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Titel en datum van het stuk (+ link): 
Ontwikkeling maatschappelijke opvang 

Ontwikkeling maatschappelijke opvang 

 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: 
J.A.A. van der Meijs – 050 367 4919 

Korte samenvatting: 
Het college informeert u middels deze brief over de huidige ontwikkelingen van de Maatschappelijke 

Opvang. Daarnaast geeft zij een opzet voor nadere oriëntatie en visievorming ten behoeve van een 

toekomstbestendige Opvangvoorziening voor de Groninger gemeenten (provinciebreed). 

In de brief informeert het college u over de stand van zaken omtrent de nachtopvang in relatie tot de 

coronamaatregelen, de stand van zaken van het actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren en een 

aantal vernieuwende projecten Opvang waarvoor een bijdrage is ontvangen van het Rijk. 

Als laatste doet het college een procesvoorstel. Het college gaat met gemeenten, zorgaanbieder, 

corporaties en cliënten verkennen hoe een toekomstbestendige opvangvoorziening in (heel) 

Groningen er uit zou kunnen zien. Het college wil met twee sporen gaan werken. Spoor 1 gaat over 

het voorkomen van opvang. Spoor 2 gaat over de beschikbaarheid van opvang in nood, wat aansluit 

op de behoefte. 

 

Vermeld op LTA? 
X  nee 

 

Deadline? 
X  nee 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ontwikkeling-Maatschappelijke-Opvang.pdf


 

Doel van de activiteit 
X Meningsvormend 

 

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

 

Alhoewel het een informerende brief betreft, geeft het college in de brief een procesvoorstel hoe zij 

toekomstbestendige opvangvoorziening in (heel) Groningen wil realiseren. Discussie lijkt op z’n 

plaats. 

Voorgeschiedenis 
 

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 zij 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. 

Voorstel voor bespreking in twee rondes: 

Ronde 1 – stellen van vragen aan de wethouder omtrent de brief en het voorgestelde procesvoorstel. 

Ronde 2 – geven van mening en/of geven van input omtrent het procesvoorstel. 

Spreektijden: raadsleden 3 minuten per fractie, college 12 minuten. 

 

Nadere informatie 
… 

 

 


