
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 september 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vaststellen Leidraad ontwikkeling Maatschappelijke opvang (raadsvoorstel 2 juli 2021)

Vaststellen-Leidraad-ontwikkeling-Maatschappelijke-opvang 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jolanda Zaagman (projectleider), 050 367 5122, jolanda.zaagman@groningen.nl 

Hessel Luxen (bestuursadviseur), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In Groningen wil men in de periode van2021-2023 komen tot een herijking van de Maatschappelijke 

opvang. Men doet dit als onderdeel van het programma Beschermd Wonen & Maatschappelijke 

opvang. De groep van mensen die een beroep doen op opvang verandert. Een groep, veelal 

zelfredzame, mensen moet een beroep doen op opvang, omdat alternatieven voor onderdak 

ontbreken. Door de grote druk op de woningmarkt en de hoge prijzen voor woningen zijn mensen 

niet altijd in staat om snel een andere woning te vinden. Daarbij blijkt dat de Maatschappelijke 

opvang te vaak en/of te lang wordt gebruikt door een aantal belemmerende factoren, zoals het 

verlies en ontbreken van een stabiel inkomen. De bedoeling is om dit soort drempels preventief 

oplossen om te voorkomen dat inwoners in Maatschappelijke opvang komen. Hiervoor is een 

leidraad opgesteld. Vervolgstap is het opstellen en uitvoeren van een werkagenda met twee sporen. 

1.Middels preventie wordt uitval, resulterend in dak- en thuisloosheid, voorkomen;

2.Waar het onvermijdelijk is, wordt opvang geboden, als zijnde een keerpunt in het leven op weg 

naar herstel.

Dit vraagt om draagvlak en betrokkenheid binnen de gehele provincie Groningen, maar ook om regie 

en duidelijke afspraken. De leidraad wordt niet alleen in de centrumgemeente voorgelegd, maar is 

ook vastgesteld in het bestuurlijk OOGO Groninger gemeenten. 

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2020-162

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Vaststellen-Leidraad-ontwikkeling-Maatschappelijke-opvang
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mailto:jolanda.zaagman@groningen.nl


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor de sessie is een uur beschikbaar, dat betekent ong. 3 minuten per fractie.

Nadere informatie
…
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