest. Zo wordt 
de verlichting van het parkeerterrein gerealiseerd met led-lampen en wordt daar waar 
mogelijk materiaal hergebruikt. De beschoeiingen die op enkele plaatsen noodzakelijk 
zijn, zijn gemaakte van gerecycled kunststof .  
Voorts vindt de levering en verwerking van alle betonstraatstenen op duurzame wijze 
plaats. Door nieuwe regelgeving is machinaal straten bijna geheel verplicht voor het 
terrein. De leverancier die wij voorschrijven voor de betonstraatstenen hanteert een 
duurzame oplossing. De betonstraatstenen voor in  totaal zo’n 7.000 m2 worden 
geleverd in het juiste verband, waardoor een forse reductie van overtollig materiaal 
wordt gerealiseerd en er minder transporten nodig zijn. Bovendien wordt het 
verpakkingsmateriaal retour genomen voor recycling. 
Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met ecologische waarden. Zo is er 
specifiek aandacht voor de randzones, die met name voor tal van insecten en kleine 
zoogdieren als verbindingsroute van belang zijn. Uiteraard is ook bij de beplantings-
keuze de ecologische betekenis meegenomen.  
 
Overleg provincie. 
Vrijwel tegelijkertijd met de aanleg van de (V)MBO-boulevard werkt de provincie aan 
de realisering van de ongelijkvloerse kruising van de Oostelijke Ringweg en de 
Kluiverboom. Beide werken zijn op elkaar afgestemd en de samenwerking tussen 
provincie en gemeente verloopt uitstekend. Zo worden de geluidswerende voor-
zieningen noodzakelijk voor het schoolgebouw in het werk van de provincie 
opgenomen en zijn er heldere afspraken over respectievelijke werkterreinen en 
dergelijke. 
 
d. Aanlegkosten inrichting omgeving. 
De totale kosten voor de realisering van het uitgewerkte inrichtingsplan worden 
geraamd op krap 5 miljoen euro. In het hiernavolgende overzicht is een indeling 
weergegeven van de belangrijkste componenten.  



 

Raadsvoorstel - Voortgang VMBO Noordoost en West en krediet ten behoeve . . .

17

 
 

5 

 
 Kostencomponent bedrag (incl. btw) 
 

 Totaal uitgevoerd nog uit 
te voeren 

1. Voorbereiding/adviezen 430.000 390.000 40.000 
2. Parkeervoorzieningen en ontsluiting 1.330.000 530.000 800.000 
3. Waterpartijen en geluidsvoorzieningen 470.000 0 470.000 
4. Padenstructuur en bermen 380.000 0 380.000 
5. Groenaanleg (bomen, struiken, heesters, etc.) 800.000 0 800.000 
6. Boulevard en directe omgeving gebouwen 1.220.000 0 1.220.000 
7. Directievoering/toezicht  200.000 0 200.000 
8. Onvoorzien 80.000 0 80.000 
     Totaal 4.910.000 920.000 3.990.000 

 
Deze totale kosten passen binnen de ramingen die wij u begin 2010 hebben voorgelegd 
uitkomend op een totale investering in de VMBO NO van afgerond 25,5 miljoen euro.  
 
De reeds uitgevoerde werkzaamheden en werken omvatten de voorbereiding 
(ontwerptraject en besteksuitwerking), rioolwerkzaamheden en de aanleg van de 
parkeergelegenheid in halfverharding.  
 
Bij raadsbesluit van 28 november 2007 heeft u een eerste krediet beschikbaar gesteld 
van 1,6 miljoen euro voor de eerste voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden met 
betrekking tot de terreininrichting. Voorts wordt een deel van de terreininrichting ten 
laste gebracht van de beide gebouwen - het sportgebouw en het schoolgebouw. 
Onderdeel van een nieuwbouwbudget vormt een bedrag voor de terreininrichting in de 
directe omgeving van het nieuwe gebouw. Wij hebben het bedrag dat ten laste van de 
gezamenlijke bouwsommen wordt gebracht becijferd op 0,95 miljoen euro.  
De dekking voor het resterende krediet van 2,36 miljoen euro (4,91 miljoen minus  
1,6 miljoen minus 0,95) wordt gevonden binnen het totaal van de middelen, die 
beschikbaar zijn en komen voor de VMBO-huisvesting in het kader van "Kennis om te 
delen".  
 
2. Voortgang in West. 
Bij raadsbesluit van 28 april 2010 heeft u krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van 
de bouw van de VMBO in West. De vorderingen sindsdien zijn overeenkomstig de 
planning.  
In uw raadsvergadering van 25 augustus 2010 heeft u het bestemmingsplan "Campus 
Augustinus" vastgesteld.  
In het voorjaar van 2010 zijn de opstallen op het toekomstige bouwterrein verwijderd, 
zijn de diverse grondonderzoeken gedaan en is een archeologisch onderzoek verricht.  
 
De resultaten van dit laatste onderzoek geven aan dat er geen archeologische sporen 
en/of indicatoren zijn gevonden.  
Voorts is dit voorjaar het ontwerp in bestekken uitgewerkt en is de bouwvergunning 
aangevraagd. Deze zal naar verwachting in september worden verstrekt.  
De Christelijke Scholengemeenschap Groningen - die optreedt als bouwheer - heeft 
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overeenkomstig de regelgeving een Europese aanbestedingstraject afgewikkeld en de 
aanbesteding heeft overeenkomstig de verwachtingen geresulteerd in aanneemsommen 
binnen de financiële kaders van begin 2010. Medio oktober 2010 gaat de bouw van 
start.  
 
3. Financieel totaaloverzicht. 
Tot nog toe hebben wij bij elke stap in het traject voor de nieuwe huisvesting van het 
VMBO een totaaloverzicht gepresenteerd van de financiële stand van zaken.  
Ook nu geven we weer een geactualiseerd beeld van de financiële situatie. 
 
LASTEN DEKKING
Zuid        606  Gemeente   
Noordoost  Inzet structureel budget 14.465  
Kunstgrasvelden      1.181  Opbrengst panden 6.300  
Omgeving      4.972  Vrijval Kapitaallasten afstoten panden 1.000  
Schoolgebouw (incl. Star Numan)    15.516  Tweede kunstgrasveld Lewenborg 500  
Sportgebouw      3.883  Star Numan via programma 4.498  

totaal   25.552  Tweede gymzaal West via programma 916  
  Duurzaamheidsimpuls 1.200  

West  Vrijval struct. budget 2007 -2011  *) 2.134  
Grondgebonden kosten      1.000  totaal  31.013
Schoolgebouw (incl. 1 gymzaal)      8.270  Schoolbestuurlijk bijdragen   
Extra gymzaal          967  Voortgezet Onderwijs 3.331  

totaal   10.237  MBO 1.100  
Diversen  totaal  4.431
Verrekenbare BTW        910- Risicobuffer  0
Aanbestedingsvoordeel (Terreinaanleg)        100-     
Prijsontwikkelingen           -      

totaal    1.010-     
Totaal Investeringslasten   35.385  Totaal ter dekking Kapitaallasten  35.444
        
       
Voorfinanciering/kapitaallasten      2.817  Vrijval struct. budget 2007 - 2011 *) 2.817  
Overige incidentele lasten         608  Vrijval struct. budget 2007 - 2011 *) 549  
Totaal exploitatielasten 2007 - 2011      3.425  totaal  3.366
Totaal lasten   38.810  Totaal dekking  38.810

 
Ten opzichte van de financiële opstelling van januari 2010 is er één belangrijke 
wijziging, te weten:  
 

 De vastgoedmarkt heeft zich de afgelopen jaar dusdanig ontwikkeld, dat een 
bijstelling van de verwachte opbrengsten uit panden naar beneden nodig was. 
De risicobuffer die we onder andere hiervoor hadden aangemerkt en een aantal 
kleinere bijstellingen leiden tot een sluitende opstelling.  
NB:  Met de verstrekking van het krediet voor de terreinaanleg zijn alle  
 bestedingen vastgelegd en zijn er geen risico’s meer aan de uitgavenkant.  

 
In bijlage 2 treft u een gedetailleerde uitwerking van het overzicht van alle uitgaven en 
dekkingen aan. Daarbij is naast elkaar gezet de financiële situatie in januari 2010 - de 
vorige kredietaanvraag en de huidige. De totale lasten zijn geactualiseerd en wijken 
marginaal af ten opzichte van januari 2010 
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4. Begrotingswijziging. 
Tot en met april 2010 zijn kredieten beschikbaar gesteld tot in totaal een bedrag van 
afgerond 34,5 miljoen euro. In bijlage 3 is daarvan een overzicht gegeven. Met het 
thans gevraagde krediet van afgerond 2,36 miljoen euro voor de terreininrichting bij de 
(V)MBO-boulevard Noordoost komt de totale kredietverstrekking op afgerond  
36,86 miljoen euro. 
 

 
 
Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken, stellen 
wij u voor te besluiten:  
I. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.360.000,-- voor de terreinaanleg 

(V)MBO-boulevard Noordoost; 
II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. L.J. (Leo) Bosdijk. 

Begrotingswijziging 2010 VMBO-boulevard Noordoost  
Betrokken dienst(en)  OCSW      

Naam voorstel  
Voortgang VMBO NO en W en krediet terreinaanleg Oost en krediet VMBO West 
en terreinaanleg (V)MBO-boulevard NO 

Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)        

Incidenteel/Structureel  Structureel     

Soort wijziging  Investeringen     

Tijdsplanning kredieten  2010-2011      

          Toevoeging  Onttrekking   
Financiële begrotingswijziging 
(exploitatie) I/S Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
6.04 Onderwijshuisvesting I 0  0  0 0

Totalen begrotingswijziging  0 0 0 0 0 0
               
Financiële begrotingswijziging 
(investeringen) I/S Lasten Baten Saldo     
Terreinaanleg (V)MBO-boulevard NO  I 2.360  -2.360    

Totaal investeringskredieten  2.360 -2.360    
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Verslag vergadering raadscommissie Onderwijs en Welzijn 12 mei 2010                                                              1 

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN 
 
WI: O&W nr. 10/04 
Datum: 12 mei 2010 
Plaats    Oude  raadzaal 
Tijd: 16.30 – 18.00 uur 
 
Aanwezig: dhr. D. Jager (voorzitter), mw. M. Dekker, mw. E. van Lente en dhr. R. van der Schaaf 
(PvdA), mw. A. Postma en  dhr. V.G.F. Möhlmann (GroenLinks), mw. H. Rademaker (SP), mw. 
G.E.J. van der Meulen en dhr. P.S. de Rook (D66), dhr. J. Evenhuis en dhr. M.D. Blom (VVD), dhr. 
R.P. Prummel en dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), dhr. Heeringa (CDA), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), 
mw. R.J.A.M. Krüders (Student & Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD). 
Namens de griffie: dhr. D.H. Vrieling (griffier), dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 
Wethouders: mw. J.A. Visscher, mw. E. Pastoor, dhr. T. Schroor en dhr. F. de Vries. 
Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.1. Mededelingen 
De voorzitter: 

• De nieuw aangetreden wethouders mw. Pastoor en dhr. Schroor worden welkom geheten. 
• De Sociale Markt is op 1 juni van 17.00 tot 20.00 uur. 
• De raadsleden kunnen wensen en bedenkingen inbrengen bij de begroting van het Meerschap 

Paterswolde en de H&OG. De stukken liggen in de visiekast. 
• Dhr. Eikenaar is net als de vorige periode plaatsvervangend voorzitter van deze commissie. 

Wethouder Pastoor: 
• Het Integraal Toezicht Jeugdzorg heeft de gemeente benaderd. De stad stelt een actieplan op 

dat in het najaar van 2010 gereed is. 
Wethouder Visscher: 

• De wethouder geeft een korte toelichting bij het uitgereikte rapport ‘Speelse Stad’. 
Wethouder Schroor: 

• Simplon, jaarcijfers 2009: er is een negatief exploitatieresultaat van 500.000 euro. Er is 
ambtelijk overleg geweest over de oorzaken en vier acties worden gestart om de kosten te 
drukken. De begroting 2010 is aangepast, Simplon verwacht een positief resultaat van 20.000 
euro. De wethouder houdt de vinger aan de pols. In mei/juni komen de definitieve cijfers naar 
de raad. 

 
A.2.  Vaststelling agenda 
De agendapunten B.1. en B.2. worden omgedraaid waarmee de agenda gewijzigd wordt vastgesteld. 
 
A.3.  Vaststelling LTA en lijst moties en toezeggingen 
Mw. Van Lente (PvdA): 

• LTA, nummer 75 tot en met 77: hoe is de stand van zaken bij de Wmo? 
• Nummer 75 kan worden geschrapt en de evaluatie moet nog op de LTA worden geplaatst. 

Wethouder Visscher: 
• Punt 75 kan van de lijst, de raad heeft een brief ontvangen. 
• Evaluatie meerjarenprogramma: na overleg met de voorzitter kan dit op de LTA. 

Wethouder Pastoor: 
• LTA, nummer 45 en 46: de data voor de zomer worden niet gehaald. Zodra de data bekend 

zijn, wordt de raad geïnformeerd. 
Met inachtneming van het bovenstaande gewijzigd vastgesteld. 
 
A.4.  Rondvraag 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• Circus Renz komt in Groningen: hoe is het toezicht op de wilde dieren? 
Wethouder Visscher antwoordt: 
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• Dit punt wordt in de commissie Beheer en Verkeer behandeld. Er is toezicht en de controle 
wordt steekproefsgewijs gedaan. Er is geen reden tot ongerustheid. 

Mw. Van Lente (PvdA): 
• De fractie vraagt naar de situatie bij de ruitersportvoorzieningen naar aanleiding van het 

verdwijnen van manege Advendo en het zoeken naar een andere plek. De fractie heeft zorg. 
Dhr. Evenhuis (VVD) sluit zich bij mw. Van Lente aan. 
Dhr. Heeringa (CDA): hoe staat het met het terugvorderen van teveel betaalde gelden aan 
sportverenigingen waarover voormalig wethouder Van Schie de vorige keer sprak? 
Wethouder De Vries: 

• De gemeente past terughoudendheid: het juridisch geschil loopt nog. Verder: er is weinig 
financiële ruimte. De gemeente heeft gezocht naar een alternatief voor Advendo maar geen 
plek kunnen vinden. 

• De raad zal over ongeveer vijf weken worden geïnformeerd over het terugvorderen van teveel 
betaalde subsidiegelden aan sportverenigingen. 

 
B.1.  Raadsvoorstel Onderzoek Jongerenwerk: brug tussen beleid en praktijk?/ Rapport 
Rekenkamercommissie (Rkc) 
Dhr. Johanns (voorzitter Rekenkamercommissie): 

• Spreker maakt een opmerking vooraf en geeft aan waarom toch aanbevelingen zijn 
geformuleerd. De reden is dat het nog beter kan. De verbeterruimte zit vooral bij de 
beleidsformulering; dit werkt door naar de organisatie en de uitvoerders. 

• Het bijzondere is dat zonder goede sturing goede resultaten worden bereikt. Dat is te danken 
aan de professionele manier van uitvoering. 

• Nieuw beleid moet aansluiten bij wat er al is en aansluiten bij de wensen van de raad en de 
bevolking. 

Mw. Krüders (Student en Stad): 
• Niet alle doelen zijn in cijfers weer te geven, bij nieuw beleid de richting duidelijk aangeven. 

De richting voor integraal beleid is goed; dit verder verstevigen en er geld voor reserveren. 
• De expertmeeting graag herhalen. 
• Voorzetten voor nieuw beleid: meenemen Lokale Educatieve Agenda, een JIP in het CJG 

opnemen en de Paraat-aanpak verbreden naar de gehele stad. 
Dhr. Verhoef (CU): 

• Eens met de aanbevelingen vooral wat betreft de integraliteit. Neemt het college de 
aanbevelingen mee? Zo ja, wanneer zijn ze in concreet beleid omgezet? 

Dhr. Heeringa (CDA): 
• Eens met het raadsvoorstel. De gemeente moet de doelen SMART formuleren in verband met 

de controle door de raad. 
• De doelgroep jongeren is te algemeen geformuleerd. 

Mw. Van der Meulen (D66): 
• Het Rkc-rapport is goed, het bevat enkele pittige conclusies. 
• SMART: hoe gaat de wethouder de beleidsdoelen beter formuleren? 

Dhr. Sijbolts (St.Partij): 
• Eens met de conclusies van de Rkc. 
• Bij de diensten is winst te behalen. 
• Eens met doelen die SMART zijn. 

Dhr. Blom (VVD): 
• De fractie is blij met de conclusies en aanbevelingen. Neemt het college de aanbevelingen 

integraal over? 
• Bevat de nieuwe beleidsnota concrete beleidsdoelen? 
• Integraliteit: leveren de verbeteringen kostenbesparingen op? 

Dhr. Kelder (PvdD): 
• Akkoord met de aanbevelingen; er mag geen extra rapportagedruk voor medewerkers in de 

uitvoering ontstaan. 
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• Chill outproject De Hamrik: dit kan ook op andere plekken worden toegepast. 
Mw. Rademaker (SP): 

• Het Rkc-onderzoek is een ‘Doe mee-onderzoek’. Was dit nodig? 
• De relatie MJD-gemeente in verband met de bekostiging: dit loopt goed, zaken hoeven niet tot 

in detail te worden vastgelegd. 
• SMART: het jeugdbeleid kan niet SMART worden geformuleerd, het gaat om de richting. 
• Eens met de PvdD wat betreft de rapportagedruk. 

Dhr. Möhlmann (GL): 
• Het Rkc-rapport is goed. De integrale aanpak kan samen met de reguliere aanpak in de nieuwe 

nota worden opgenomen. 
Dhr. Van der Schaaf (PvdA): 

• De fractie is tevreden over het Rkc-rapport. Dat de raad weinig sturing geeft, is niet erg. De 
aanbeveling over de diensten is terecht. 

• SMART: eens met de SP en anderen dat niet alles SMART kan. Doelstellingen zijn wel nodig. 
• De rol van de opdrachtgever is een visie op te stellen. Vanuit het beleid worden de uitvoerders 

gefaciliteerd. 
• Succesvolle projecten verbreden naar de rest van de stad. 

Wethouder Pastoor: 
• Aanbevelingen en conclusies: het college stemt in hoofdlijnen in, ze worden in de nieuwe nota 

Integraal Jeugdbeleid verwerkt. 
• Ook de opmerkingen uit de expertmeeting worden meegenomen. Er komt een tweede 

expertmeeting waar de conceptvisie centraal staat. 
• Vervolgstappen: in juni een klankbordbijeenkomst, na de zomer de verdiepingsbijeenkomst, in 

december komt de nota in het college en in februari 2011 in de raad. Vervolgens de inspraak 
waarna in mei/juni 2011 de nieuwe nota verschijnt. Het wordt één nota. 

• Sturing op uitkomsten is mogelijk zodra een organisatie een subsidieaanvraag doet. 
 
Het raadsvoorstel gaat als conformstuk naar de raad van 26 mei 2010. 
 
B.2.  Raadsvoorstel Keramische tegels Mendini Paviljoen, Groninger Museum/ Collegebrief 
Revitalisering Groninger Museum 
Mw. Dekker (PvdA): 

• De fractie is blij met het positieve aanbestedingsresultaat, maar is verbaasd over de hoogte 
ervan. Kan dit worden toegelicht? De fractie heeft kanttekeningen en vragen bij het voorstel. 

• De huurverhoging zal het exploitatieresultaat beïnvloeden. Graag uitleg over de ruimte in het 
exploitatieresultaat, amper drie maanden na het raadsbesluit. 

• De PvdA heeft zorg: is de investering een verantwoord risico? Wie draagt dit risico? 
• De fractie heeft moeite met de manier waarop het voorstel aan de raad wordt gepresenteerd. 

Een integrale afweging is nauwelijks mogelijk. De besluitvorming is zo niet transparant. 
Mw. Postma (GL): 

• Het voorstel is in lijn met eerdere stappen, maar er had ook iets anders kunnen worden gedaan 
gezien de druk van de bezuinigingen. 

• Noodzaak vervanging tegels: GL vindt de onderbouwing matig. 
• De fractie heeft zorg. Nu ontstaat voor de tweede keer ten gevolge van een lening druk op de 

exploitatie. Graag uitleg hierover omdat het museum nog verbouwingsplannen heeft. 
Mw. Rademaker (SP): 

• Eens met de zorg van de vorige twee sprekers, vooral in verband met de aanzienlijke 
huurverhoging. Hoe noodzakelijk is de vervanging? 

• Wat kost de vervanging van de tegels indien het op een later moment gebeurt? 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• Eens met de opmerkingen van PvdA en GL. Is de noodzaak tot vervanging wel aanwezig 
gezien de mogelijkheid tot hergebruik van de tegels? 

Mw. Krüders (St.&Stad): 
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• Eens met de vragen en opmerkingen van de vorige sprekers. 
Dhr. Verhoef (CU): 

• Eens met de vragen en opmerkingen van de vorige sprekers. Graag uitleg over de passage over 
de uitstraling en de statuur van het museum. 

Dhr. Heeringa (CDA): 
• Eens met de vragen over het waarom en met de vraag van CU over de statuur. 
• Waarom is niet eerder geld gereserveerd? Gaat gespaard worden voor de volgende 

vervanging? 
Dhr. De Rook (D66): 

• Het is een goede keus om de post onvoorzien aan te vullen. Blijft de post op een verantwoord 
niveau? 

• D66 is niet overtuigd door de argumentatie. Heeft het museumbestuur er expliciet voor 
gekozen? Kan het museum de extra druk op de exploitatie opvangen? 

Dhr. Prummel (St.Partij): 
• In grote lijnen eens met het raadsvoorstel. Het museum is een parel van de stad. 
• Reserveren van geld is de beste manier om het onderhoud te kunnen financieren. 
• Algemene opmerking is dat er weinig geld voor cultuur in de stad is. 
• Is er geld voor het voorstel van het museum tot verbetering van de looproute in het museum? 

Dhr. Evenhuis (VVD): 
• De VVD is niet voor het raadsvoorstel, alom moet worden bezuinigd. Eens met de vragen over 

de huurverhoging. De fractie stelt een vraag over de uitbreiding van het management. Zijn de 
sponsorgelden rond? 

• Algemeen: er gaat te weinig geld naar cultuur. Van die gelden gaat te weinig naar de kleine 
instellingen. 

Wethouder De Vries: 
• De wethouder verwijst naar de brief van 16 februari. Verder: het gebouw is gemeentelijk 

eigendom, het gaat niet om een structurele verhoging van de subsidie en het beschikbare 
onderhoudsbudget wordt als gemeentelijke bijdrage ingezet. De gemeente is verantwoordelijk 
voor regulier onderhoud, voor andere verbeteringen is een andere financiering nodig. 

• Door het aanbestedingsvoordeel zijn de risico’s beperkt. 
• De noodzaak van de vervanging ligt vooral op het punt van de uitstraling, het museum is de 

icoon van de stad. Daarnaast: het is een platte investering in een eigen gebouw. Wordt het 
later gedaan dan zal opnieuw een aanbesteding nodig zijn. De huidige tegels hebben te weinig 
kwaliteit en dit tast de uitstraling aan. De tegels kunnen woorden hergebruikt. 

• De exploitatielasten: het museum is zelf bereid een deel van de lasten te dragen. 
• Het toekomstig risico: de wethouder zegt toe de raad een memo voor het college van 25 

januari 2010 te sturen. Daaruit blijkt dat de ton aan extra lasten verantwoord is. 
• De post onvoorzien bevindt zich op een redelijk niveau. 
• In de toekomst verstrekt de gemeente geen subsidie voor grote verbouwingen. 

Nieuwbouwplannen en in verband daarmee de looproute: dit wordt door het museum zelf 
gedaan in verband met de voordelen. 

• Het museum heeft altijd een directeur en een adjunct-directeur gehad. 
 
Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 26 mei 2010. 
 
C.1.  Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
Geen opmerkingen. 
 
C.2.  Vaststelling verslag 14 april 2010 
Het verslag van 14 april 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 18.00 uur. 
 
Toezegging wethouder De Vries 
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Agendapunt A.4. Rondvraag: 
De raad zal over ongeveer vijf weken worden geïnformeerd over het terugvorderen van teveel betaalde 
subsidiegelden aan sportverenigingen 
Agendapunt B.2. Raadsvoorstel Keramische tegels Mendini Paviljoen, Groninger Museum: 
Het toekomstig risico: de wethouder zegt toe de raad een memo toe te sturen dat op 25 januari 2010 in 
het college is besproken. 
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VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING ONDERWIJS EN WELZIJN 
 
WI: 
Datum:  17 juni 2010 
Plaats:   oude raadzaal 
Tijd:   14.30-15.55 
 
Aanwezig: dhr. D. Jager, voorzitter (VVD), mw. M. Dekker (PvdA), mw. E. van Lente (PvdA), dhr. 
R. van der Schaaf (PvdA), dhr. J. Evenhuis (VVD), dhr. V.G.F. Möhlmann (GroenLinks), mw. A. 
Postma (GroenLinks), mw. A.M.J. Riemersma (Stadspartij), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), mw. L.R. 
van Gijlswijk (SP), mw. G.E.J. van der Meulen (D66), dhr. P.S. de Rook (D66), mw. A. Kuik (CDA), 
mw. I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), mw. R.J.A.M. Krüders (Student en Stad), dhr. G.J. 
Kelder (Partij voor de Dieren). 
Namens de griffie: dhr. D. Vrieling (griffier), dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 
Wethouder: mw. E. Pastoor, dhr. T. Schroor, mw. J.A. Visscher. 
Verder aanwezig: dhr. Bosdijk (dienst OCSW), dhr. Morssink (dienst HVD) 
Afwezig m.k.: dhr. J. Bolhuis (Stadspartij), mw. H. Rademaker (SP). 
Verslag: dhr. J. Bosma (Notuleerservice Nederland. 
 
 
A. ALGEMEEN DEEL 
 
A.1 Opening en mededelingen 
 
De voorzitter: 

• Opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
A.2 Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
B. Inhoudelijk deel 
 
B.1 Deelpresentatie Voortgangsrapportage 2010-I door de diensten OCSW en HVD 
 
Waarnemend gemeentesecretaris de heer Bosdijk vervangt de directeur van de dienst OCSW, de heer 
Kievitsbosch. De directeur van de HVD, de heer Morssink, houdt als tweede een presentatie. 
 
B.2 Gemeenterekening 2009 

• Programma 6: (A) Onderwijs en Jeugd, (B) Welzijn en Zorg 
• Programma 7: Gezondheid 
• Programma 8: (A) Sport en (B) Cultuur 
• Programma 10: WMO 

 
Mevrouw Jongman-Mollema (ChristenUnie): 

• Ontvangt signalen dat de verwijsindex risicojongeren nog niet goed functioneert en bespreekt 
dit onderwerp graag uitgebreider in een volgende commissievergadering. 

• Vraagt een toelichting op het tekort van 6 ton bij de dienst OCSW. 
• Constateert verheugd een daling van alcoholgebruik door jongeren dankzij de inzet hierop. 
• Informeert naar de stand van zaken van het uitstelprogramma prostituees. 
• Vindt scootmobielstallingen nergens terug, gaat het college dit programma afronden naar de 

motie van de raad? 
 
Mevrouw Van Gijlswijk (SP): 
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• Noemt verantwoording onduidelijk. Het beoogde doel om het aantal huisuitzettingen onder de 
146 te houden is gehaald, hoeveel het er precies waren blijft onvermeld. Hoeveel ex-
gedetineerden maakten gebruik van de basisvoorzieningen? 

• Vraagt waarom niet de hele doelgroep vroeg- en voorschoolse opvang is bereikt, ondanks 
uitbreiding van het aantal plekken. Ligt het aan de financiën of aan de werkwijze? 

• Feliciteert het college met de goed functionerende STIP’s. 
 
Mevrouw Van der Meulen (D66): 

• Sluit aan bij de vraag van de SP over voor- en vroegschoolse opvang. 
• Vraagt hoe het gesteld staat met beheer van accommodaties. 
• Ziet graag een meting van het doel tevredenheid over ontmoetingsplaatsen in wijken. 
• Informeert wat het college kan doen voor het grote aantal overbelaste mantelzorgers. 
• Is benieuwd of het doel gehaald is om mensen uit hun sociaal-economisch isolement te halen. 
• Leest niets over het behouden van sporttalent. Wat doet het college hieraan? 

 
Mevrouw Riemersma (Stadspartij): 

• Vraagt waaruit het niet bestede bedrag van 1,9 miljoen euro in de Wmo is opgebouwd. 
Onderstreept het verzoek van ouderenorganisaties dit bedrag alsnog grotendeels aan de Wmo 
te besteden. 

• Vraagt waarom het niveau en aantal uren van huishoudelijke zorg zijn verminderd en of de 
grens van goede zorg hierdoor in beeld komt. Meer professionele thuiszorg helpt ook 
overbelaste mantelzorgers te ontlasten. 

 
De heer Sijbolts (Stadspartij): 

• Complimenteert het college dat de met het Rijk gemaakte afspraken over het percentage 
vroegtijdige schoolverlaters ruimschoots zijn gehaald. 

• Constateert dat het gezonder binnenmilieu van scholen nog onvoldoende is. Hoe ziet het 
college de toekomst? 

 
De heer Evenhuis (VVD): 

• Verzoekt alle bladzijden van het document te nummeren. 
• Wijst op de motie parkeergelegenheid bij het sportveld Esserberg te ontwikkelen. 
• Betoogt dat het onttrekken van twee sportvelden uit wijken slecht is voor duurzaamheid, 

aangezien meer kinderen per auto gebracht zullen worden. 
• Complimenteert verhoging van het cultuurbudget. Zijn de effecten meetbaar? 
• Is tevreden over het gevoerde Wmo-beleid. 
• Pleit voor het nog verder terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. 

 
Mevrouw Krüders (Student en Stad): 

• Heeft net als de SP ook liever concretere aantallen personen genoemd bij de resultaten. 
• Ziet uitbreidingsmogelijkheden voor integraal beleid bij kindermishandeling, huiselijk geweld 

en uitzettingen. 
• Vraagt waarom nog steeds geen uitrol zichtbaar is bij jeugdgezondheidszorg. 
• Constateert dat de Paraat-aanpak goed werkt en bepleit toepassing in de hele stad. 
• Noemt het bevragen van kinderen op middelbare scholen als goede aanvulling op het CJG. 
• Vraagt hoe de raad verder richting kan geven na de verzelfstandiging van het onderwijs. 
• Constateert dat het binnenmilieu bij veruit de meeste scholen onacceptabel is. 
• Stelt voor natuur- en duurzaamheideducatie uit te breiden met gezond eten. 
• Complimenteert uitvoering van de Wmo, vooral wijkgericht werken en het betrekken van de 

ouderenraad zijn sterke punten. 
 
Mevrouw Postma (GroenLinks): 

• Hoopt op meer duidelijkheid over CJG’s in de nota na de zomer. 
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• Hoort graag meer over nieuwe afspraken rond het handvest ‘Kennis om te delen’. 
• Ziet het onderzoek naar zwerfjongeren graag uitgebreid naar de regio. 
• Heeft zorgen over financiële kwetsbaarheid van cultuurinstellingen als G7 en Simplon. 
• Vraagt hoe het college de toekomst van de Drafbaan ziet nu groot onderhoud is uitgesteld. 

 
De heer Möhlmann (GroenLinks): 

• Vraagt welke oplossing het college heeft voor het te weinige aantal plaatsen 
laaggeletterdheid. 

• Constateert dat ‘Zorgen voor morgen’ niet loopt als gepland. Waarom niet? Hoe verloopt de 
ontwikkeling van intramuraal naar extramuraal? 

• Informeert wie er voor de kinderen zorgt bij de tiendagenaanpak bij huiselijk geweld. 
• Is tevreden over het Wmo-beleid en de verbreding naar nieuwe doelgroepen zoals de 

kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. 
• Vraagt wanneer de resultaten van de gezondheidsenquête te verwachten zijn. 
• Informeert naar een tussentijds resultaat aanpak overmatig alcoholgebruik. 

 
Mevrouw Van Lente (PvdA): 

• Is tevreden met positieve gezondheidsontwikkelingen in de stadsmonitor. 
• Betreurt onderbesteding van een aantal budgetten. Zo is de luchtkwaliteit in scholen slecht, 

terwijl er 1,1 miljoen euro over is en tegelijkertijd 6 ton uit de reserve wordt onttrokken. 
• Vraagt of de wijkgerichte aanpak van overgewicht bij jongeren al vruchten afwerpt. 
• Is benieuwd of de hele doelgroep van opvoeding- en gezinondersteuning bereikt wordt, 

gezien het dalende aantal signaleringen en doorverwijzingen. 
• Vraagt of het overschot Wmo bij Wvg en huishoudelijke verzorging is ontstaan door strenger 

indiceren. 
• Wil weten of de vertraagde voorzieningen voor ouderen en gehandicapten alsnog worden 

uitgevoerd in 2010. 
• Vraagt naar te veel uitgekeerde sportsubsidies en de pilot met een nieuw factureringsysteem. 
• Hoort graag een oplossing voor de huur die de bibliotheek nog aan het Noorderbad moet 

betalen. 
• Leest in de krant andere berichten dan de in de rekening genoemde dalende bezoekeraantallen 

van Stadsschouwburg en Oosterpoort. Wat zijn de perspectieven? 
 
De heer Kelder (Partij voor de Dieren): 

• Is benieuwd naar resultaten van de aanpak van kindermishandeling. Waarom zijn geen 
aantallen bekend? 

• Deelt graag ideeën hoe natuur- en duurzaamheideducatie nog beter te maken. 
• Vraagt of het plan ter verbetering van Meerschap Paterswolde door zal gaan. 
• Vindt met de VVD investeringen in cultuur belangrijk. 
• Betreurt sluiting van het Natuurmuseum. 

 
Wethouder Visscher: 

• Kreeg in februari definitieve cijfers over huisuitzettingen, helaas waren het er 149. 
• Antwoordt dat niet alle ex-gedetineerden meer gemeld worden, daarom betreft het een 

schatting. De gemeente zoekt overigens actief. 
• Verwijst naar de evaluatie beheer accommodaties uit 2009. WerkPro doet het beheer, het 

incidenteel gedekte tekort van 75.000 euro heeft de aandacht van het college. 
• Meldt dat de gemeente en Humanitas actief op bezoek gaan bij mantelzorgers om respijtzorg 

aan te bieden. 
• Verwijst naar pagina 189 voor uitleg van het Wmo-resultaat. Voorheen was de indicering 

huishoudelijke verzorging ruimhartiger dan vereist. 
• Overlegt regionaal over zwerfjongerenproblematiek. 
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• Probeert met zorgaanbieders en corporaties een oplossing te vinden binnen ‘Zorgen voor 
morgen’ voor het probleem dat kleinschalige wooneenheden onbetaalbaar zijn geworden. 

• Verwacht dit najaar de gezondheidsenquête. 
• Wijst op een inhaalslag achterstallig onderhoud sportvoorzieningen en de expliciete aandacht 

voor talent op pagina 197. 
• Bestudeert graag tips van de VVD over parkeren bij sportpark Esserberg. 
• Kondigt een collegebrief aan over subsidies. 
• Verwacht na de zomer een rapportage over alcohol en jeugd. 
• Is ook tevreden over het functioneren van STIP’s. 

 
Wethouder Pastoor: 

• Verklaart dat het niet de hele doelgroep betreft van voor- en vroegschoolse educatie omdat 
niet alle kinderen op signaleerlocaties als peuterspeelzalen en opvang komen. Daarnaast 
dringt het Rijk erop aan eerst de kwaliteit op orde te hebben alvorens de kwantiteit te 
bevorderen. 

• Antwoordt dat de verwijsindex ‘Zorg voor jeugd’ net van start is gegaan, daarom functioneert 
dit geschikte instrument nu nog niet optimaal. 

• Zegt toe te laten onderzoeken waarom laaggeletterden op de wachtlijst staan, terwijl bij 
volwasseneneducatie het aantal plekken niet gehaald wordt. 

• Noemt de jongerenwinkel als mogelijke plek om met jongeren in gesprek te gaan. 
• Blijft zich inzetten voortijdig schoolverlaten aan te pakken. 
• Antwoordt dat er geen geld over is bij onderwijshuisvesting, dat lijkt zo door vertraging in 

procedures. Binnenmilieu is een belangrijk onderwerp. 
• Wisselt graag ideeën uit met Partij voor de Dieren over NDE. 

 
Wethouder Schroor: 

• Vindt blijven investeren in cultuur belangrijk, dat geeft ook een economische impuls door 
hogere bezoekersaantallen in de stad. Precies de effecten meten is lastig. 

• Antwoordt dat Simplon financieel opkrabbelt na een moeilijk jaar, het is belangrijk de vinger 
aan de pols te houden. Na de zomer verschijnt een notitie over poppodia, die het qua 
programmering landelijk zeer goed doen. 

• Voelt zich betrokken om de situatie van de bibliotheek en het Noorderbad op te lossen, helaas 
meldden zich geen geïnteresseerden door de recessie. 

• Noemt de inschatting door het college van bezoekersaantallen van Oosterpoort en 
Stadsschouwburg conservatief, de helft van de programmering was toen nog niet bekend. 

 
De voorzitter: 

• Sluit de vergadering onder dankzegging. 
 
Toezegging namens wethouder Pastoor: 

• Laat onderzoeken waarom laaggeletterden op de wachtlijst staan, terwijl bij 
volwasseneneducatie het aantal plekken niet gehaald wordt. 


