
C2007-06

AANBIEDINGSBRIEF

Aan Veegcommissie. 

Van Sjoerd Wannet / 06 205 41 524 / sjoerd.wannet@groningen.nl

Afdeling Griffie

Datum 23 januari 2019

Onderwerp Aanbiedingsbrief veegcommissie 5 februari (avond)

Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, mevrouw van Doesen, nodig ik u uit voor de veegcommissie van woensdag 05 februari 

2020, om 20:00 in de nieuwe raadszaal van het stadshuis.

Conformstukken 

Er zijn geen conformstukken 

Inhoudelijk deel

Bespreekpunten raadpleging jeugdzorg

Donderdag 28 november 2019 vond de raadpleging jeugdhulp plaats. Deze raadpleging was geïnitieerd door een 

werkgroep van gemeenteraadsleden uit de gemeente Groningen, ter uitvoering van de motie van de SP (Op naar 

een toekomstbestendige jeugdhulp, d.d. 27-02-2019). Doel van de raadpleging was om de praktijk aan het 

woord te laten en signalen, verhalen en voorbeelden te horen over de stand van zaken van de jeugdhulp in de 

gemeente Groningen.

Na de raadpleging is de werkgroep bij elkaar gekomen en heeft het verslag en de resultaten van de raadpleging 

besproken. De werkgroep heeft naar aanleiding van het verslag een vijftal thema’s opgesteld die zij graag met 

uw commissie willen bespreken. Dat zijn de volgende thema’s:

1) Communicatie tussen hulpverleners en privacy;

2) Starheid in het systeem;

3) Onzekerheid en administratie bij ouders;

4) De systeemwerkelijkheid;

5) De maatschappelijke werkelijkheid. 

De punten die aan bod zijn gekomen tijdens de raadpleging treft u in de onderliggende stukken en het 

gecodeerde verslag van de raadpleging. Er is nog geen politieke conclusie aan een van de thema’s gekoppeld. 

Het is wel nadrukkelijk de wens van de werkgroep om politiek hierover te spreken en als gemeenteraad positie 
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te pakken. Dat kan door het gesprek met de wethouder aan te gaan en een aantal toezeggingen te krijgen en/of 

deze memo voor de raad te agenderen en als raad door middel van moties een uitspraak te doen. 

Op de agenda geplaatst door de agendacommissie 

Bespreekpunten nieuwe regeling WMO-vervoer

Op 16-10-2019 is de collegebrief: ‘Nadere regels collectief vervoer gemeente Groningen 2020 (wensen en 

bedenkingen) naar de raad gestuurd. Toentertijd zijn er door de fractie geen wensen en bedenkingen ingediend. 

Op 1 januari zijn de gebruikers ingelicht voor de veranderingen die per 1 april ingaan. Sindsdien komen de 

verontwaardigde reactie binnen bij de SP-fractie. Reden voor de SP om hetgeen te bespreken met uw 

commissie. 

De SP wil graag de volgende punten bespreken: 

1) Het stellen van een maximum al dan niet in strijd met het VN verdrag;

Door het instellen van een maximum en verhoging van de tarieven worden en voelen gebruikers van 

WMO vervoer zich beperkt in hun bewegingsvrijheid. De keukentafel ontsnapping is een vorm van 

betutteling. Op welke wijze vindt uw fractie dat maximering in strijd is met letter en/of de geest van het 

VN verdrag, het koplopersimago en het streven naar een inclusieve samenleving? 

2) De kosten verhoging al dan niet een aantasting van bewegingsvrijheid; 

Vindt uw fractie dat de stijging kosten WMO vervoer niet op te brengen valt voor de WMO 

vervoergebruikers afgezet tegen de extra kosten van levensonderhoud en dus zal leiden tot beperking 

van bewegingsvrijheid?

3) Participatiesamenleving.

Maximering van het aantal kilometers en verhogen van de tarieven staat op gespannen voet met het 

vergroten van de deelname aan de samenleving. Wat vindt uw fractie van deze stelling?

Op de agenda geplaatst door de SP

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter,

Sjoerd Wannet

Raadsadviseur a.i. 


