
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: april 2022

Betreft 
X Agenderingsverzoek

X Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):
Agenderingsverzoek - Reactie motie Het IJslands preventiemodel

Collegebrief - reactie op motie Het IJslands preventiemodel

Bijlage - motie het IJslands preventiemodel

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Reactie motie Het IJslands preventiemodel

N. Oosterhof (Young Professional beleidsontwikkeling) / niels.oosterhof@groningen.nl / 050 367 8728

Nienke Bos (bestuursadviseur) / nienke.bos@groningen.nl / 06 55 46 55 72

Korte samenvatting:
Agenderingsverzoek – reactie op motie het IJslands preventiemodel

Bespreekpunten – in de brief wordt beschreven dat enkele elementen van het model al worden 

toegepast, maar het gaat juist om een integrale aanpak, met andere woorden: het model is een 

totaalpakket. De ChristenUnie (indieners van het agenderingsverzoek) wil graag weten in hoeverre 

raad en college mogelijkheden zien voor een integrale aanpak.

Korte samenvatting brief – in de brief informeert het college u in welke mate het model een 

constructieve bijdrage kan leveren voor een integrale benadering over preventie middelengebruik. 

Allereerst wordt een uiteenzetting over het model gegeven en de bijbehorende pilot die is uitgevoerd 

door het Trimbosinstituut en het Nederlands Jeugdinstituut samen met zes andere Nederlandse 

gemeenten. 

De conclusie van het college is om de voorkeur te geven aan het versterken van goed lopende 

programma’s op het terrein van jongeren, middelengebruik, overgewicht en bewegen en daarbij alleen 

gebruik te maken van inzichten uit het IJslands model voor zover het de bestaande Groningse aanpak 

kan verrijken. 

Vermeld op LTA?
X ja (IJslands preventiemodel), item.nr. 2022-112

Deadline?
X nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Reactie-op-motie-Het-IJslandse-preventiemodel.pdf
mailto:nienke.bos@groningen.nl
mailto:niels.oosterhof@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-motie-het-IJslandse-preventiemodel.pdf


Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie, betreft agenderingsverzoek met bespreekpunten.

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-01-Het-IJslandse-preventiemodel-

ChristenUnie-PVV-VVD-PvdA-D66-docx.pdf

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 meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 

spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 3 minuten, exclusief interrupties. 

De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie 

ter vergadering inkorten.

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-01-Het-IJslandse-preventiemodel-ChristenUnie-PVV-VVD-PvdA-D66-docx.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/documenten/Motie/M-01-Het-IJslandse-preventiemodel-ChristenUnie-PVV-VVD-PvdA-D66-docx.pdf
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