
Voorbereidingsmemo
Meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 21 oktober

Betreft 
O Agenderingsverzoek VVD / PvdA / 100% Groningen / PvdD / SP

Onderwerp 
Koersdocument Jeugdhulp 

Koersdocument-visie-inkoop-jeugdhulp-gemeente-Groningen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
J.H.M. Brongers – Marjan.Brongers@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het betreft een agenderingsverzoek van de fracties VVD / PvdA / 100% Groningen / PvdD en SP.

Aanleiding voor partijen om dit agenderingsverzoek aan te vragen: al tijden zijn de huishoudelijke en 

financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp reden tot politieke zorg in de raad. Eind november is een 

raadpleging georganiseerd gevolgd door een raadscommissie discussie waarin de raad zich een beeld 

heeft gevormd. Het college komt nu met een inhoudelijke doorkijk in het koersdocument.

De fracties willen het volgende bespreken: mening / visie van de raad/ andere fracties (en evt. het 

college) ten aanzien van de volgende punten:

- Zijn de fracties van mening dat de door het college voorgestane koers in de jeugdhulp een 

antwoord biedt op reacties in de raadplegingen en de discussie in de raadscommissie?

- Welke rol wil de raad spelen om de door het college geschetste koers de komende jaren in 

de realisatie te volgen?

       

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
O nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Koersdocument-visie-inkoop-jeugdhulp-gemeente-Groningen
mailto:Marjan.Brongers@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Voorgeschiedenis

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormend / discussie

De fracties willen het volgende bespreken: mening / visie van de raad/ andere fracties (en evt. het 

college) ten aanzien van de volgende punten:

- Zijn de fracties van mening dat de door het college voorgestane koers in de jeugdhulp een 

antwoord biedt op reacties in de raadplegingen en de discussie in de raadscommissie?

- Welke rol wil de raad spelen om de door het college geschetste koers de komende jaren in 

de realisatie te volgen?

Nadere informatie
…


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Onderwerp
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Voorgeschiedenis
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
	Nadere informatie


