
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 januari 2022

Betreft 
X Collegebrief

X Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Preadvies initiatiefvoorstel welkomstpakket nieuwe inwoners

Collegebrief   - preadvies initiatiefvoorstel welkomstpakket nieuwe inwoners

Initiatiefvoorstel - Initiatiefvoorstel welkomstpakket nieuwe inwoners

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Cees Noord (adviseur burgerzaken) / 050 367 7030 / jan.cees.noord@groningen.nl

Petra Maaskant (bestuursadviseur) / 050 367 8567 / petra.maaskant@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 25 november 2021 is een initiatiefvoorstel voor een welkomstpakket nieuwe inwoners Groningen 

ingediend door de fracties van Student&Stad, Stadspartij, 100% Groningen, PvdA en D66. 

Het college adviseert om de resultaten van een publiciteitscampagne die is voorbereid met 

betrekking tot studenten af te wachten. Daarnaast doet het college nader onderzoek om tot een 

goede inhoudelijke en financiële afweging van een welkomstpakket te komen. De achterliggende 

vraag is wat het college betreft wat de wervende werking kan zijn van zo’n pakket en hoe de 

doelgroep zo effectief mogelijk benaderd kan worden. Hierover wordt u in de tweede helft van 2022 

nader geïnformeerd.

Vermeld op LTA?
X Nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

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

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Preadvies-initiatiefvoorstel-welkomstpakket-nieuwe-inwoners.pdf
mailto:petra.maaskant@groningen.nl
mailto:jan.cees.noord@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-Initatiefvoorstel-welkomstpakket-nieuwe-inwoners.pdf


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 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. 

In geval van spreektijden, maximaal 3 minuten per fractie. College 12 minuten.

Nadere informatie
…
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