Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 13 januari 2021

Betreft
O

Agendaverzoek (werkbezoek)
O
Burgers

Organisatie
Netwerk Overbrug

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
n.v.t.

Korte samenvatting:
Overbrug is een netwerkorganisatie van dertien organisaties uit Groningen dat samen met jongeren
“petten, wetten en loketten” die 16+ jongeren belemmeren op hun weg naar zelfstandigheid, willen
slechten. Dit doet Overbrug door het opsporen, bespreken en oplossen van thema’s/onderwerpen
die jongeren belemmeren in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Zij wil de kloof tussen kind en
volwassene overbruggen. Overbrug wil aan tafel zitten met jongeren en met hun vertegenwoordigers
en met bestuurders, directeuren en managers van organisaties die betrokken zijn bij 16+ jongeren.
Overbrug wil nauw samen werken met jongeren in Groningen die ondersteuning ontvangen op het
gebied van wonen, leren en werken en/of hulpverlening krijgen. Overbrug wil vooral punten aan
pakken waar jongeren tegen aan lopen. Deze punten worden meegenomen naar het bestuursniveau
van de organisaties van Overbrug en/of naar gemeenteniveau; afhankelijk van de plek waar een
uitgekozen knelpunt opgelost kan worden.
Aan Overbrug nemen de volgende organisaties organisaties deel: Noorderpoort, Alfa-college, Menso
Altingcollege, MJD-Vlechter, Jimmy's, WerkPro, Het Kopland, Molendrift, Elker, Horizon begeleiding,
VNN, MEE Groningen, Wij-Groningen, Leger des Heils en Cosis

Vermeld op LTA?
O

nee

Deadline?
O

nee

Doel van de activiteit
o

Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

n.v.t.

Voorgeschiedenis
Ongeveer een jaar geleden hebben leden van het netwerk Overbrug, samen met een aantal
jongeren, een bijeenkomst bijgewoond met een aantal raadsleden. Van dit overleg is een verslag
gemaakt en afgesproken dit overleg in voorjaar 2020 voort te zetten. Door Corona is dit uitgesteld.
Graag willen de leden van Overbrug het overleg met de raadsleden weer oppakken.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van
burgers of andere betrokkenen.
Aan het gesprek zullen zowel enkele jongeren als enkele leden van de netwerkorganisatie
deelnemen. Er zullen enkele filmpjes worden getoond die door of met jongeren gemaakt zijn, er
wordt een presentatie gegeven over wat Overbrug doet, en Overbrug zal enkele vragen inbrengen
die men graag bij de politiek wil neerleggen.

Nadere informatie
…

