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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: donderdag 8 september 2022 12:07
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Formulier ingevuld:  "Agenderingsverzoek"
Bijlagen: ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 
 

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>  
Verzonden: donderdag 8 september 2022 11:01 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 
 
Referentie: GRO166262628174  

Overzicht van gegeven antwoorden 
vraag antwoord 

Portefeuillehouder(s): Jongman 
Contactambtenaar: Peter Westerhof 
Onderwerp (max. 10 woorden) Werkbezoek GON 
Doel van de agendering Beeldvorming 

Aanleiding (max. 100 woorden) 

Sinds 1 januari 2019 werkt de gemeente binnen de Wmo met het 
gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). Hierbij zijn er vaste budgetten toegekend 
aan vier hoofdaanbieders waarmee ze per gebied uitvoering geven aan individuele 
en groepsgerichte begeleiding (Wmo), kortdurend verblijf (Wmo) en sociale 
activering (Participatiewet). Met elk van deze aanbieders is een separaat contract 
gesloten, waarbij de eerste contractperiode van 4 jaar afloopt op 31-12-2022. In de 
brief van augustus 2022 is de raad geïnformeerd over het besluit om de 
overeenkomsten te verlengen met twee jaar. In de brief wordt de raad ook 
uitgenodigd voor een werkbezoek aan de GON hoofdaanbieders. 

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: 

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

Doel van de bijeenkomst is om de raadsleden meer te vertellen over GON 
(aanleiding en opzet), de behaalde resultaten en de GON hoofdaanbieders de 
mogelijkheid te bieden om hun bevindingen te delen en met de raadsleden in 
gesprek te gaan. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 2 uur 

Gewenst / voorzien vervolg 
In eerste instantie is de bijeenkomst beeldvormend van aard met als doel om de 
raadsleden meer te vertellen over GON en in contact te brengen met de GON 
hoofdaanbieders. 

Uiterste datum van agendering 26-10-2022 

Vanwege (...) 
In de brief aan de raad werd een voorstel gedaan voor een werkbezoek eind 
oktober, in overleg met Wolbert is er nu een optie ingepland op woensdag 26 
oktober van 13.00-15.00 uur. 

 


