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Betreft 
X Agendering 

X College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Stand van zaken SAMEN

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hinke de Boer (beleidsadviseur) / 050 367 6043 / hinke.de.boer@groningen.nl

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

Korte samenvatting:
Tijdens de raad van 22 december 2021 zijn twee moties aangenomen betreffende de 
doorontwikkeling van de jeugdhulp, over SAMEN. 

De raad verzocht het college het Koersdocument visie inkoop jeugdhulp verder uit te werken en de 
raad in het najaar te informeren over de vormgeving vanaf 1-1-23 (M8 ‘We zijn er nog niet’) en de 
nadere uitwerking van het BMC-rapport samen met stakeholders ter hand te nemen en de 
Kinderrechtentoets uit te voeren en de resultaten daarvan voor te leggen aan de raad alvorens 
daadwerkelijk met de overheveling te starten (M3 ‘Solide overheveling basis jeugdzorg’). 

Graag willen wij de raad middels een beeldvormende sessie informeren over de stand van zaken van 
de doorontwikkeling van de basisjeugdhulp (SAMEN.), wat we hebben opgehaald bij de stakeholders 
(consultatieronde) en de Kinderrechtentoets, en het vervolgproces. 

Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om presentatie vanuit het college betreffende de stand 
van zaken en het vervolgproces. 

Voorgeschiedenis / dossier
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-
Jeugd-en-onderwijs-incl-passend-onderwijs/Jeugd-hulp
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