
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: …

Betreft 
O Agendaverzoek

O Raad Groningen / Raad Leeuwarden

Titel en datum van het stuk (+ link):
Paul Koster / paul.koster@groningen.nl / 050 367 7744

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Paul Koster / paul.koster@groningen.nl / 050 367 7744

Korte samenvatting:
Vorig jaar april stond er een werkbezoek van de raad Leeuwarden aan de raad Groningen op de 

agenda. Vanwege Corona is dit bezoek meermalen uitgesteld. Het bezoek staat nu gepland op 8 

september a.s. en het programma ziet er als volgt uit:

1. Welkom namens Gemeenteraad Groningen 16.30

2. Voorstelrondje
Mogelijk is het aantal woordvoerders van beide raden beperkt i.v.m. de dan 
geldende Coronamaatregelen.

3. Presentatie onderzoek Jan Kornelis Dijkstra, senior analist Regionaal Informatie- 
en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland, over beleidsopties en prostitutie-
netwerkkaart Noord-Nederland, met gelegenheid tot vragen

circa 
16.50

4. Presentatie VR-bril ‘mensenhandel’ door Catharina Spannenberg Tamminga, 
ketenregisseur mensenhandel bij Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen
in vier groepen, met nabespreking

circa
17.20

5. Pauze circa 
17.45 

6. Panelgesprek met de aanwezige raadsleden over beleidskeuzes en -dilemma’s. 
Naast bovenvermelde gasten maken beleidsambtenaren van Groningen en 
Leeuwarden deel uit van het panel. 

7. Afronding 19.00

mailto:paul.koster@groningen.nl
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Vermeld op LTA?
x nee

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

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

O discussie

Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van een televisie-uitzending van het programma Nieuwsuur inzake het 

prostitutiebeleid in o.a. de gemeente Leeuwarden wil de raad van de gemeente Leeuwarden graag in 

gesprek met de raad van Groningen om te bespreken hoe e.e.a. in Groningen georganiseerd is. In 

Leeuwarden heeft inmiddels een expertmeeting plaatsgevonden (in mei, terug te zien via de site van 

de gemeenteraad van Leeuwarden via expertmeeting prostitutiebeleid gemeenteraad Leeuwarden ). 

Nu is het de bedoeling dat beide raden in gesprek gaan over een aantal beleidsthema’s. 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Informatie uitwisseling en discussie over een aantal beleidsthema’s. 

Nadere informatie
…

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Leeuwarden/7b369637-3fc8-4774-ad24-e4bb115acdfc
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