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Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12 Jaar 2020 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I. de verordening adviesstructuur voor het sociaal domein gemeente Groningen Stadadviseert geldend te 

verklaren voor de nieuwe gemeente Groningen onder gelijktijdige intrekking van de verordeningen 

adviesraden Sociaal Domein van Haren en Ten Boer;  

II. dit besluit bekend te maken op overheid.nl en in werking te laten treden op 1 januari 2021. 
  

 

Samenvatting     

Een projectgroep met vertegenwoordigers van de 3 adviesraden voor het sociale domein heeft gezamenlijk een nieuw 

voorstel geschreven voor de werkwijze en structuur voor een nieuwe adviesgroep in de gemeente Groningen. Wij 

hebben besloten tot instelling van de Adviesraad Sociaal Domein Groningen (ASDG) en de leidraad vast te stellen Wij 

stellen u voor de huidige verordening adviesstructuur voor het sociaal domein gemeente Groningen Stadadviseert 

geldend te verklaren voor de nieuwe gemeente Groningen per 1 januari 2021 en gelijktijdig de verordeningen van 

Haren en Ten Boer te laten vervallen.   
 

 

  

B&W-besluit d.d.: 27 oktober 2020 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Na de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer zijn op diverse beleidsterreinen harmonisatievraagstukken 

ontstaan. Binnen het Sociaal Domein kwam het vraagstuk ‘Hoe gaan we om met Adviesraden in het sociale domein naar 

boven. Wij hechten in de gemeente Groningen aan participatie van inwoners. Een uitgangspunt in het coalitie akkoord is 

‘Praat niet over ons maar met ons’.  

In verschillende beleidsterreinen is opgenomen dat participatie, advisering en belangenbehartiging een plek moet krijgen 

bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Een manier om dat te doen is het faciliteren van een nieuwe 

adviesgroep voor het sociaal domein. Het is een laagdrempelig onderdeel van de adviesstructuur in Groningen, 

aantrekkelijk voor inwoners en medewerkers van de gemeente. 

Een adviesgroep draagt bij aan beleid dat aansluit bij de belevingswereld van inwoners en daardoor betere effecten 

sorteert en breed gedragen wordt.  

De meerwaarde voor beleidmakers en politiek is dat verschillende perspectieven samen worden gebracht waardoor een 

constructieve en kritische bijdrage geleverd wordt aan de afwegingen die gemaakt worden.  

Ook wordt zo een dialoog gevoerd door en met inwoners over relevante sociale thema’s. Dit sluit aan bij de nieuwe 

manier van werken die de raad voorstaat. 

 
Kader     

Harmonisatieopdracht 

 
Argumenten en afwegingen     

Samenwerking 

Recentelijk is onze wens om de gemeentelijke advisering te kunnen versterken door de samenwerking van ASDG en 

Cliëntenraad te verkennen door beide partijen opgepakt. Ook is de werkgroep toegankelijkheid hierbij betrokken. De 

werkgroep toegankelijkheid heeft aangegeven aan de te starten samenwerking deel te willen nemen, met behoud van 

eigen positie met name ook omdat  het VN verdrag gehandicapten een veel breder terrein beslaat.  Alle drie betrokken 

adviesorganisaties  hebben de bereidheid uitgesproken in 2021 gezamenlijk te onderzoeken waar samenwerking 

meerwaarde op kan leveren en concrete ideeën al in de praktijk te brengen. 

 

Afwijking van basisdocument 

De projectgroep adviesraden geeft in haar basisdocument aan op elk advies een schriftelijke reactie van het college te 

verwachten. Dit nemen wij niet over. Door bij de betreffende raadsvoorstellen de adviezen van diverse partijen, inclusief 

de ASDG, mee te nemen geven wij blijk van optimale transparantie en blijven we buiten verplichte bureaucratische en 

onnodige procedures. Graag behouden we de flexibiliteit om per advies te beoordelen op welke manier hierop 

gereageerd wordt. Dat kan, maar zal zeker niet uitsluitend, door middel van een schriftelijke reactie plaatsvinden. Bij de 

enkele keer dat er ongevraagd advies door de ASDG wordt gegeven, achten wij het wel redelijk hier schriftelijk 

op te reageren. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De nieuwe adviesstructuur bevat 2 onderdelen: 

1. Een inwonersnetwerk, een groep van mensen met verschillende deskundigheden en met verschillende 

geografische/demografische achtergronden, die zich projectmatig over gemeentebrede adviesvragen buigt; individuele 

burgers die bijvoorbeeld via de stem van Groningen of burgerconferenties mee kunnen doen. 

2. Andere organisaties en netwerken die aanvullend of meer specifiek voor advisering kunnen worden ingeschakeld; het 

creëren van een meedenkomgeving. 
 
Financiële consequenties     

Geen, de afzonderlijke budgetten van de adviesgroepen zijn samengevoegd. 
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Overige consequenties     

Aangezien wij er aan hechten om de positie van onze adviesraden goed vast te leggen  willen we van de gelegenheid 

gebruik maken volgend jaar een nieuwe, door uw raad vast te stellen, verordening op te stellen die volledig aansluit bij 

de werkwijze van de nieuwe ASDG.   
  
 
Vervolg     

Tussenevaluatie ASDG en behandeling nieuwe verordening 

 
Lange Termijn Agenda     

november 2020 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    loco-secretaris, 

Koen Schuiling    Bert Popken 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


