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Voorlopige agenda van de
commissie Onderwijs en Welzijn van 6 oktober 2010

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

Datum: woensdag 6 oktober 2010
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: D. Jager
Griffier: W.T. Meijer; (050) 367 77 26
Documenten: OWverslag 6 oktober (pdf)

A. Algemeen deel

A 1. Opening en mededelingen

A 2. Vaststelling agenda

A 3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen

A 4. Conformstukken
- Raadsvoorstel Verbouw Vensterschool Hoogkerk
Raadsvoorstel - gr10.2406440.pdf (pdf)

A 5. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel

B 1. Popvisie (collegebrief 16 sept. 2010)
Collegebrief - gr10.2406454.pdf (pdf)

B 2. Contouren van eigen bijdrage beleid Wmo (collegebrief 16 sept. 2010)
Collegebrief - gr10.2406451.pdf (pdf)
Bijlage - gr10.2374593.pdf (pdf)

B 3. Evaluatie Gezonder Zorgen II (collegebrief 16 sept. 2010)
Collegebrief - gr10.2406450.pdf (pdf)
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C. Huishoudelijk deel

C 1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname (n.v.t.)

C 2. Vaststelling verslag 8 september 2010
verslag 8 september 2010 (pdf)

Spreekrecht
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. 10/07 
Datum: 6 oktober 2010 
Plaats    Nieuwe raadzaal 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
 
Aanwezig: dhr. D. Jager (voorzitter), mw. B. Enting, mw. M. Dekker, mw. E. van Lente (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. J. Bolhuis en 
dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), dhr. D.G. Heeringa (CDA), dhr. M. Verhoeff (ChristenUnie), dhr. R. van 
der Belt (Student & Stad), dhr. G.J. Kelder (PvdD). 
Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier). 
Wethouders: mw. J.A. Visscher en dhr. T. Schroor. 
Verslag: dhr. J. Bosma en dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.1. Mededelingen 
De voorzitter: 

• Wethouders Pastoor en De Vries zijn met kennisgeving afwezig. 
• Wenst de heer Van der Belt (Student & Stad) succes met zijn debuut. 
• Wijst op rondgedeeld advies Wmo-platform over eigenbijdragebeleid. 
• Werkbezoek/expertmeeting op 11 november bij Werkmancollege over onderwijshuisvesting. 

Wethouder Visscher: 
• Namens wethouder De Vries: beroep voetbalvereniging Mamio heeft als resultaat dat op één 

elftal na weer aan competitie mag worden deelgenomen in seizoen 2010-2011. 
• Vestigt aandacht op Wmo-conferentie Welzijn nieuwe stijl 21 oktober. 

Wethouder Schroor: 
• Voor november op de agenda: Wallhouse. De gemeente is definitief eigenaar van het pand. Op 

2 november volgen nadere mededelingen na overleg wethouder-bestuur. 
 
A.2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
A.3.  Vaststelling LTA en lijst moties en toezeggingen 
De voorzitter: 

• Wijst op de uitgedeelde memo’s van de griffie. 
• Nummer 79 vervalt wegens dubbeling. Toezeggingen 1 en 4 schrappen conform e-mail. 

Wethouder Visscher: 
• Toezegging nummer 6: er bestaan geen wachtlijsten voor cursussen laaggeletterdheid meer. 
• Toezegging nummer 8: de Lokale Educatieve Agenda komt in november in de raad en wordt 

daarna verder uitgewerkt. 
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de LTA gewijzigd vastgesteld. 
 
A.4.  Conformstukken 
Raadsvoorstel Verbouw Vensterschool Hoogkerk 
Mw. Rademaker (SP): 

• Blij dat er nu eindelijk resultaat is. 
Mw. Dekker (PvdA): 

• Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk is akkoord gegaan vanwege tijdsdruk budget, niet omdat 
het een ideaal plan is. 
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A.5.  Rondvraag 
Mw. Dekker (PvdA): 

• Wil duidelijkheid in welke raadscommissie Groninger Forum thuishoort, zowel exploitatie als 
programmering. 

De voorzitter antwoordt: 
• Presidiumbesluit: cultuurdeel blijft hier, andere deel in Ruimte en Wonen. 

 
B.1.  Popvisie (collegebrief 16 september 2010) 
Dhr. De Rook (D66): 

• Stuk blaakt van ambitie om landelijk derde plek vast te houden of te verbeteren. 
• Mist richting in het document. Wat zijn de prioriteiten? Visie is bepalend voor keuzes. 
• Hoe de sector actief te betrekken in een gezamenlijk actieplan? 
• Afstemming op noordelijke schaal is nodig om popstad van Noord-Nederland te worden. 

Dhr. Blom (VVD): 
• Mist richting. Stuk kan concreter en SMART-er. 

Dhr. Van der Belt (S&S): 
• Grotendeels eens met D66. 
• Ziet graag concrete doelen in definitieve versie. 
• Is benieuwd naar inspraakreacties. 
• In bijlage 2 mist beschrijving Keiweek. 

Dhr. Bolhuis (St.Partij): 
• Sluit zich aan bij vorige sprekers. 
• Hoe subsidiebudget in te zetten voor beginnend talent? 
• Suggestie: werk samen met nieuwe popkoepel POPgr. 
• Pag. 36: vreemde percentagedeal kleine podia als geboekte acts bij optreden groter blijken. 
• Compliment voor de opstellers. 

Dhr. Verhoeff (CU): 
• Stuk heeft veel ambities. 
• Beoordelingscriteria aanvragen podia en evenementen kunnen concreter. Infrastructuur 

voldoet, beter is investeren in kwaliteit en verdieping. 
• Prioriteit van CU ligt vanwege de bezuinigingen niet bij cultuur en pop. 

Dhr. Heeringa (CDA): 
• Feliciteert met eerste ambitieuze popvisie, al kan het beknopter en concreter. 
• Waarom twee urban- en dance-combifunctionarissen? Rest stuk blijft abstract. 
• Drafbaan: CDA is voor programmeren van internationale artiesten, maar hoe zit het met hoge 

investeringen om locatie concertklaar te maken? 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• Kleine podia betere insteek dan Stadspark om Groningen popstad te maken. 
• Versoepeling vergunningen voor kroegen en zalen vergroot aanbod van speelplekken. 
• Bekijk het maken van afspraken met Leeuwarden om pop en gamemuziek te verdelen. 
• Opleiding popcultuur in Leeuwarden naar Groningen halen. 
• Profileer popaanbod en Popstad Groningen via media, station en VVV, net als Praag als 

jazzstad doet. 
Mw. Rademaker (SP): 

• Culturele waarde van pop moet voorop staan, niet economische waarde. 
• Koppeling jeugdbeleid en cultuurnota geen goed beleidsdoel. Eerder geen succes bij Simplon. 
• Evenementen: één duidelijk loket met één contactpersoon voor vergunningen. 
• Afstemming instellingen kan nog beter, nieuwe initiatieven moeten voor iedereen zijn. 
• Betekent plan van eisen (2011) grote verandering voor instellingen? 

Mw. Dekker (PvdA): 
• Eens met D66: de visie moet breder en meer richting geven, nu meer historisch document. 
• Hoe talent vasthouden? Stad moet aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor popcultuurmakers. 
• Ontplooien nieuwe initiatieven is goed. Urban en dance passen in bredere visie op popcultuur. 
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• Alle partijen opnieuw snel betrekken, op basis van motie van twee jaar geleden. 
Mw. Postma (GL): 

• Meer nota dan visie. Het mag meer visionair. 
• Bij knelpunten moeten oplossingen komen. 
• Talentontwikkeling en samenwerking scherper formuleren. 
• Verslag werkbijeenkomst graag verwerken in visie. 
• Benieuwd naar inspraakreacties. 

Wethouder Schroor: 
• Gaat aan de gang met de gemaakte opmerkingen en aangereikte suggesties. 
• Klopt dat er nog geen concrete op te pakken zaken worden genoemd. Stuk bundelt en brengt 

samenhang aan in het bestaande. 
• Grootste uitdaging is huidige derde plaats van Groningen binnen Nederland behouden. 
• Afstemming in noordelijk verband nodig, maar uiteindelijk gaat Leeuwarden over eigen beleid 

(Popacademie). Groningen heeft in het noorden geen concurrentie als popstad. 
• Definitieve visie in nieuwe Cultuurnota wordt SMART en bevat keuzes, ook financieel 

gezien. 
• Wegvliegen van talent juist doel en bewijs van succes. 
• Drafbaan: zo nu en dan groot evenement moet mogelijk zijn. Nu weinig aanvragen. 
• Promotie gebeurt al meer. Marketing Groningen moet expliciet pop promoten. 
• Economische waarde telt mee. Noorderslag levert miljoenen op en verbindt partijen. 
• Centraal loket evenementen bestaat al, vergunningen kunnen verder gestroomlijnd worden. 
• Nieuwe inspraak start donderdag 14 oktober 2010, 20.30-22.00 uur in de Oosterpoort. 

Raadsleden zijn hartelijk welkom. Definitieve versie mogelijk in december of januari. 
 

B.2.  Contouren van eigen bijdrage beleid Wmo (collegebrief 16 september 2010) 
Mw. Enting (PvdA): 

• Vragen Wmo-platform over de toepassing van de bijzondere bijstand en de zorgmijders: hoe 
wordt omgegaan met de bijzondere bijstand en zullen door de eigen bijdrage zorgmijders 
ontstaan? 

• Wordt de verhuiskostenvergoeding nu ook als voorziening aangemerkt? Zo ja, waarom is deze 
keus gemaakt? 

• De verschillen tussen de tabellen met eigen bijdragen voor meerpersoonshuishoudens en 
alleenstaanden zijn opvallend. 

• Graag discussie over ontschotting van Wmo-budgetten in verband met eventuele overschotten. 
Welke uitgaven worden voor 2010 verwacht? 

Dhr. Möhlmann (GL): 
• Sluit in grote lijnen aan bij de PvdA. Goed dat sterkste schouders zwaarste lasten dragen. 
• GL heeft moeite met de eigen bijdrage. Gaan mensen wel beroep doen op bijzondere bijstand? 

GL is blij met advies Wmo-platform. 
• Goed dat Zorgloket gaat bemiddelen richting CAK. 

Dhr. Van der Belt (S&S): 
• Eens dat de mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Mensen moeten wel de middelen 

kunnen krijgen die zij nodig hebben. 
• Communicatie via brief is prima. 
• Kan het CAK bekendheid geven aan het Zorgloket? 

Dhr. Kelder (PvdD): 
• Eens met de opmerkingen van de PvdA. 

Mw. Rademaker (SP): 
• SP is het eens met de contouren voor eigen bijdrage beleid. 
• Verhuis- en inrichtingskostenvergoeding: kan de regeling voor eigen bijdrage anders? 
• Bijzondere bijstand graag via Zorgloket regelen.  
• Bijzondere bijstand: hoe in verband met mensen met eigen huis? 
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• Voorzieningen in bruikleen: waarom is al voor 1 juli 2010 de eigen bijdrage van toepassing? 
Waarom bestaat verschil tussen bruikleen en eigendom? 

• Eens met het verzoek van het Wmo-platform om eigenbijdrageregeling uit te stellen. 
Mw. Van der Meulen (D66): 

• Het herzien van het eigenbijdragebeleid is goed verwoord. Beleid is helder en consistent. 
• Wmo-platform: D66 is voor maatwerk en voor goede toegankelijkheid van de voorzieningen. 

Kunnen klanten aanspraak blijven maken op compensatie of bijzondere bijstand als 
verzekering kosten niet dekt? 

• Heeft college onderzocht of eigenbijdragebeleid kan leiden tot zorgmijden? 
• Is het eigenbijdragebeleid echt het laatste redmiddel of is het mogelijk voorzieningen te 

schrappen die niet op zelfredzaamheid betrekking hebben? 
Dhr. Verhoef (CU): 

• Grotendeels eens met PvdA. Eens met SP op punt verhuis- en inrichtingskosten. 
• Graag prioriteitstelling bij de redenen om eigenbijdragebeleid te voeren. 
• Wat wordt de bezuiniging in verband met uitvoeringskosten? Is dit voldoende gezien de 

taakstelling? 
• Financiële effecten bij cliënten: graag aandacht voor nieuwe cliënten, speciaal de 

middeninkomens. 
• Eens met de punten van het Wmo-platform. 

Dhr. Blom (VVD): 
• Wil niet veel toevoegen aan wat al is gezegd. 
• De VVD vindt het curieus dat dit aan de orde komt op een moment dat is besloten met een 

flink bedrag uit de Wmo-gelden aan het Informatiecentrum op de Grote Markt bij te dragen. 
Dhr. Sijbolts (Stadspartij): 

• De fractie is niet op voorhand tegen eigen bijdragen, maar staat niet te juichen. Zie de 
vergelijking van kosten en opbrengsten. 

• Niet voor alles hoeft een eigen bijdrage te worden gevraagd. Een voorbeeld: de 
gehandicaptenparkeerkaart. 

• Eens met vraag van SP en GL over ziektekosten. 
• Rijksbezuinigingen: wacht op meer duidelijkheid en wacht met voorgenomen beleid. 
• Dank aan Wmo-platform. Wat vindt college van de gestelde vragen? 
• Infocentrum: er is toch een potje voor toegankelijkheid? 

Dhr. Heeringa (CDA): 
• Eens met de inleiding van mw. Rademaker. 
• De bezuiniging is moeilijk te rijmen met de bijdrage aan het Infocentrum. 
• Zorg voor een duidelijke aanvraagprocedure. 
• Eens met vraag Wmo-platform om inkomenseffecten helder te hebben alvorens beleid uit te 

voeren. 
Wethouder Visscher reageert: 

• Dit is een tweede stap in een zorgvuldig proces om te komen tot eigen bijdrage in het Wmo-
beleid. Na de discussie van vandaag komt het college met een definitief voorstel dat medio 
2011 wordt ingevoerd. 

• De raad heeft gevraagd dit beleid in te voeren met als reden: meer gelijkwaardigheid. Dus nu 
eigen bijdragen voor alle Wmo-voorzieningen, behalve voor rolstoelen. 

• Met de inkomsten probeert de gemeente het voorzieningenniveau op peil te houden, vooral 
voor diegenen die het nodig hebben om te kunnen participeren. 

• Het is een regeling naar draagkracht, gebaseerd op de verplichte landelijke regeling, met een 
maximumbedrag voor de totale eigen bijdrage per periode. 

• Bijzondere bijstand: er zijn nauwelijks problemen voor bijvoorbeeld mensen met  een eigen 
huis. 

• Gevaar van zorgmijders: de gemeente wil de mensen goed voorlichten. 
• Verhuiskostenvergoeding: de gemeente betaalt de vergoeding en alleen het CAK regelt de 

eigen bijdrage. Het college komt met een redelijke oplossing voor de verhuiskosten. 
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• De gehandicaptenparkeerkaart is nu niet aan de orde. 
• Bijdrage aan Infocentrum Grote Markt: dit gebeurt op verzoek van de Gehandicapten 

Adviesraad vanwege zijn wens de toegankelijkheid te verbeteren. 
• Communicatie: het college vindt dit zeer belangrijk; zie de persoonlijke brieven en de 

loketten. 
• De middeninkomens: de wet staat niet toe bepaalde groepen uit te zonderen. 
• Overschotten: het voorspellen van de uitgaven is moeilijk. 
• Ontschotting: voor een deel heeft de raad hiertoe dit jaar al besloten. 
• Potje toegankelijkheid: de wethouder kent het potje niet. De raad gaat er zelf over of Wmo-

geld voor bepaalde projecten wordt ingezet. 
• Vraag mw. Van der Meulen over het schrappen van voorzieningen: binnenkort komt het 

college met een voorstel naar de raad voor het verstrekkingenboek. 
  
B.3.  Evaluatie Gezonder Zorgen II (collegebrief 16 september 2010) 
Dhr. Heeringa (CDA): 

• Geen opmerkingen. 
Dhr. Sijbolts (St.partij): 

• Is positief over de evaluatie, de knelpunten zijn goed verwoord. 
• De fractie onderschrijft de aanbesteding en wacht de discussie in november af. 

Dhr. Evenhuis (VVD): 
• De evaluatie is helder. De fractie staat positief tegenover het onderwerp. 
• Is er een beleidsprioriteit in verband met ongewenste zwangerschappen beneden de 20 jaar? 
• De fractie heeft zorgen over de afname van gezond eten onder jongeren. 
• Geluidoverlast: de overlast is groot en groeiende. Wat wordt eraan gedaan? 
• Klopt het dat het enthousiasme voor dit beleid daalt? Wat doet het college eraan? 
• Hoe staat het met de verantwoordelijkheid van andere diensten dan de GGD? 
• De VVD ondersteunt een goed lokaal gezondheidsbeleid. 

Dhr. Verhoeff (CU): 
• Complimenten voor het college voor de inzet op het gebied van lokale gezondheid. 
• De evaluatie toont aan dat op sommige punten verbetering mogelijk is. Hoe gebeurt dit? 

Bundeling en prioritering van thema’s lijken een optie naast programmamanagement. 
• CU vraagt om extra aandacht voor eenzaamheid, verwaarlozing en mishandeling van ouderen 

en komt mogelijk met een initiatiefvoorstel. 
• Overgewicht onder jongeren: geef preventie meer aandacht. 
• Kortom: een goede evaluatie en daarmee een goede basis voor Gezonder Zorgen III. 

Mw. Van der Meulen (D66): 
• Neemt het college de conclusies en aanbevelingen over? 
• Het aantal thema’s: wat vindt de wethouder? 

Mw. Rademaker (SP): 
• Er zijn te veel thema’s, de raad is er zelf debet aan. Raad en instellingen moeten beter 

prioriteiten stellen. 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• Luchtkwaliteit en kinderen: komen hierover gegevens beschikbaar? 
• Alcoholbeleid: waarom staat dit in de tabellen? 

Dhr. Van der Belt (S&S): 
• Er zijn goede resultaten bij roken en overgewicht. 
• Het is goed om concrete en meetbare doelen te stellen. 
• Eens met dhr. Evenhuis dat het enthousiasme wat lijkt af te nemen. 

Dhr. Möhlmann (GL): 
• De effecten zijn moeilijk te meten. De verbindingen met andere beleidslijnen zijn voor GL 

onduidelijk. 
• Eens met dhr. Evenhuis dat het enthousiasme voor de thema’s afneemt. 
• Luchtkwaliteit: er treedt nauwelijks verbetering op. De kwaliteit van de adviezen moet beter. 
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• GL is het eens met de conclusies en aanbevelingen. 
• Graag een Gezonder Zorgen III met een duidelijke maatschappelijke opgave die de 

programmamanager vertaalt in heldere doelen. 
Mw. Van Lente (PvdA): 

• De fractie kan zich vinden in de evaluatie, behalve wat betreft de luchtkwaliteit. 
• Graag prioriteren bij de vele thema’s. 
• Bij nieuwe nota samenwerken met andere beleidsvelden en veldorganisaties. 

Wethouder Visscher: 
• Concrete toetsbare doelstellingen zijn moeilijk te formuleren op gemeentelijk niveau. 
• Verbinding tussen beleidsterreinen: het vertalen van gezondheidsbeleid in andere 

beleidsterreinen is zinvol. In het vervolg is meer sturing gewenst, ook om samenwerken en 
integraal werken te bevorderen. 

• Prioriteiten bij de thema’s: de CU deed een goede suggestie. Veel thema’s betekent een groot 
bereik maar een moeizamer beheersproces. Het college neemt de aanbevelingen uit het 
onderzoek over. 

• Aansturing vanuit de GGD moet volgende keer strakker worden georganiseerd. 
• Problemen bij ouderen: er komt een voorstel naar de raad over huiselijk geweld waaronder 

oudermishandeling.  
 
C.1.  Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
N.v.t. 
 
C.2.  Vaststelling verslag 8 september 2010 
Dhr. Kelder (PvdD) stelt een vraag naar aanleiding van het verslag: 

• Is in het bestuurlijk overleg gepolst in hoeverre gebruik wordt gemaakt van gratis 
lespakketten? 

Wethouder Visscher antwoordt: 
• Wethouder Pastoor heeft de wens van de raad via het bestuurlijk overleg overgebracht. Het 

onderwijs maakt zelf de afweging. 
Het verslag van 8 september 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 



 

Raadsvoorstel - gr10.2406440.pdf

9



 

Raadsvoorstel - gr10.2406440.pdf

10



 

Raadsvoorstel - gr10.2406440.pdf

11



 

Raadsvoorstel - gr10.2406440.pdf

12



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

13



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

14



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

15



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

16



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

17



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

18



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

19



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

20



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

21



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

22



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

23



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

24



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

25



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

26



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

27



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

28



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

29



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

30



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

31



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

32



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

33



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

34



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

35



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

36



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

37



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

38



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

39



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

40



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

41



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

42



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

43



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

44



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

45



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

46



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

47



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

48



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

49



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

50



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

51



 

Collegebrief - gr10.2406454.pdf

52



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

53



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

54



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

55



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

56



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

57



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

58



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

59



 

Collegebrief - gr10.2406451.pdf

60



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

61



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

62



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

63



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

64



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

65



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

66



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

67



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

68



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

69



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

70



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

71



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

72



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

73



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

74



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

75



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

76



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

77



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

78



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

79



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

80



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

81



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

82



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

83



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

84



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

85



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

86



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

87



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

88



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

89



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

90



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

91



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

92



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

93



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

94



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

95



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

96



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

97



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

98



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

99



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

100



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

101



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

102



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

103



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

104



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

105



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

106



 

Bijlage - gr10.2374593.pdf

107



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

108



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

109



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

110



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

111



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

112



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

113



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

114



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

115



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

116



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

117



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

118



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

119



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

120



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

121



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

122



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

123



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

124



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

125



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

126



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

127



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

128



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

129



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

130



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

131



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

132



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

133



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

134



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

135



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

136



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

137



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

138



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

139



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

140



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

141



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

142



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

143



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

144



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

145



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

146



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

147



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

148



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

149



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

150



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

151



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

152



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

153



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

154



 

Collegebrief - gr10.2406450.pdf

155



 

verslag 8 september 2010

156

                                                                  

Verslag vergadering raadscommissie Onderwijs en Welzijn 8 september 2010                                                                          1 

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. 


