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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 15:35
Aan: ZZ-GRIFFIE Raadsadviseurs
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

 
 
Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 september 2020 13:49 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO160077485885  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Portefeuillehouder(s): Isabelle Diks 

Contactambtenaar: Koen Jongsma 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

beeldvormende raadssessie 
Stapelingsonderzoek/Doorbraakproject/acceleratie WIJ 

Doel van de agendering Beeldvorming 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

Op voorstel van Mattias Gijsbertsen is eerder afgesproken om de 
raad 2 keer per jaar via informerende sessies bij te praten over 
ontwikkelingen in het sociaal domein. In mei (13 mei) stond de 
eerste informerende sessie met de raadscommissie gepland. Die is 
vanwege de Coronacrisis niet doorgegaan. Geagendeerd stonden 
toen: informatie over/stand van zaken Doorbraakproject, 
Stapelingsproject en uitvoering acceleratie WIJ (hangen nauw met 
elkaar samen) en inkoop jeugdhulp 2022 (inclusief halfjaarlijkse 
update ontwikkelingen jeugdzorg). Vanwege de tijdsdruk op het 
besluitvormingsproces en de volle agenda van de raad is bij de 
planning van raadssessies vervolgens voorrang gegeven aan de 
onderwerpen Inkoop jeugd en Armoedebeleid. Deze onderwerpen 
staan woensdag 23 september geagendeerd. Mijn verzoek is of in 
november een raadssessie over de onderwerpen 
Doorbraakproject/Stapeling en acceleratie WIJ ingepland kan 
worden. 
Daarmee hebben we de aanvankelijk beoogde onderwerpen gehad 
en moeten we de halfjaarlijkse informerende sessies weer gaan 
inplannen. 

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: 

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

D.m.v. presentaties en beantwoording van vragen. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

2,5 uur 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Gewenst / voorzien 
vervolg 

Moet nog nader besproken worden. 

Graag agenderen voor 
(...) 

23-09-2020 

Vanwege (...) Onderwerpen zijn ivm Corona al paar keren doorgeschoven. Nu van 
belang dat ze geagendeerd worden. 

 


