
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 18 augustus 2021

Betreft 
X Collegebrief

X Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Sociaal perspectiefplan corona – iedereen doet weer mee in 050

Sociaal perspectiefplan corona- iedereen doet weer mee in 050

Bijlage - Iedereen doet weer mee in 050

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hans Slender  - 06 412 99 889 / hans.slender@groningen.nl  

Korte samenvatting:
In deze brief informeert het college u over de effecten van de coronacrisis, de ambitie voor langjarige 

investeringen in kwetsbare gebieden, het sociaal perspectiefplan ‘iedereen doet weer mee in 050’, 

de fasering, de financiën en het vervolg. Ook worden de moties ‘zekerheid bieden’ en ‘kom weer in 

beweging’ in deze brief behandeld.

Voor het college is het belangrijk om in te zetten op behoud van de positieve ontwikkelingen die in 

de coronaperiode zijn gezien en daar waar mogelijk door te zetten in de toekomst. Het is vooralsnog 

niet goed duidelijk wat nu precies de negatieve effecten van de coronacrisis zijn of zullen zijn. 

Daarom is dit sociaal perspectiefplan ook een lerend en levend document en hebben de 

gepresenteerde plannen betrekking op de korte termijn. Voor de inzet op de middellange termijn zal 

het college op gezette tijden met u in overleg treden om goed vinger aan de pols te houden wat 

betreft sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en welke (financiële) ondersteuning daarbij het 

beste past.

Vermeld op LTA?
X Ja 

Item nr. 2020-43

Deadline?
X Nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie – politiek gevoelig onderwerp

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Sociaal-perspectiefplan-corona-Iedereen-doet-weer-mee-in-050.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-Iedereen-doet-weer-mee-in-050.pdf


Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De 

voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende fase aan de 

deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Nadere informatie
…
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