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Wolbert Meijer

Van: Greet Mulder
Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 13:23
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek" Jeugdhulp
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

 
 

Van: Greet Mulder  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 15:28 
Aan: Wesley Pechler <Wesley.Pechler@raadgroningen.nl>; Wim Koks - Gemeenteraad 
<Wim.Koks@raadgroningen.nl>; Jasper Boter - VVD <Jasper.Boter@raadgroningen.nl>; Els van der Weele 
<Els.vanderWeele@raadgroningen.nl>; Yaneth Palacio Menger <Yaneth.Menger@raadgroningen.nl> 
CC: Femke Folkerts <Femke.Folkerts@raadgroningen.nl>; Esther Dallinga <esther.dallinga@groningen.nl> 
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" Jeugdhulp 
 
Dag allen, 
 
Hierbij op verzoek van Wim het (concept)agenderingsverzoek over jeugdhulp, n.a.v. de raadpleging op 10 
september. Graag jullie reactie naar Wim zodat hij een definitief verzoek in kan dienen.  
 
Dank en groet, 
Greet Mulder.  
 
Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 12:39 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO159791667318  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Fractie(s): VVD, PvdA, 100% Groningen, PvdD, SP 

Leden: Jasper Boter, Wesley Pegler, Els vd Weele. Wim Koks 

Portefeuillehouder(s): Diks 

Contactambtenaar: J. Brongers 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Koersdocument Jeugdhulp 

Doel van de agendering Meningsvorming 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

Al tijden zijn de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de 
jeugdhulp reden tot politieke zorg in de raad. Eind november is 
een raadpleging georganiseerd gevolgd door een 
raadscommissie discussie waarin de raad zich een beeld 
gevormd heeft. Het college komt nu met een inhoudelijke 
doorkijk in het koersdocument. Op basis hiervan wordt een 
nieuwe raadspeling georganiseerd op 10/09 waar aan 
betrokkenen gevraagd wordt of deze koers een antwoord biedt 
op de reacties in de eerste raadpleging.Daarna willen de 
werkgroep jeugdhulp in een meningsvormende bijeenkomst de 
politieke conclusies trekken.Deze worden het college 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

meegegeven op een informatieve bijeenkomst te organiseren 
door het college in het najaar.. 

Bespreekpunten (alleen in 
geval van meningsvorming, 
max. 200 woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college) 
gewenst t.a.v. de volgende punten: 
- zijn de fracties van mening dat de door het college 
voorgestane koers in de jeugdhulp een antwoord biedt op 
reacties in de raadplegingen en de discussie in de 
raadscommissie van ??? 
- welke rol wil de raad spelen om de door het college geschetste 
koers de komende jaren in de realisatie te volgen? 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

bijeenkomst van fractiespecialisten jeugdhulp 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

een uur 

Gewenst / voorzien vervolg na de bijeenkomsten dit najaar rond de jeugdzorg zal de door 
het presidium ingestelde werkgroep jeugdhulp met een voorstel 
voor een eventueel vervolg komen. 

Graag agenderen voor (...) 30-09-2020 

Vanwege (...) Na de raadpleging van 10/09 en voor de informatieve 
bijeenkomst van het college die in oktober verwacht wordt. 

 


