
Voorbereidingsmemo
 conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 4 november 2020

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert

Verordening adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert

Bijlage 1 - basisdocument Adviesgroep Sociaal Domein

Bijlage 2 - Leidraad Adviesgroep Sociaal Domein

Bijlage 3 - Profiel

Bijlage 4- Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Harm Brouwer – 06 55 49 8172

Korte samenvatting:
Een projectgroep met vertegenwoordigers van de 3 adviesraden voor het sociaal domein heeft 

gezamenlijk een nieuw voorstel geschreven voor de werkwijze en structuur voor een nieuwe 

adviesgroep in de gemeente Groningen. Het college heeft besloten tot instelling van de Adviesraad 

Sociaal Domein Groningen (ASDG) en de leidraad vast te stellen.

Het college verzoekt u de huidige verordening adviesstructuur voor het sociaal domein gemeente 

Groningen Stadadviseerrt geldend te verklaren voor de nieuwe gemeente  Groningen per 1 januari 

2021 en gelijktijdig de verordeningen van Haren en Ten Boer te laten vervallen.

Vermeld op LTA?
X Ja 

X 2020/142

Deadline?
X nee

file:///var/websites/gemeenteraad.groningen.nl/documenten/convert/Verordening%20adviesstructuur%20voor%20het%20Sociaal%20Domein%20Gemeente%20Groningen%20Stadadviseert
file:///var/websites/gemeenteraad.groningen.nl/documenten/convert/Bijlage%204-%20Verordening%20Adviesstructuur%20voor%20het%20Sociaal%20Domein
file:///var/websites/gemeenteraad.groningen.nl/documenten/convert/Bijlage%203%20-%20Profiel
file:///var/websites/gemeenteraad.groningen.nl/documenten/convert/Bijlage%202%20-%20Leidraad%20Adviesgroep%20Sociaal%20Domein
file:///var/websites/gemeenteraad.groningen.nl/documenten/convert/Bijlage%201%20-%20basisdocument%20Adviesgroep%20Sociaal%20Domein


Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

Het betreft een technische omzetting van drie voormalige adviesraden in een nieuwe adviesraad 

voor de gemeente Groningen. Dit in het kader van de herindeling.  

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende bijeenkomst met gelegenheid tot stellen van 

enkele vraag of het maken van enkele opmerking, met als doel agendering als conformstuk in 

besluitvormende vergadering

Nadere informatie
…
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