
Voorbereidingsmemo
 meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 12 januari 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kadernota positief opvoeden

Raadsvoorstel - Kadernota positief opgroeien

Bijlage - Positief opgroeien preventief integraal jeugdbeleid gemeente Groningen 2022-2032

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hinke de Boer (beleidsadviseur) / 050 367 6043 / hinke.de.boer@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur) / 06 5546 5572 / nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het college vraagt u de kadernota Positief Opgroeien vast te stellen. Positief Opgroeien (PO) is de 

kern van het gemeentelijk integraal preventief jeugdbeleid. Hiermee wordt een ontwikkeling 

bewerkstelligd van problematiseren naar normaliseren en van jeugdhulp naar preventie, en daarmee 

zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren een beroep doen op zwaardere vormen van 

jeugdhulp. In deze kadernota wordt de visie en missie geschetst en de doelen van PO: Gezond, Veilig,  

Kansrijk en Stem. Ook worden de inspanningen op andere beleidsterreinen zoals onderwijs, 

armoede, zorg en veiligheid, jeugdhulp, huiselijk geweld en kindermishandeling, sport en cultuur in 

samenhang beschreven. Er is expliciet aandacht voor de verbinding met de beleidsterreinen 

onderwijs en veiligheid. De doelen en activiteiten komen ook terug in de pedagogische wijkplannen 

PO. Er zal een overkoepelend uitvoeringsplan worden gemaakt. 

Vermeld op LTA?
X Ja / nee

Item nr. 2022-101

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kadernota-positief-opgroeien.pdf
mailto:nienke.bos@groningen.nl
mailto:hinke.de.boer@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-Positief-Opgroeien-Preventief-integraal-jeugdbeleid-Gemeente-Groningen-2022-2032.pdf


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. 

In geval van spreektijden, maximaal 3 minuten per fractie. 

Nadere informatie
…
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