
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11 november 2020

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Stapelingsonderzoek/Doorbraakproject/acceleratie WIJ

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Koen Jongsma (bestuursadviseur), koen.jongsma@groningen.nl, 050 367 7697

Korte samenvatting:
Eerder is tussen college en raad afgesproken dat het college de raad 2 keer per jaar via informerende 

sessies bijpraat over ontwikkelingen in het sociaal domein. In mei stond de eerste informerende 

sessie met de raadscommissie gepland. Die is vanwege de Coronacrisis niet doorgegaan. 

Geagendeerd stonden toen: informatie over/stand van zaken Doorbraakproject, Stapelingsproject en 

uitvoering acceleratie WIJ (hangen nauw met elkaar samen) en inkoop jeugdhulp 2022 (inclusief 

halfjaarlijkse update ontwikkelingen jeugdzorg). Over het onderwerp Jeugdhulp is inmiddels alsnog 

een beeldvormende sessie geweest. Het college heeft nu verzocht nog een raadssessie over de 

onderwerpen Doorbraakproject/Stapeling en acceleratie WIJ in te plannen. 

Vermeld op LTA?
O Ja

O item nr 2020-25

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

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

Voorgeschiedenis
…

mailto:koen.jongsma@groningen.nl


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.

Aanvankelijk was gevraagd om een sessie van 2,5 uur, bij nader inzien blijkt 1,5 uur voldoende. 

Gedachte is:

- een toelichting op en de belangrijkste elementen uit de acceleratie van de WIJ;

- daarna verder inzoomen op het Doorbraak- en Stapelingsproject, aan de hand van casussen, 

waarbij men met de raad in gesprek willen over de dilemma’s/te maken keuzes waar we in de 

praktijk tegen aan lopen

Nadere informatie
…
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