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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 11:26
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 10:44 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO163428571780  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Fractie(s): S&S, GL en D66 

Leden: Steven Bosch, Nick Nieuwenhuizen, Koosje Doesen 

Portefeuillehouder(s): Inge Jongman 

Contactambtenaar: I. Dijkstra 

Contactambtenaar: ? 

Onderwerp (max. 10 woorden) Soa testen 

Doel van de agendering Meningsvorming 

Aanleiding (max. 100 woorden) Aanleiding zijn deels de antwoorden op de SV over 
‘seksuele gezondheid en capaciteit GGD’ uit juli waarin 
aangegeven werd dat te weinig gratis soa testen geen 
probleem was maar dat het probleem lag bij de ‘twee 
pilletjes er in en door’ cultuur. 
Heel veel jongeren hebben na aanleiding van de ASG recht 
op gratis soa testen, bijna niemand kan dat krijgen in 
Groningen. Geld lijkt een voor de hand liggend probleem, 
echter, er zijn wel degelijk mogelijkheden zoals Utrecht 
onlangs heeft gedaan. 
Daar willen de indienende fracties graag een gesprek over 
voeren. 

Bespreekpunten (alleen in geval 
van meningsvorming, max. 200 
woorden) 

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het 
college) gewenst t.a.v. de volgende punten: 
- Wat vinden de fracties van het huidige beleid rondom 
seksuele gezondheid? 
- Wat vinden de fracties van het tekort aan gratis testen, en 
de alternatieve testen? 
- Vinden de fracties dat het college zich moet inzetten voor 
extra gratis soa testen? 

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 woorden) 

Eerst fracties, dan college 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

70 minuten 

Gewenst / voorzien vervolg Evt. motie vreemd. 

Graag agenderen voor (...) 31-01-2022 

Vanwege (...) Heeft weinig haast en hoorde van Koosje dat dit jaar sws 
niet meer gaat lukken. 

 


