
Beste leden van de raad, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een informele bijeenkomst over de evaluatie 5 jaar na de 
decentralisaties. Deze beeldvormende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 juni 2021 van 16:30 
tot 19:00 uur in een hybride vorm aan het Harm Buiterplein 1 in zaal 12/13. Inloop is vanaf 16:15 uur. 
 
Deze evaluatie over hoe de gemeente Groningen er 5 jaar na de centralisaties voor staat is gemaakt 
naar aanleiding van het rapport Sociaal Domein op Koers van het Sociaal Cultureel Planbureau en uw 
motie van 18 november jl. In deze beeldvormende bijeenkomst nemen we u vanuit de bedoeling van 
de decentralisaties mee terug naar wat erin de afgelopen vijf jaar is gebeurd en wat dit tot nu toe 
heeft opgeleverd. Het is nadrukkelijk een tussenbalans. De eerste twee jaar stond in het teken van de 
basis op orde krijgen en continuering van de zorg. Nu we terugkijken op 5 jaar decentralisaties zien 
we dat er hard gewerkt is en al veel is gebeurd. Onze inwoners zijn over het algemeen tevreden over 
hoe we de ondersteuning weten te organiseren. We gaan graag met u in gesprek over hoe we er 
voor staan. 
 
We doen dit door een hybride bijeenkomst aan het Harm Buiterplein. Dit betekent dat u fysiek of 

digitaal aanwezig kunt zijn. In verband met de corona-maatregelen kunnen we 14 raadsleden fysiek 

ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn om uiterlijk maandag aan te geven of u fysiek, digitaal of niet 

aansluit. Daarnaast horen we ook graag aan welke twee tafelgesprekken u wilt deelnemen, nadere 

informatie over de onderwerpen volgt verderop in deze uitnodiging. U kunt dit doorgeven aan Diane 

Brouns, diane.brouns@groningen.nl. 

De bijeenkomst bestaat uit twee plenaire gedeelten en twee rondes tafelgesprekken. Het plenaire 

gedeelte start om 16:30 uur. In dit plenaire gedeelte nemen we u mee in de hoofdlijnen. Daarna 

gaan we uiteen in drie tafelgroepen om te verdiepen op drie thema’s. Dit doen we aan de hand van 

persona’s (fictieve voorbeelden van bewoners uit het dagelijks leven) en factsheets met wat goed 

gaat en wat aandachtspunten zijn (zie de bijlagenbundel Evaluatie decentralisaties). Deze twee 

rondes tafelgesprekken duren 30 minuten. We sluiten de beeldvormende sessie vervolgens plenair 

af. 

▪ De plenaire sessie vindt plaats in zaal 12/13 aan het Harm Buiterplein. Digitaal kunt u mee 

doen via deze link.  

▪ Tafelgroep 1 heeft als thema Wmo/Beschermd wonen. Deze tafelgroep vindt plaats in 

subzaal 7 aan het Harm Buiterplein. Digitaal kunt u mee doen via deze link. 

▪ Tafelgroep 2 heeft als thema Sociale Basis & Participatie. Deze tafelgroep vindt plaats in 

subzaal 10 aan het Harm Buiterplein. Digitaal kunt u mee doen via deze link.  

▪ Tafelgroep 3 heeft als thema Jeugdzorg/Passend Onderwijs. Deze tafelgroep vindt plaats in 

subzaal 11 aan het Harm Buitenplein. Digitaal kunt u meedoen via deze link.  

▪ De plenaire afsluiting vindt plaats in zaal 12/13 aan het Harm Buiterplein. Digitaal kunt u mee 

doen via deze link. 

 

We hopen u allen te treffen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het college, 

Isabelle Diks, Carine Bloemhoff en Inge Jongman 
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