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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. kennis te nemen van de voortgang over Stadadviseert; 

II. de Verordening Adviesstructuur voor het Sociale Domain gemeente Gronlngen Stadadviseert vast 
te stellen; 

III. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad. 

Samenvatting 

De gemeente Gronlngen wil de beleldsadvisering op een nieuwe least schoeien. Stadadviseert Is een 
niauwa adviesstructuur in aanbouw, die in de komende twee jaar zijn definitieve vorm zai vindan. 
Stadadviseert is aan organisatie van en voor inwoners die bereid zijn hun deskundigheid in te zetten om 
het gemeentelijke belaid an da ultvoering daarvan op ean breed sociaal terrain bater ta maken. De 
gamaante ontvangt van haar gavraagda en ongavraagda adviazan, an maakt de verdare ontwikkaling an 
hat functioneren mogelijk door een financiela bijdrage en personala ondersteuning. 

Ondardaal van da samanwerking is een sarvicedesk, dia de spil is van hat adviesproces an steads maar 
axpertisa zaI opbouwan waardoor burgers en gemeente alkaar steeds kunnan vindan. Stadadviseert is 
voorlopig niat af. In aan dynamisch an craatief proces zullen ook de niauwa advisaurs batrokkan wordan 
bij da vardara invulling an manier van warken, totdat een goede balans is ontstaan an Stadadviseert op 
aan kwalitatiaf goede maniar kan advisaran over da vraagstukkan van WMO, Jeugd en Participatia. 

Da Varordaning Stadadviseert die wordt vastgestald, biadt ruimte voor dia doorontwikkeling. Tagelijkartijd 
is het aan waarborg dat voldaan wordt aan de wattelijke eisan en dat wa tagemoat komen aan de wensen 
van inwoners dia willan meedanken en meadoen. 

B&W-besluit d.d.: 24 mei 2016 



Aanleiding en doel 

In mei 2015 heeft uw raad besloten drie bastaanda adviesradan par 1 januari 2016 ta ontbindan dan wal 
geen subsidia of andere ondersteuning maar te bieden. Ook ward een traject gestart om te komen tot een 
voorstel voor een niauwa intagrale adviesstructuur voor hat sociaal domain: WMO, Jeugd en Participatia. 
Opdracht was ook om het bredere vraagstuk van burgerparticipatie an burgerinitiatieven daarbij te 
betrekken. 
In dacamber 2015 habban wij de nota @Stadadvisaart aanganoman en par brief uw raad hiarover 
gei'nformaerd (nr.54227740). 
Er zijn sindsdien niauwa stappen gezat, waarovar hat collage u wil informaran. Ook ligt een Varordaning 
voor, want de in dacembar vastgestelde (tijdelijka) Nadera ragels haeft per 1 juli aanstaanda zijn warking 
varloran. In da Varordaning 'Adviesstructuur voor het Sociala Domain gamaante Groningen Stadadviseert' 
wordan da rachtan en voorzianingan geborgd van cliantan an andere ingazatenen, dia invload willan 
kunnen uitoefenen op het gameentalijk belaid. Ook wordt vastgalagd hoa da gamaante in da varplichtingan 
die dit mat zich maabrengt voorziet. Door vooral da minimaal noodzakalijka basis vast ta laggan biadan wa 
ruimte aan nieuwe inzichten en leerpunten die burgers en gemeente tijdens dit creatie-proces nog zullan 
opdoen. 

Kader 

Hat kader bestaat uit de wettalijka varplichtingan voor invload van cliantan an andara ingezatanan, zoals dia 
in da Wat Maatschappalijka Ondersteuning, da Jaugdwat an da Participatiewet zijn vastgalagd. 

Argumenten en afwegingen 

Hat doal mat Stadadviseert is aan natwark van organisatias an burgers ta organisaran, waarin ruimte is 
voor meer inwoners om mee te denken, ook voor kortara trajectan. Hat accent ligt vooralsnog op ean 
stedelijk breed samengestald natwark, dat op gazette tijden advias uitbrengt over vraagstukkan dia maar 
complax zijn, an/of ean bovenwijks karakter habban. 

Stadadviseert wordt een natwark organisatie van inwoners , dia da gamaante onafhankalijk zowal 
gavraagda als ongavraagda adviazan geeft. In faite haeft de gemeenta da afgalopen maandan vooral als 
aanjagar gafungaerd door ean visie near ta leggan en suggasties te doan voor de vardara op- an uitbouw 
van Stadadviseert. Haar rol is nu om, nu da kwartiarmakars het stokje habban ovargenomen, deza vardara 
vormgeving mogelijk ta makan. Dat doan wa niat allaan door dit financiael mogalijk ta maken, maar ook 
door intern de nodiga stappen te zattan om goad aan ta kunnan sluitan bi] Stadadviseert. Ean balangrijka 
rol hiarbij is waggalegd voor da interna Sarvicedesk. Deza spaalt ean rol bij de vraagstelling en baoordeling 
van da adviazan van Stadadvisaart, da opbouw van axpartisa, an hat bahaar van da wabsita. 

Stadadviseert wil nadrukkelijk ean netwerkorganisatie zijn mat ankala vasta, maar ook incidantala 
warkvorman om tot een advias ta komen. Hat accent van da kwartiarmakars ligt in eerste instantia op het 
opzattan van aan stedelijk adviasgroep van zo'n 50 mensen. Door mansen met varschlllanda achtergrondan 
ta salactaran wordt racht gadaan aan da inhoudalijk brada opgava. Voor daalnama is aan profial 
opgesteld. Da diversiteit moat aen garantie zijn voor een intagrala banadering van ean vraagstuk, maar ook 
om te voldoan aan wettalijka varplichtingan dia gaan over hat batrakkan van cliantan en andara 
ingazatenen bij de belaidsvorming. 

In april en mei 2016 zijn inwoners en organisatias benaderd met de vraag of ze bereid waren deal ta naman 
aan de startbijeankomst van Stadadvisaart op dinsdag 24 mai. Ca 50 belangstellendan konden oefenan mat 
aan aantal vraagstukkan in ean setting, dia deed denken aan da G1000/G100. 
Ook langs natwarklijnan an via bastaanda organisatias wordan daalnamars gaworvan. Hat is van cruciaal 
belang dat Stadadvisaart kan beschikkan over contactan in alia hoakan van da Groningar samanlaving. 
Ondardaal van Stadadvisaart is een digitaal platform van en voor inwoners van de stad, waar vraagstukkan 
gaagandaard en oproepen gadaan kunnan wordan. Da badoaling is dat dit steads maar hat brandpunt zaI 
wordan van balaids- an burgaradvisaring. 

Naast da Stadalijk adviasgroap wordan ook afsprakan gamaakt mat organisatias dia baraid zijn maa ta 
danken en ta doan (Netwarkpool). Via han kunnen individuale burgers baraikt wordan, maar ook als 
organisatie kunnan zi] maadoan als dat voor han dan wal voor hun ladan van balang is. Het benutten van 
reads bastaanda natwarkan, ook digitala, is aan ondarscheidand kanmark van Stadadvisaart. 



Ook aan Stadjarspool (het Stadspanel) kan wordan ingazat om individuale burgers te raadplagan dan wal 
hun maning ta vragen. 

Intussan is het gasprak gastart mat gebiadstaams an WIJ teams, die evenaens de opgava habban 
burgerkracht mobilisaran. Gazocht wordt naar ean zinvolla samanhang en afstamming, ook om inwoners 
niat ta ovarbelastan. 

Maatschappelijk draagvlak en partlcipatie 

Er lijkt animo ta zijn voor daze niauwa aanpak, dia in zekara zin doat dankan aan da G1000 - opzat. Dat blijkt 
uit da eerste raactias, an da bijeankomst van da Stadelijke adviasgroap 24 mai j l . , dia de start markearda an 
waar aan aantal vraagstukkan in groepen ward basprokan door inwoners mat belangstalling voor daalnama 
aan daza adviasgroap. 

Da kwartiarmakars habban da handschoan opgapakt, kennis gamaakt mat da voormalige adviesradan an 
afsprakan gamaakt over de ondarlinga ralatia. Van da voormalige adviesradan heaft da Ouderanraad zich 
opgahavan, da Adviesraad Gahandicaptenbaleid baziat par kaar of men doorgaat en hat WMO-Platform wil 
zich ook doorontwikkalan tot aan ondarsteunand natwark op zowal stadalijk als wijkniveau - zij hetzondar 
subsidia. Diverse laden van da voormalige radan overwegen mee ta doan in da niauwa structuur. Nog 
lopanda adviastrajactan wordan afgarond. Op varzoak van da raad ontvangt man tot da zomar in iadar 
gaval nog aan vargoeding voor gemaakta kostan. 

Financlele consequenties 

In 2016 is aan budget baschikbaar van € 40.000,-, dat voorhaan ward bastaad aan de adviesradan. 
Uitgangspunt is dat dit bedrag voor da structurela lasten voldoanda moat zijn. 

Overige consequenties 

Vervolg 

Da ontwikkaling van Stadadviseert is aen uniak procas om tot ean niauwa manier van advisaran te koman 
dia niat allaan aan da wattalijka varplichtingan voldoat maar ook maar samanhang aanbrangt in de politiaka 
ambitia om aan appal te doan op inwonars van onza stad. Groningan heeft in potantia 200.000 advisaurs. 
Hat zou zonda zijn om daar gaan baroep op ta doan om batar balaid ta maken voor de stad. Maar evenaens 
om ta arkennan dat de gamaante niat allaan wil sturan, maar ook wil samanwarkan met inwonars op hat 
van oudshar politiaka domain van balaidsontwikkaling. Belaid is immers garicht op hat welbevinden van da 
Stadjers an in da toakomst ook op dia van ankala omiigganda dorpan. Dat is een gamaanschappalijk balang 
van burgers en de gamaenta. Wij houden u via da reguliera P&C cyclus graag op de hoogte van de 
voortgang. 

Mat vriendalijka groat, 
burgameastar en wethoudars van Groningan, 

da burgameastar, 
Peter den Oudstan 

de secrataris, 
Pater Teesink 



Ontwerp -

Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen 
Stadadviseert 

De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders van 25 mei 2016; 

gelet op artikel 2.10 Jeugdwet, artikel 2.1.3 lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 
artikel 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 en 
artikel 11 Verordening Jeugdhulp gemeente Groningen 2015; 

overwegende dat 

de invoering van de decentralisaties op de beleidsvelden maatschappelijke ondersteuning, zorg en 
jeugd om een nieuwe structuur voor clientenparticipatie en clientadvisering vraagt 

BESLUIT vast te stellen: de Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente 
Groningen Stadadviseert 

Artikel 1 begripsbepaling 
a. Stadadviseert: netwerkstructuur voor onafhankelijke advisering in het sociaal domein in de 

gemeente Groningen bestaande uit de geledingen Stedelijk adviesgroep, Netwerkpool en 
Stadjerspool. 

b. College: het college van burgemeester en wethouders van Groningen. 
c. Stedelijke adviesgroep: pool van onafhankelijke inwoners van de gemeente Groningen, met 

diverse achtergronden en expertise. 
d. Netwerkpool: netwerk van non-profit organisaties die binnen het sociale domein actief zijn in de 

gemeente Groningen. 
e. Stadjerspool: pool van betrokken inwoners van de gemeente Groningen die door middel van het 

beantwoorden van enquetes bijdragen aan de gemeentelijke beleidsvorming. 
f. Coordinatoren: twee onafhankelijke functionarissen, verantwoordelijk voor het realiseren van de 

doelen en taken van Stadadviseert. 
g. Helpdesk: ambtelijke ondersteuning en digitaal platform die ten dienste staat van Stadadviseert, 

onder meer door adviesvragen uit te zetten, in te nemen, door te geleiden, te coordineren. 

Artikel 2 doel, taken en positie van Stadadviseert 
1. Doel en taken van Stadadviseert sluiten aan bij de uitgangspunten zoals beschreven in het 

collegevoorstel 5419900 met als bijiage de nota '(©stadadviseert, Naar een nieuwe 
adviesstructuur voor het sociale domein, de transformaties rond maatschappelijke ondersteuning, 
jeugd en zorg van de gemeente Groningen.' De belangrijkste maar niet uitsluitende thema's zijn: 
a. maatschappelijke ondersteuning; 
b. zorg; 
c. jeugdhulp; 
Stadadviseert is opgezet met als doel meningen, inzichten en opiossingen van ingezetenen en 
clienten te betrekken bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van het sociaal 
domein. 



2. Stadadviseert heeft de volgende taken: 
a. het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij voorziet bij voorgenomen 

beleid inzake maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugdhulp zoals bedoeld in de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening Jeugdhulp Groningen 
2015; 

b. het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij signaleert bij de uitvoering 
van beleid op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugdhulp; 

c. Stadadviseert brengt gevraagd en ongevraagd en waar mogelijk een samenhangend, 
integraal advies uit over alle aandachtsgebieden in het sociale domein, waar onder in ieder 
geval maatschappelijke ondersteuning, ouderen, gehandicapten, jeugdhulpverlening, 
inclusief de WIJ- teams (sociale wijkteams). 

3. Stadadviseert adviseert vanuit onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente. De 
coordinatoren zijn geen lid van het college of de gemeenteraad, en nemen niet deel aan het 
politiek debat namens een politieke partij. Zij zijn niet in dienst van de gemeente Groningen. Ze 
hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Groningen of organisaties voor zorg en jeugd 
voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie. 

4. Stadadviseert is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor 
zover die op individuele burgers betrekking hebben. 

Artikel 3 samenstelling en benoeming deelnemers Stadadviseert 
1. Stadadviseert heeft in ieder geval twee coordinatoren die benoemd worden door het college. 
2. De coordinatoren zijn verantwoordelijk voor het aanzoeken van deelnemers aan Stadadviseert. 

Daarbij zijn zij gehouden aan de daarvoor opgestelde profielen die borgen dat Stadadviseert 
voldoende diversiteit heeft wat betreft de achtergrond, deskundigheid, opieiding, leeftijd en 
dergelijke. 

3. Geen organisatie werkzaam in het sociale domein als bedoeld in artikel 1 onder d. kan worden 
uitgesloten van deelname aan Stadadviseert. 

4. Alleen inwoners van de gemeente Groningen kunnen deelnemen aan de stedelijke adviesgroep 
en de Stadjerspool. 

Artikel 4 werkwijze Stadadviseert en coordinatoren 
1. Stadadviseert bestaat uit een stedelijke adviesgroep, een Netwerkpool en een Stadjerspool. 

Stadadviseert omvat deskundigen uit diverse domeinen, netwerken, organisaties en ingezetenen. 
Stadadviseert kenmerkt zich door diversiteit qua achtergrond, opieiding, deskundigheid. 

2. Onder regie van de coordinatoren wordt per adviesvraag gekeken hoe een adviestraject wordt 
vormgegeven. 
Stadadviseert kan, afhankelijk van het thema van het advies, materiedeskundigen, 
wijkorganisaties, ingezetenen, clienten of clientorganisatie of andere natuurlijke of 
rechtspersonen betrekken bij de advisering. De coordinatoren coordineren dit en borgen dat aan 
de wettelijke verplichtingen met betrekking tot clientparticipatie als bedoeld in artikel 2 lid 3 
wordt voldaan. 

3. Zij die deelnemen aan de stedelijke adviesgroep en de Stadjerspool doen dat zonder last of 
ruggespraak. Zij hebben geen zakelijke relatie met de gemeente Groningen voor zover deze van 
invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van hun advies. Indien blijkt dat deze onafhankelijkheid 
in het geding is of kan komen, dan wordt de betreffende deelnemer voor de betreffende 
adviesvraag uitgesloten. 

4. Onverlet het bepaalde in artikel 6 lid 1 en 2 zai de uitvraag van adviezen aan Stadadviseert 
alsmede het uitbrengen van de adviezen door Stadadviseert aan de gemeente in beginsel 
plaatsvinden via het digitale platform bedoeld in artikel 5 lid 3. 



Artikel 5 ondersteuning 
1. Het college draagt zorg voor de ondersteuning van Stadadviseert, zodanig dat Stadadviseert zijn 

adviestaak naar behoren kan uitvoeren. 
2. Daartoe behoort in ieder geval een adequate informatievoorziening vanuit het college naar 

Stadadviseert en het inrichten en in standhouden van een helpdesk met ambtelijke 
ondersteuning en een digitaal platform ten behoeve van de adviestaken van Stadadviseert. 

3. De helpdesk ondersteunt de coordinatoren bij het stroomlijnen van adviesvraag, instroom van 
adviezen en bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om Stadadviseert te ondersteunen. De 
ambtelijke ondersteuning van de helpdesk heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij de door 
Stadadviseert uit te brengen adviezen. 

4. De kosten voor het inrichten en in standhouden van het digitale platform en helpdesk komen 
voor rekening van de gemeente Groningen. 

5. Ter uitvoering van hun taken beschikken de coordinatoren over een werkbudget. Zij leggen over 
de besteding van het werkbudget jaarlijks verantwoording af door het opstellen van een 
jaarrekening. De jaarrekening wordt jaarlijks voor 1 april volgend op het jaar waarop de rekening 
betrekking heeft bij het college ingediend. 

6. Het college kan nadere regels stellen over de hoogte en besteding van het werkbudget. 

Artikel 6 overleg 
1. Op initiatief van zowel ingezetenen, clienten of hun vertegenwoordigers, Stadadviseert, de 

stedelijke adviesgroep en non-profit organisaties die betrokken zijn bij de taken van de 
gemeente Groningen in het sociale domein, als het college kan ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 en artikel 
11 Verordening Jeugdhulp gemeente Groningen 2015, overleg met de gemeente plaatsvinden op 
andere wijze dan via het digitale platform bedoeld in artikel 5. Op verzoek van een of meer 
partijen kan ook fysiek overleg plaatsvinden tussen de genoemde betrokkenen en de gemeente. 

2. Alle in het eerste lid genoemde partijen kunnen onderwerpen agenderen. 
3. In ieder geval twee maal per jaar overieggen de coordinatoren met het college over de wijze 

waarop Stadadviseert zijn taken doet. Daarbij wordt ook het functioneren van het digitale 
platform en de helpdesk betrokken. 

Artikel 7 huishoudelijk reglement 
1. Stadadviseert heeft een huishoudelijk reglement voor de wijze waarop zij de uitvoering van haar 

taken regelt. Het huishoudelijk reglement is in lijn met de bepalingen van deze verordening en 
de uitgangspunten van Stadadviseert zoals beschreven in artikel 2. 

2. Het huishoudelijk reglement bevat in ieder geval bepalingen met betrekking tot 
a. de wijze waarop Stadadviseert meningen, inzichten en opiossingen betrekt bij de advisering 

op het gebied van het sociaal domein. In ieder geval wordt de rol van ingezetenen, clienten 
of clientorganisaties beschreven. 

b. de eisen die gesteld worden aan de verantwoording voor de totstandkoming van de 
adviezen. 

Artikel 8 overige bepalingen 
1. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels geven. 
2. Het college is gerechtigd om bij gerede twijfel aan de kwaliteit of de zorgvuldige totstandkoming 

van een advies, na overleg met de coordinatoren, een second opinion op te halen buiten 
Stadadviseert om. 

3. Behoudens de coordinatoren, hebben deelnemers aan Stadadviseert geen recht op een 
vergoeding. 



Artikel 8 slotbepalingen 
1. Over zaken waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na overleg met de 
coordinatoren. 
2. Het functioneren van Stadadviseert wordt een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening 
geevalueerd. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als "Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente 
Groningen Stadadviseert". 

4. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van ..., 

De burgemeester, De griffier. 

Peter den Oudsten. Toon Dashorst. 


