
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 26 januari 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Woonzorgvisie (raadsvoorstel 19 januari 2022)

Woonzorgvisie 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Martini (beleidsmedewerker), 050 367 61 42, jan.martini@groningen.nl 

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

Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Als gevolg van de toenemende vergrijzing en extramuralisering is er sprake van een toename van het 

aantal inwoners dat extra aandacht nodig heeft als het gaat om wonen. Dit is de belangrijkste 

doelstelling van de in 2020 vastgestelde woonvisie ‘Een thuis voor iedereen’ is dat er voor iedereen 

die graag in de gemeente wil (blijven) wonen een goede plek is. Om dit te kunnen realiseren is een 

integrale aanpak van woonzorgopgaven vanuit het fysieke en sociaal domein nodig. De 

woonzorgvisie verbindt beide domeinen. Zij bouwt voort op de woonvisie en dient ter aanscherping 

en verdieping van het thema Wonen en zorg van de woonvisie. De woonzorgvisie geeft het 

vertrekpunt weer voor de aanpak van de woonzorgopgaven. Aangegeven wordt wat er aanvullend 

nodig is om mensen met een bijzondere woonbehoefte goed te huisvesten, en welke ambities en 

doelen daarvoor gesteld worden op het gebied van wonen, samenleving en zorg. Ten behoeve van 

de woonzorgvisie is onderzocht hoe de (verwachte) vraag naar wonen met zorg zich verhoudt tot het 

huidige aanbod van verschillende doelgroepen. Er is gekeken naar de kwantitatieve, kwalitatieve en 

de beleidsopgaven per doelgroep. De woonzorgvisie bepaalt de richting op hoofdlijnen. In 2022 

werkt de gemeente, samen met ketenpartners, de woonzorgvisie verder uit in een 

uitvoeringsprogramma.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2021-29

Deadline?
O nee

mailto:hessel.luxen@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Woonzorgvisie
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:jan.martini@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
Raadsbespreking Woonvisie 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/24-juni/15:00/Woonvisie-

raadsvoorstel-20-5-2020/ 

Beeldvormende sessie over Woonzorgvisie incl. presentatie 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-

december/10:30/Woonzorgvisie/ 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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 deze sessie is 70 minuten beschikbaar, dat betekent ongeveer 4 minuten per fractie

Nadere informatie
…
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