
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 1 december 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Regiovisie jeugd regio Groningen

Raadsvoorstel - regiovisie jeugd regio Groningen

Bijlage - regiovisie jeugd regio Groningen

Bijlage - concept reactienota

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Herma Regterschot (beleidsadviseur) / 06 8108 6026 / herma.regterschot@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur) – 06 5546 5572 – nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
De gemeenten in Nederland hebben onderling afgesproken in samenspraak met alle ketenpartijen de 

ontwikkelingen binnen het regionale zorglandschap voor de komende jaren in een Norm voor 

Opdrachtgeverschap vast te leggen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een 

regiovisie. 

De regiovisie geeft richting aan wat we in de regio Groningen voor de jeugdhulp nog meer willen 

bereiken. Hiervoor willen we als Groninger gemeenten ons inzetten en samenwerken. De kern van de 

regiovisie is de beweging die het college in het zorglandschap wil maken, samengevat in zes 

ontwikkelopgaven die in de regiovisie worden toegelicht:

1. Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen;

2. Jeugdigen worden beschermd als hun ontwikkeling gevaar loopt;

3. Jeugdigen groeien zo thuis mogelijk op;

4. De toegang voor (jeugd)hulp kan zijn taak goed uitvoeren;

5. Leidende principes in de jeugdhulp:

- Hulp en ondersteuning is complementair aan wat de jeugdige en het gezin zelf kunnen 

en zoveel als mogelijk in de directe leefomgeving en in, met en rondom jeugdige en 

gezin;

- Er wordt goed onderbouwde, efficiënte en effectieve ondersteuning ingezet;

- Er is sprake van strategisch duurzaam partnerschap en domein overstijgende 

ketensamenwerking tussen gemeenten en aanbieders;

- Er wordt gedaan wat nodig is. Continuïteit van hulp en ondersteuning is gerealiseerd bij 

de overgang van 18- naar 18+;

- Beheersen van de kosten inzet jeugdhulp;
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- In de gehele keten wordt doorlopend geleerd;

6. De ondersteuning, begeleiding en behandeling voor jeugdigen en gezinnen is passend voor 

alle doelgroepen en van goede kwaliteit.

Vermeld op LTA?
X Ja item nr . 2020-172

Deadline?-
X nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend (inspraak)

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. 

Deze sessie is bedoeld voor inspraak op de Regiovisie. Daardoor is er in de meningsvormende sessie 

daarover (15/12) meer ruimte voor de raadsfracties zelf, terwijl er nu meer ruimte is voor 

doorvragen op de inspraakbijdragen en gesprek. Bovendien geeft de tussenliggende week de ruimte 

om de inspraak te verwerken t.b.v. de meningsvorming.

Insprekers krijgen in principe 3 minuten spreektijd (afhankelijk van het aantal insprekers dat zich 

meldt), waarna er voor de raadsleden gelegenheid is om vragen te stellen aan de insprekers en met 

hen in gesprek te gaan.

Nadere informatie
…
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