
Voorbereidingsmemo 
beeldvormend 

 

Aan: Raad 

Van: Agendacommissie 

Datum: 1 december 2021 

Betreft  
X Collegebrief 

 X  Informerend 

Titel en datum van het stuk (+ link): 
Team Jeugd en Gezin in WIJ (SAMEN.) 

Collegebrief - team jeugd en gezin in WIJ (SAMEN.) 

Bijlage - verkenning haalbaarheidsonderzoek (rapport BMC) 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: 
Hinke de Boer (beleidsadviseur) – 050 367 6043 – hinke.de.boer@groningen.nl 

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

Korte samenvatting: 
Tijdens de sessie zal er vanuit de ambtelijke organisatie een presentatie worden gegeven. 

Samenvatting collegebrief 

Het college heeft op 26 oktober jl. het besluit genomen om de opdracht voor de inrichting van het 

Team Jeugd en Gezin aan de Stichting WIJ te geven en hierover het gesprek met WIJ en de 

ketenpartners te starten. Team Jeugd en Gezin was tot nu de werktitel; vanaf heden zal voor deze 

taak de naam SAMEN. worden gebruikt. 

Bij de taak jeugd en gezin gaat het (in grote lijnen) om begeleiding en lichte behandeling van 

gezinnen en kinderen. WIJ biedt op dit moment toegang tot de jeugdhulp, preventie, lichte 

begeleiding en overbruggingshulp als er wachtlijsten zijn. Belangrijk uitgangspunt is dat er 

ondersteuning in de wijk is en dichtbij aanwezig. Gegeven de opdracht en sleutelrol die WIJ 

Groningen al heeft op het gebied van jeugd als onderdeel van haar brede opdracht heeft BMC een 

onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid van invoegen van SAMEN. bij WIJ te toetsen. Dat 

koppeling van SAMEN. aan WIJ een logische keuze is, blijkt ook uit het onderzoek van BMC. 

De belangrijkste aanbeveling van BMC is niet om sec vanuit de gemeente een opdracht aan WIJ te 

verstrekken, maar: doe het samen als gemeente en WIJ, en richt je op een gezamenlijk gedragen 

resultaat. 

Vermeld op LTA? 
X Ja item nr.  

Deadline? 
X nee 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Team-Jeugd-en-Gezin-WIJ-SAMEN.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/08-december/09:30/Verkennend-haalbaarheidsonderzoek-Taak-Jeugd-en-Gezin-bij-WIJ-Groningen-Wethouders-Diks-en-Jongman-3.pdf
mailto:hinke.de.boer@groningen.nl
mailto:nienke.bos@groningen.nl


Doel van de activiteit 
X Beeldvormend 

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

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 

Nadere informatie 
… 

 

 


