
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 26 oktober 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Werkbezoek GON (Gebieds Ondersteunend Netwerk)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Peter Westerhof (contractmanager), peter.westerhof@groningen.nl, 06-50858273
Hiske Wiggers (bestuursadviseur weth Jongman), hiske.wiggers@groningen.nl, 050 367 7131

Korte samenvatting:
Vanaf 1 januari 2019 is het Gebieds Ondersteunend Netwerk (GON) gestart. Vanuit het GON wordt 
vanuit de WMO  de individuele- en collectieve begeleiding gedaan vanuit de WMO, daarnaast sociale
activering vanuit de participatiewet. Dit wordt gebiedsgericht georganiseerd door middel van 
lumpsum financiering. De aanbieders zijn: Cosis  en WerkPro voor gebied West, AtHome First voor 
gebied oost (incl. Ten Boer), WerkPro en Cosis voor gebied centrum / oude wijken, Dignis, Lentis en 
Philadelphia voor gebeid Zuid en NNCZ en coöperatie Dichtbij voor de voormalige gemeente Haren.  

In de bijeenkomst zullen de aanbieders van het GON de gemeenteraad bijpraten over de ervaringen 
sinds de start in 2019. De aanbieders zullen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden 
vertellen hoe ze aan de opdracht hebben gewerkt en tot welke resultaten dit heeft geleid. 

Daarnaast zal iemand van een initiatief waarmee GON Haren samenwerkt iets over dit initiatief en de
samenwerking komen vertellen.

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 of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Voorgeschiedenis / dossier
Collegebrief augustus 2022: Verlenging-overeenkomst-GON.pdf 

Zie verder dossier: Welzijn-algemeen-WMO-WIJ-GON-etc 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Welzijn-gezondheid-en-zorg/Welzijn-algemeen-WMO-WIJ-GON-etc
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Verlenging-overeenkomst-GON.pdf
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