
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Griffie
Datum: juni 2022

Betreft 

O Agendering 
O na agendaverzoek

O Burgers

Onderwerp voor de sessie
Betere financiering sociaal werk en slachtofferhulp (Burgeragendering Comité Vrouwenstrijd)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
n.v.t.

Korte samenvatting:
Comité Vrouwenstrijd Groningen heeft – ondersteund door de benodigde handtekeningen – 
gevraagd om agendering van een tweetal vragen, waarmee de gemeente zich in haar ogen als zeer 
vrouwvriendelijk zou tonen, en een voorbeeldfunctie zou kunnen krijgen in de geëmancipeerde 
maatschappij. Het presidium (in zijn tijdelijke rol als agendacommissie) heeft geoordeeld dat deze 
twee vragen te verschillend zijn om ze in één sessie te behandelen; daarom worden er twee 
achtereenvolgende, aparte sessies aan gewijd. 

De vraag die in deze eerste sessie centraal staat is: Gaat de gemeente / de raad slachtofferhulp en 
sociale werkers in de wijken beter financieren zodat ze manieren kunnen zoeken om de gemeente 
veiliger te maken en de slachtofferhulp proactiever? 

Het comité: “De Groninger wijkhuizen en haar medewerkers kunnen een veilige haven vormen voor 
slachtoffers van (seksuele) mishandeling. Daarom moeten de sociale werkers in de wijken middelen 
en tijd krijgen om de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld in het geval van vrouwen in gevaarlijke 
situaties. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in proactievere slachtofferhulp. Niet afwachten tot
mensen naar een meldpunt toe komen, maar kijken hoe slachtoffers zo snel mogelijk geholpen 
kunnen worden en hoe gewelddadige en dodelijke situaties voorkomen kunnen worden.”

Wijze van behandeling 
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 70 minuten beschikbaar. 

Het comité krijgt als eerste gelegenheid om het onderwerp in te leiden en de vraagstelling toe te 
lichten. Raadsleden kunnen dan nog verduidelijkende vragen stellen.

Daarna is het de bedoeling dat de fracties met elkaar in gesprek gaan over de vraag wat ze van de 
stellingname en de vraag van het comité vinden. 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.

Vervolgens kan het college reageren op zowel het comité als de fracties.

Tenslotte zal moeten worden bezien of er al een conclusie te trekken valt, of dat e.e.a. nog een 
vervolg krijgt.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Toegekende burgeragendering, nadrukkelijk verzoek om bespreking.

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
…
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