
Geachte leden van de Werkgroep Toegankelijk Groningen,
beste Herman en Marlieke,  
 
Hartelijk dank voor jullie reactie op onze nota. We waarderen de
input en stellen het op prijs dat jullie meedenken over ons 
beleid. We streven ernaar om ons beleid aan te laten sluiten bij 
de behoeften van onze bewoners. Jullie feedback helpt ons om 
scherp te blijven en ons beleid te verbeteren.  
 
We zijn ervan overtuigd dat we elkaar in een groot deel van 
jullie punten kunnen vinden en in de kern niet veel van mening 
verschillen. In deze nota beschrijven we een visie op de sociale 
basis, waarbij we het streven benoemen dat iedereen mee kan 
doen. We hebben een gemeenschappelijk doel: samen werken 
aan een sterke sociale basis voor iedereen. Naar aanleiding van
de nota ‘De sociale basis, voor elkaar!’ starten we met het 
uitwerken van onze actielijnen, die gericht zijn op specifieke 
onderwerpen. In deze nota hebben we nog veel van de concrete
uitvoering opengelaten, het is nog geen ‘dicht getimmerd 
beleid’. 
Bij het werken aan de actielijnen is dus nog veel ruimte om het 
beleid verder invulling te geven, met als kapstok de 
bovengenoemde doelen uit de nota. Binnen deze actielijnen 
willen we veel gelegenheid bieden voor inspraak van bewoners 
en daarin willen we de Werkgroep Toegankelijk Groningen ook 
vroeg in het proces betrekken. We gaan graag met jullie in 
gesprek over hoe we onze samenwerking hierin in de toekomst 
het beste kunnen vormgeven.  

Op een aantal punten uit de brief willen we een concrete reactie
geven: 
 • Gebiedsgericht werken. De gemeente werkt 
gebiedsgericht om zo dicht mogelijk bij de bewoners staan. Dat 
is een werkwijze die we al lang voorstaan. Dat is geen 
standaardformule want gebiedsgericht werken houdt in dat je 
steeds aan het onderzoeken bent hoe je de mensen het beste 
kunt bereiken, op een zo passend mogelijk schaalniveau, maar 
zo dichtbij als kan. De ervaring leert dat we juist op het 
schaalniveau van de wijk of het dorp dichter bij onze inwoners 
staan. Daarom bereiken we veel verschillende mensen, 
waaronder mensen die veel baat hebben bij een sterke sociale 
basis. Het betekent echter niet dat we per definitie alleen op 



wijk- en dorpsniveau werken, maar ook stedelijk of regionaal, 
met partners die op wijk-, dorps- op gebiedsniveau werken of 
gemeentebreed. 

 
• Doorgaande dialoog. Het is ingewikkeld om een 
representatief beeld te krijgen van behoeften van álle 
bewoners. We begrijpen jullie punt over het raadplegen van 
bestaande structuren bij het schrijven van onze nota. We 
hebben hier onder andere voor gekozen omdat deze partijen 
(zoals bewonersorganisaties) door de aandacht voor 
decentralisaties weinig hebben gesproken de afgelopen 
jaren. We willen investeren in de doorgaande dialoog, onder 
andere om onze blik te verbreden en te zorgen dat zo veel 
mogelijk bewoners gerepresenteerd en gehoord worden. We 
gaan graag met jullie in gesprek over hoe we dit het beste 
kunnen doen. Hoe kunnen we het gesprek voeren buiten de 
structuren die we al jaren gebruiken? Hoe bereiken we mensen 
die nu buiten beeld blijven? Welke gesprekspartners missen 
jullie in ons verhaal? 
 
Ter verduidelijking geven we aan dat we jullie tegelijk met de 
ASDG, in een zo vroeg mogelijk stadium, geraadpleegd hebben 
voor feedback op de ruwe versie van de nota.
 
We hopen jullie met deze reactie meer duidelijkheid te hebben 
gegeven over de keuzes die we hebben gemaakt. We willen 
vooral benadrukken dat we jullie feedback ter harte nemen en 
graag bij jullie terugkomen wanneer we verder gaan met het 
uitwerken van onze actielijnen.  

Met vriendelijke groet,

Inge Jongman
Wethouder Zorg en Welzijn 
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