
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 07-03-2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Nota sociale basis fase 2 (22 februari 2023), 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Nota-Sociale-Basis-fase-2 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jelle Zwart – Ontwikkelmanager, 050-3676019, Jelle.Zwart@groningen.nl 

fatima Belhaj – Beleidsadviseur sociaal domein, 050-3675054, Fatima.Belhaj@groningen.nl 

Hiske Wiggers – Bestuursadviseur (weth. Jongman), 050-3677131, Hiske.Wiggers@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Dit is de vervolgnota (fase 2) op de nota ‘De sociale basis in Groningen: Harmoniseren en verder’ uit 
2020. Deze nota gaat over het versterken van de sociale basis in Groningen en over de rol die de 
gemeente hierbij heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de smalle en de brede sociale basis. 
Onder de smalle sociale basis vallen de sociale infrastructuur, maatschappelijke en 
bewonersinitiatieven en actuele relevante onderwerpen. Onder de brede sociale basis vallen alle 
beleidsthema’s – sociaal en fysiek – die samenhangen met de sociale basis en eraan bijdragen. Deze 
nota vormt het fundament voor beleidsthema’s over de sociale basis. Voor de smalle sociale basis 
wordt gewerkt met actielijnen. Dit betekent onder andere dat de bestaande sociale infrastructuur 
wordt versterkt. Het college besteedt aandacht aan thema’s als ouderen, eenzaamheid, mantelzorg, 
vrijwilligersbeleid, bewonersorganisaties en maatschappelijke en bewonersinitiatieven. Daarnaast 
worden zoveel mogelijk kansen benut om de samenhang in de brede sociale basis te verbeteren. Bij 
dit alles wordt ingezet op een doorgaande dialoog met inwoners en partners op een gebiedsgerichte 
benadering. Het college neemt positieve gezondheid als leidraad bij het werken aan een sterkere 
sociale basis.

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn. De voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 
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Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 
bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

 raadsvoorstel;
1e termijn, bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een eerste 
mening/standpunt door de deelnemers in de sessie.
Vervolgens wordt een reactie gevraagd aan college op mogelijk vragen. Bedoeling is 
een bondige beantwoording, niet het herhalen van of uitweiden over voorstel of 
brief. 

Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn.  
Inventariseert op nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende 
spreektijd.

2e termijn, hier vindt debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten.
Voorzitter vraagt het college om reactie/toezegging op evt. aangekondigde 
amendementen, moties (vreemd- in geval van een collegebrief). 

Conclusie door voorzitter ten behoeve van vervolg van de besluitvorming: door naar 
de raad en in welke categorie te agenderen. Kan dit conform of als bespreekpunt 
vanwege aangekondigde amendementen en/of moties? 

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
In april besluitvorming. Sociale basis kan oproepen tot debat.

Voorgeschiedenis / dossier
Sociale basis Groningen – harmoniseren en verder: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Definitieve-nota-De-sociale-basis-in-Groningen-
Harmoniseren-en-verder-1.pdf 

https://gemeente.groningen.nl/file/de-sociale-basis-groningen-harmoniseren-en-verder
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