
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 7 oktober 2020

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Titel en datum van het stuk:
Uitnodiging GON-evaluatiebijeenkomst (wethouder Jongman)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

 Dieuwke van der Wal (strateeg), dieuwke.van.der.wal@groningen.nl, 050 367 6037

 Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl, 050 367 4261

Korte samenvatting:
In de collegebrief over de stand van zaken GON van 6 juni jl. is door het college toegezegd dat er nog 

een GON evaluatie bijeenkomst georganiseerd zou worden. Hierbij zullen o.a. ook (hoofd)aanbieders 

en WIJ Groningen bij aanwezig zijn. De Raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om zich 

uitvoerig te laten informeren over de ontwikkelingen van en de ervaringen met het GON. Het college 

wil de raad graag de mogelijkheid bieden om zelf met de betrokken partijen in gesprek te gaan. Een 

vertegenwoordiging van de (hoofd)aanbieders, gebiedsteams, WIJ Groningen en de directie 

maatschappelijke ontwikkeling zal daarom aanwezig zijn om hun ervaringen met u te delen en 

vragen te beantwoorden.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
 nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

mailto:hessel.luxen@groningen.nl
mailto:dieuwke.van.der.wal@groningen.nl


Voorgeschiedenis
Collegebrief juni 2020 Stand-van-zaken-gebiedsondersteuningsnetwerken-GON.pdf

Voor eerdere stukken over het GON zie dossier: Decentralisaties-Gebiedsgebonden-aanpak-1 

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 

betrokkenen. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende thema’s aan bod: 

a. Samenwerking in de gebieden

b. Sturing/grip en positie onderaanbieders

c. Opdracht/transformatie

d. Kostenbeheersing.

In kleine groepen kunt u in vier rondes in gesprek over de bovenstaande thema’s

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-gebiedsondersteuningsnetwerken-GON.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Decentralisaties-Gebiedsgebonden-aanpak-1
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