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Geachte commissieleden, 

 

Namens uw voorzitter, mevr. A. Kuik, nodig ik u uit voor de vergadering van de 

raadscommissie Onderwijs en Welzijn op woensdag 5 oktober a.s. vanaf  16.30 uur in de  

Oude Raadzaal. 

 

Een aantal opmerkingen t.a.v. de agenda: 

 

B. Discussiepunten:  

 

B.1. Wijken voor Jeugd, evaluatie en stand van zaken (collegebrief + onderzoeksrapport)  

Het college geeft een terugblik over 2015 en een stand van zaken voor 2016. Ook geeft het 

college een vooruitblik en schetst de uitgangspunten voor Positief Opgroeien in 2017, ter 

voorkoming van zwaardere jeugdhulp. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de doorgaande 

zorglijn op het terrein van veiligheid, de integrale aanpak van probleemjongeren en de 

bestrijding van kindermishandeling. Bij deze collegebrief treft u het onderzoeksrapport 

Evaluatie Wijken voor Jeugd aan. Op pagina 23 t/m 25 van dit onderzoeksrapport vindt u 

conclusies en aanbevelingen en worden er concrete vragen gesteld. Om u de gelegenheid te 

geven mede hierover van gedachten te wisselen, is de brief met het onderzoeksrapport 

geagendeerd.  

 

 

B.2. Regionale samenwerking in het sociale domein: inkoop Jeugdhulp en toekomst GGD 

(collegebrief + memo)  

Bij deze collegebrief treft u een memo aan van wethouder Gijsbertsen waarin hij aangeeft over 

welke specifieke zaken hij met de raad van gedachten wil wisselen. Het gaat om de volgende 

punten:  

- De keuze om het grootste deel van de Jeugdhulp regionaal te blijven inkopen en een gedeelte 

  onder gemeentelijke regie;  

- De keuze om de solidariteit van Jeugdhulp los te laten;  

- De keuze om de mogelijkheden te creëren om GGD taken bij de gemeente onder te brengen, 

  zoals bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg;  

- De keuze om de discussie te starten over de positie GGD in relatie tot de gemeente Groningen.  
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Om de discussie in de raadscommissie te stroomlijnen, doet uw voorzitter het verzoek om uw 

woordvoering aan de hand van deze punten voor te bereiden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter, 

 

Greet Mulder,   

raadsadviseur  

gemeente Groningen.   


