
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 december 2021

Betreft 
X Agendaverzoek

X Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):
SOA-testen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Iris Dijkstra (beleidsadviseur publieke Gezondheid) / iris.dijk@groningen.nl / 050 367 8025

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

Korte samenvatting:
Betreft een agenderingsverzoek van Student&Stad / GroenLinks / D66. Aanleiding zijn deels de 

antwoorden op de schriftelijke vragen 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 geen probleem, echter, er zijn wel degelijk mogelijkheden zoals 

Utrecht onlangs heeft gedaan. 

De indienende partijen willen graag in gesprek over 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?

Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

Voorgeschiedenis
Schriftelijke vragen - seksuele gezondheid en de capaciteit van de GGD

Beantwoording schriftelijke vragen - seksuele gezondheid en de capaciteit van de GGD

mailto:iris.dijk@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen/Beantwoording-vragen-ex-art-38-RvO-van-Student-en-Stad-over-seksuele-gezondheid-en-de-capaciteit-van-de-GGD.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen/Seksuele-gezondheid-en-de-capaciteit-van-de-GGD-S-S-9-6-2021.pdf
mailto:nienke.bos@groningen.nl


Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerpen. 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. 

In geval van spreektijden, maximaal 3 minuten per fractie.

Nadere informatie
…
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