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Betreft 
X Collegebrief

X Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Pilot gezinsverzorger

Pilot gezinsverzorger

Initiatiefvoorstel de gezinsverzorger

Préadvies initiatiefvoorstel de gezinsverzorger

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Herma Regterschot / 06 81086026 / herma.regterschot@groningen.nl

Korte samenvatting:
In november 2020 is er een initiatiefvoorstel ingediend voor een twee jaar durende pilot ‘de 

gezinsverzorger’. In deze brief licht het college het proces kort toe en beschrijft zij de invulling van de 

pilot. 

Om de pilot goed te organiseren, is er allereerst enige tijd overheen gegaan om tot een goede 

afweging van de personeel invulling van de pilot te komen. Daarnaast leidde de coronacrisis tot extra 

druk op WIJ Groningen en hun ondersteuning in de jeugdhulp.

WIJ Groningen kan na akkoord meteen van start gaan met de werving van de professionals en daarna 

de uitvoering van de pilot. Dit is later dan in het préadvies in januari is genoemd. De pilot zal wat 

later starten, desondanks zullen de opgedane ervaringen nog goed kunnen worden meengenomen in 

de inkoop jeugdhulp. 

Het college zal u, conform het genoemde in het dictum van het initiatiefvoorstel, gedurende de pilot 

op de hoogte houden van de vorderingen. Halverwege de pilot zal het college u informeren met een 

tussenevaluatie en voor het aflopen van de pilot met een voorstel of en hoe de opgedane 

praktijkkennis rondom de functie gezinsverzorger verder binnen de jeugdhulp in gemeente 

Groningen geborgd kan worden.

Vermeld op LTA?
x Ja – op de IM-lijst, item nr. 2021-06

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Piliot-gezinsverzorger.pdf
mailto:herma.regterschot@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Preadvies-initiatiefvoorstel-100-GL-SP-PvdA-De-Gezinsverzorger.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-de-gezinsverzorger-100-GL-SP-PvdA-13-11-2020.pdf


Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

In het initiatiefvoorstel is aangegeven dat het college terugkomt bij de raad met een plan van 

aanpak voor de uitvoering van de pilot.

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. Tijdens deze bijeenkomst 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. 

Nadere informatie
…
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