
Voorbereidingsmemo 
beeldvormend  

 

Aan: Raad 

Van: Agendacommissie 

Datum: 12 januari 2022 

Betreft  
X Agendaverzoek 

 X  College 

 

Titel en datum van het stuk (+ link): 
Voortgang stapelings- en doorbraakproject 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: 
Annet Visser (beleidsadviseur) / 050 – 367 7029 / annet.visser@groningen.nl 

Hessel Luxen (bestuursadviseur) / 050 – 367 4261 / hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting: 
Op de LTA stond oorspronkelijk een toezegging om u middels een collegebrief te informeren over de 

stand van zaken omtrent het stapelings- en doorbraakproject. Het college is echter van mening dat 

het beter is om u middels een sessie bij te praten. Daarbij wil het college de raad graag informeren 

over de plannen voor borging van deze werkwijze door de gehele organisatie zodat voor alle 

inwoners doorbraken gerealiseerd kunnen worden.  

Tijdens deze sessie wil het college aan de hand van voorbeelden vanuit de praktijk (en een 

documentaire van studenten van de Hanze) met u in gesprek en resultaten met u delen (wat levert 

het op, wat is er tot nu toe van geleerd en wat wordt er met deze lessen gedaan).  

Het programma ziet er als volgt uit: 

10:30 – 10:35 uur – introductie door wethouders Diks en Jongman 

10:35 – 10:55 – documentaire over het project gemaakt door studenten communicatie van de Hanze 

(er wordt nog wel nagedacht of dit passend is voor een digitale sessie) 

10:55 – 11:15 Presentatie resultaten en borging werkwijze project stapeling sociaal domein door 

Annet Visser en Joyce Bosman 

11:15 – 11:35 Inwoner en WIJ-generalist vertellen over een doorbraak 

11:35 – 12:00 Ruimte voor vragen / gesprek 

 

Vermeld op LTA? 
X nee 

mailto:annet.visser@groningen.nl
mailto:hessel.luxen@groningen.nl


Deadline? 
X nee 

Doel van de activiteit 
X Beeldvormend 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit 
De sessie is 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 of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.  

 


