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Betreft  
X  Raadsvoorstel 

 

Titel en datum van het stuk (+ link): 
Definitieve nota ‘De sociale basis in Groningen: Harmoniseren en verder’ 

Definitieve nota 'sociale basis in Groningen: Harmoniseren en verder' 

Bijlage 1 - Reactienota zienswijzen 

Bijlage 2 - De sociale basis in Groningen - Harmoniseren en verder 

 

Korte samenvatting: 
Het college vraagt u kennis te nemen van het inspraakverslag en de definitieve nota ‘de sociale basis 

in Groningen: Harmoniseren en verder’ vast te stellen. Met deze nota ‘sociale basis- geharmoniseerd’ 

, is het beleid in de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer in één beleid vervat. Op 

basis van deze kadernota en de daaruit voortvloeiende nadere regels kunnen subsidies worden 

verstrekt aan o.a. bewonersorganisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties voor 

maatschappelijke dienstverlening.  

In de nota staat ook het proces op het vervolg beschreven, om op termijn van twee jaren met een 

nieuwe visie te komen die gebiedsgericht, van onderop, tot stand zal komen.  

 

Vermeld op LTA? 
X Ja  

item nr 2020-100 

 

Deadline? 
X nee  

  

Doel van de activiteit 
X  Meningsvormend 

file://///groningenad/groups/Griffie/2%20Commissies/7%20Agendacommissie/formats/Definitieve%20nota%20'sociale%20basis%20in%20Groningen:%20Harmoniseren%20en%20verder'
file://///groningenad/groups/Griffie/2%20Commissies/7%20Agendacommissie/formats/Bijlage%201%20-%20Reactienota%20zienswijzen
file://///groningenad/groups/Griffie/2%20Commissies/7%20Agendacommissie/formats/Bijlage%202%20-%20De%20sociale%20basis%20in%20Groningen%20-%20Harmoniseren%20en%20verder


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend): 
X discussie 

In het stuk staat een bezuiniging van  400.00 euro in 2020 en vanaf 2021 800.000.  

Daarnaast is er een reactienota zienswijze bijgevoegd, de raad zal willen weten hoe deze reacties zijn 

verwerkt in het stuk. 

 

Voorgeschiedenis 
Door de gemeentelijke herindeling is het noodzakelijk dat er nieuw beleid gevormd woord voor de 

sociale basis. 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit 
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.  

Nadere informatie 
… 

 

 


