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Korte samenvatting:
Initiatiefvoorstel voor een nieuwe organisatiewijze van de jeugdhulp in Groningen
Dit initiatiefvoorstel is ingediend door de SP. De SP wil met dit initiatiefvoorstel de inrichting van de
jeugdhulp na 2021 volgens een 10 puntenplan vormgeven (deze 10 punten staan vermeld in het
voorstel). Indien er op grond van juridische en/of praktische gronden één of meerdere punten meer
tijdig nodig is een overgangsperiode in acht te nemen en de raad middels een kwartaalrapportage in
2021 op de te houden van de voortgang van de uitvoering van dit initiatiefvoorstel.
Pre-advies college: Het college adviseert met betrekking tot het initiatiefvoorstel voor een nieuwe
werkwijze organisatiewijze van de jeugdhulp in Groningen om het initiatiefvoorstel niet over te
nemen, omdat verschillende aanbevelingen in dit initiatiefvoorstel passen reeds binnen de uitgezette
lijnen van het Koersdocument. Andere behoeven nog nadere uitwerking of nader onderzoek, omdat

het college de consequenties nog niet kan overzien. Om deze reden wil het college dit
initiatiefvoorstel betrekken bij het lopende traject van de Inkoop Jeugdhulp.

Initiatiefvoorstel ‘de gezinsverzorger’
Dit initiatiefvoorstel is ingediend door 100% Groningen, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdA. De
indieners willen met dit initiatiefvoorstel de inrichting van een tenminste twee jaar durende pilot
gezinsverzorging in 2021 en vraagt het college hier vorm en inhoud aan te geven. De raad moet in de
gelegenheid worden gesteld om voor de start van de pilot wensen en bedenkingen naar voren te
brengen.
Preadvies college: Het college adviseert positief op het initiatiefvoorstel. In de brief beschrijft het
college binnen welke context zij de pilot wil uitvoeren. Het college stelt voor om de optie waarbij
gewerkt wordt met vrijwilligers in combinatie met professionals van WIJ verder uit te werken met de
betrokkenen. Bij deze uitwerking worden ook Humanitas en de MJD betrokken. Het college stelt voor
om de financiële consequenties van het uitvoeren van de pilot, voor zover dat mogelijk is, als input
voor het naar voren brengen van wensen en bedenkingen door de raad, in de maand januari 2021 in
kaart te brengen. Het college stelt voor om de pilot te starten in maart 2021.
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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.
Wijze van bespreking

Bespreking in twee rondes, zodat de initiatiefnemers vragen kunnen beantwoorden van de andere
fracties en zelf ook mede vragen kunnen stellen aan het college over het uitgebrachte preadvies.
Daarna kan dan een uitwisseling van de standpunten plaatsvinden.
Spreektijden: maximaal 5 minuten per fractie, college maximaal 25 minuten.
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