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Geplande
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overige
opmerkingen

Afronding pilot in oktober
2018, daarna evaluatie. Als
vervolg duidelijk is, dan info
naar de raad. Uitkomsten
Regionale tafel landen in
regionaal plan samen met
Menzis. Beide worden
opgenomen in brede brief
over ontwikkelingen GGZ
voor nieuwe raad. (ambt.
Info 7-9-18)

verzoekt het college:

motie

Voorjaarsnota 2016 Van der Schaaf

afhankelijk van bevindingen
van de pilot in de gemeente
Meppel (ambt. Info 8-2-18)

motie

voorjaarsbrief

Jongman

zie collegebrief
'Beantwoording motie
Ontwikkelingskansen' d.d. 1807-18. Eind 2018 wordt raad
nader geïnformeerd over de
resultaten. Zie collegebrief
18 -7-18. Toezegging
combicie. 6-2-19 (bgm voor
Gijsbertsen): deze maand
komt info.

motie

Voor alle jonge
kinderen gelijke
kansen

Gijsbertsen

GL, PvdA, Zorg voor ggzpatiënten
CU, D66

de uitkomsten uit de Pilot De Wijert en de uitkomsten uit de Regionale tafel voor te leggen aan de raad en
overige knelpunten te melden.

O&W

201639

7

PvdD, S&S, Samen wonen
GL, D66,
PvdA

in samenwerking met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars, bezitters en investeerders te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een pilot samen wonen te starten voor specifiek deze
doelgroepen (verschillende jongeren zoals; studenten, startrers en statushouders).

R&W/ Cbrf. 9-11-2016 in gesprek
O&W met meerdere kansrijke

201721

7

D66, PvdA, Minder papier meer
VVD, GL regie

1. te onderzoeken of een gezins PGB met een coordinerende ambtenaar mogelijk is in Groningen;
2. en zo ja, een voorstel te doen om te starten met een pilot.

O&W

20186

2

SP, PvdA,
CU, GL

1. in te zetten op een grotere deelname van kinderen in achterstandssituaties aan stedelijke bestaande
activiteiten;
2. te onderzoeken hoe het bestaande aanbod aan activiteiten in wijken waar veel kinderen in
achterstandssituaties wonen in de schoolvakanties kan worden vergroot;
3. daarbij te kijken naar cofinancieringsmogelijkheden van fondsen, sponsoren en gemeente zoals
gebiedsgericht werken, activiteitenbudget WIJ;
4. de raad hierover voor de zomer 2018 te rapporteren.

O&W

1/3

Portefeuille
houder

Voorjaarsnota 2016 Gijsbertsen

7

In groen is verzoek aan griffie

Agendapunt

motie

201630

Ontwikkelingskansen
gedurende het hele
jaar

Afgehandeld Soort

projecten, Cbrf. verwacht
okt.17 Cbrf verwacht okt '18
staat op LTA Planning cie.
mei'19 bij Meerjaren
Programma Wonen RV 18-42019 Voorstel: op
afgehandeld zetten
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loopt

verzoekt het college:

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

motie

Kredietverstrekking
t.b.v. OPSB en plan
van aanpak
Oosterpoort

De Rook

motie

Evaluatie
Stadadviseert

Jongman

20188

2

SP, CDA en Geen uitzicht zonder
inzicht
Stad en
Ommeland

1. in het vervolgtraject inzichtelijk te maken wat de kosten voor 'De Nieuwe Oosterpoort' op de
huidige locatie zijn;
2. nader te onderzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn van het huidige gebouw en wat dit
betekent voor het ambitieniveau.

O&W

201813

4

CDA, SP, Verbeter Stadadviseert
PvdA,
100%,
S&S, PvdD,
VVD en
CU

In de verdere uitwerking van de adviesstructuur van Stadadviseert op te nemen dat:
- uitgebrachte adviezen te vinden zijn voor inwoners en de gemeenteraad;
- beleidsvoorstellen van het college of raadsvoorstellen in het sociaal domein altijd wordt vermeld of/
hoe Stadadviseert om advies is gevraagd;
- en dat het college gemotiveerd aangeeft indien zij de adviezen niet opvolgt.

O&W

201817

4

GL, CU

1. te zorgen voor expliciet toetsbare criteria in de aanbestedingseisen en gunningsvoorwaarden waarop
de gemeenteraad en de stakeholders een rol kunnen spelen bij de monitoring, evaluatie bij de
(invoering van) het GON, waarbij reële ruimte blijft voor bijsturing;
2. deze beschreven criteria en sturingsruimte terug te koppelen aan de raad.

O&W

Na het eerste jaar van de
looptijd van de overeenkomst
wordt in 1e kwartaal 2020
een evaluatiebijeenkomst
georganiseerd (ambt.
melding 3-4-19)

motie

Aanbesteding
Gebieds
Ondersteunings
Netwerk

Jongman

201820

4

Een goed begin is het
Stad en
Ommeland, halve werk
CDA, CU

1. de komende maanden actief in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door middel van een oploop, met de
kleinere aanbieders cliëntenorganisaties en bewonersinitiatieven om iedereen van de meest actuele
informatie te voorzien over de vorming van het GON;
2. de uitkomsten mee te nemen bij het voorbereiden van een discussie over de gewenste toekomstige
opzet begin 2019.

O&W

Na het eerste jaar van de
looptijd van de overeenkomst
wordt in 1e kwartaal 2020
een evaluatiebijeenkomst
georganiseerd (ambt.
melding 3-4-19)

motie

Aanbesteding
Gebieds
Ondersteunings
Netwerk

Jongman

201830

6

PvdA, SP,
GL, CDA,
CU

O&W

Rapportage volgt in 2019
waarin kansengelijkheid als
aandachtspunt wordt
meegenomen en beredeneerd
hoe de inzet van de middelen
bijdraagt aan
kansengelijkheid

motie

Groningen de
onderwijsinnovatiestad van
Nederland

Bloemhoff

GON evaluatie en
bijsturing

Meer kansengelijkheid 1. bij de inzet van de intensiveringsmiddelen expliciet aandacht te besteden aan het vergroten van
door innovatie
kansengelijkheid binnen het Groningse onderwijs;
2. hierbij de keuzevrijheid van ouders te waarborgen;
3. met betrekking tot de inzet van de middelen aan te geven en meetbaar te maken hoe deze middelen
een bijdrage leveren aan het vergroten van de kansengelijkheid binnen het onderwijs in Groningen;
4. de raad voor 1 september 2018 hierover te informeren.
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201831

6

D66, S&S

201903

2

1. in april/mei 2019 een raadpleging te organiseren omtrent de oorzaken van de alsmaar toenemende
SP, 100%, Op naar een
toekomstige bestendige
vraag in zowel omvang als zwaarte van de jeugdhulp, de stijgende kosten en de denkbare
VVD,
jeugdhulp
oplossingen;
CDA, CU,
2. voor deze raadpleging een inhoudelijke bijdrage te vragen aan ouders, jeugdigen, uitvoerend
PvdD, GL,
werkers en bestuurders van jeugdzorg- en WIJ organisaties, huisartsen, de Stad adviseert,
PvdA, Stad
wetenschappers, andere gemeenten en financieel/organisatorische/juridische deskundigen;
en
3. het presidium te verzoeken een werkgroep, bestaande uit raadsleden van verschillende fracties,
Ommeland,
samen te stellen die belast is met de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van deze
raadpleging;
D66, S&S

Internationale
inspiratie voor een
insternationale
kennisstad

internationale studenten te zien als stakeholder bij onderwijsinnovatie en waar mogelijk te betrekken bij de O&W
verdere invulling en uitvoering van de plannen

O&W

Geplande
afhandeling /
overige
opmerkingen

Afgehandeld Soort

Agendapunt

Portefeuille
houder

Rapportage volgt in 2019

motie

Groningen de
onderwijsinnovatiestad van
Nederland

Bloemhoff

Wordt september 2019,
wanneer
onderzoeksresultaten
bekend zijn van 3
landelijke onderzoeken
naar jeugdhulp. Brief met
deze resultaten komt in
mei naar de raad (toez. In
cie. 10-4-19)

motie

Drie voorstellen
voor zienswijzen
jeugdhulp

Gijsbertsen

4. de griffie te verzoeken deze werkgroep met raad en daad ter zijde te staan.
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