
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 13-03-2023

Betreft 
 Agendering 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wouter Kruithof – adviseur radicalisering, 0611077085, wouter.kruithof@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De gemeenteraad krijgt op woensdagavond 29 maart (19:00-22:30) een beeldvormende sessie 
voorgeschoteld over polarisatie. Deze avond staat in het teken van hoe bereik je de burger zonder 
dat er wordt gepolariseerd. De avond zal aan de hand van drie verschillende sprekers worden geleid. 
Tom Postmes is hoogleraar Sociale Psychologie aan Rijksuniversiteit Groningen en schreef meerdere 
rapporten over ongenoegen en ordeverstoring. Volgens wordt de avond vervolgd door Marnix Eysing
Smeets. De heer Smeets is Lector Publiek vertrouwen in Veiligheid aan Hogeschool Inholland. 
Meneer Smeets houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de burger veiligheid beziet en beleeft, en 
hoe dat kan worden verbeterd. Hij wordt opgevolgd door Pieter Nanninga & Leonie de Jonge. Zij 
schreven de fenomeenanalyse over extremisme in Noord-Nederland. 

Tot slot wordt een panelgesprek gehouden waar de raadsleden in staat worden gesteld om in 
gesprek te gaan met de aanwezige experts.

De avond wordt geleid door gespreksleider Lan Lan Zhan. Iedere spreker zal maximaal 20 minuten 
presenteren gevolgd door 10 minuten Q&A met de raad. 

Onderstaand een globaal programma:
19:00: 

- binnenkomst en introductie 
- Eerste Spreker: Tom Postmes
- tweede spreker: Marnix Eijsink Smeets

20:30: pauze (inwoners in gesprek met de raad)

21:00: 

- vervolg sessie polarisatie
- Derde spreker Pieter Nanninga & Leonie de Jonge
- Start panelgesprek. 

Wijze van behandeling 
Beeldvormend

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,
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stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.
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