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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 15:05
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Aanvraag Werkbezoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 15:05 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Aanvraag Werkbezoek" 
 
Referentie: GRO165417381952  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Naam en voorletters M. Kuin / A. Broekens 

Adres Paterswoldseweg 267 

Postcode 9728 AC 

Woonplaats Groningen 

Telefoonnummer 06 52 57 17 56 

E-mailadres annette.broekens@wij.groningen.nl 

Evt. de organisatie of 
groepering die u 
vertegenwoordigt 

WIJ Groningen 

Omschrijving Namens Mirjam Kuin, bestuurder van WIJ Groningen, wil ik de 
raadsleden met portefeuille sociaal domein graag uitnodigen voor 
een jaarlijks werkbezoek bij WIJ Groningen om hen bij te praten over 
de resultaten en ontwikkelingen bij WIJ Groningen, bij voorkeur voor 
het zomerreces. 
 
Een van de onderwerpen is wat ons betreft de voorbereiding van de 
uitbreiding van de taak van WIJ Groningen met SAMEN, met de 
basisjeugdhulp. We kunnen ons voorstellen dat ze graag hierover ook 
met WIJ Groningen het gesprek voeren. 
 
Nu hopen wij dat de raadsleden dit ook zien zitten en ook horen we 
graag of zij gesprekspunten / vragen hebben die zij met ons willen 
bespreken. 

Voor wie? Raadsleden met portefeuille sociaal domein 
Woordvoerders op sociaal domein, met Jeugd/ Wmo en welzijn in 
hun portefeuille 
 
Graag nodigen we ook een van de betrokken wethouders, samen met 
hun bestuursadviseur. 

Vorm Bij voorkeur een werkbezoek op een van de WIJ locaties. 
Vorm: een dialoog over een aantal vooraf afgesproken vragen / 
onderwerpen. 
We horen graag van raadsleden welke onderwerpen zij willen 
bespreken, welke vragen er leven. 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Wij willen graag hen informeren over de belangrijkste resultaten en 
ontwikkelingen bij WIJ Groningen en over SAMEN. 
 
Voorgaande jaren was het werkbezoek in april. De laatste was op 21 
april 2021. 
Gelet op de nieuwe raad en hun inwerkprogramma hebben we hier 
even mee gewacht. 

Wanneer wilt u 
(uiterlijk) het 
werkbezoek laten 
plaatsvinden? 

07-09-2022 

Welk tijdstip schikt u 
het beste? 

woensdagmorgen 10-13 uur 

Hoeveel tijd heeft u 
nodig voor uw 
werkbezoek? 

dagdeel/ 2-3 uur 

 


