
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 2022    

Steller/telnr.  Fatima Belhaj / 5054    Bijlagen 4 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Inge Jongman    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12 Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
I. de Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG) 2022 (bijlage 1) vast te stellen 

onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein gemeente 

Groningen Stadadviseert (bijlage 2);  

II. dit besluit bekend te maken op overheid.nl en in werking te laten treden op 1 januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Samenvatting     

De Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG) is voortgekomen uit de adviesorganen van de 

gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren. Door de gemeentelijke herindeling is een nieuwe structuur opgezet.  

Met ingang van 1 januari 2021 is de ASDG gestart met haar werkzaamheden.  

 

De ASDG werkt nu op grond van de Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein gemeente Groningen 

Stadadviseert. Met de raad is afgesproken dat aan de hand van de werkwijze in de praktijk in 2021 een nieuwe 

verordening zou worden voorgesteld. De voorliggende Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 

2022 is de directe uitwerking hiervan. 

 

We stellen u voor de Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein gemeente Groningen Stadadviseert 

(bijlage 2) in te trekken en de Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 2022 (bijlage 1) vast te 

stellen.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Op 16 december 2020 heeft uw raad de Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein gemeente Groningen 

Stadadviseert geldig verklaard. Dit was een tijdelijke oplossing, bedoeld voor de nieuwe ingestelde ASDG. Er is 

afgesproken dat aan de hand van de werkwijze in de praktijk in 2021 een meer passende verordening zou voorgesteld 

worden. De ASDG heeft, in overleg met het ambtelijk apparaat, een voorstel voor een nieuwe verordening gedaan. Dit is 

de Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 2022 geworden. Het doel is een passende 

verordening bij de werkzaamheden per 1 januari 2022. 

 
Kader     

Harmonisatie opdracht. 

 
Argumenten en afwegingen     

Conform raadsbesluit 16-12-2020. Wij hechten eraan om de positie van onze adviesraden goed vast te leggen en deze 

verdordening draagt daaraan bij.   

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie   

Conform raadsbesluit 16-12-2020. 
 
Financiële consequenties     

Geen. Er ontstaan geen nieuwe kosten. Er is een jaarlijks werkbudget beschikbaar en dat is nu ook al het geval. 
 
Overige consequenties     

Indien de verordeningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aan wijziging onderhevig zijn, is het advies om 

dan artikel 25 van de verordening jeugdhulp en artikel 21 van de verordening maatschappelijke ondersteuning aan te 

passen en te verwijzen naar de verordening ASDG 2022. 

 
Vervolg     

 
Lange Termijn Agenda     

De Verordening Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen 2022 ligt ter besluitvorming voor in de 

gemeenteraad van 22 december 2021.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    


