UITNODIGING
RAADPLEGING
JEUGDHULP
De gemeenteraad van Groningen wil graag met u in gesprek over de jeugdhulp in
Groningen. U bent van harte welkom bij de Raadpleging Jeugdhulp op donderdag
2 december in buurtcentrum het Poortershoes in Groningen. Kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer opent deze bijeenkomst.
Tijdens de raadpleging staat de Regiovisie Jeugdhulp centraal. De gemeenten in Groningen
leggen op dit moment de laatste hand aan deze visie. In de regiovisie staan de visie, ambitie
en uitgangspunten voor de regionale samenwerking in de jeugdhulp en dus ook hoe de
gemeente Groningen de jeugdhulp wil gaan inrichten.
Het Groningse college van burgemeester en wethouders stuurt de concept-Regiovisie op
24 november naar de gemeenteraad van Groningen. De raad vergadert daar in december
verder over. Maar daarvóór wil de raad graag eerst met ouders, jongeren, huisartsen en
hulpverleners in gesprek over de concept-Regiovisie Jeugdhulp. Dat heeft de raad de
afgelopen tijd al twee keer eerder gedaan.
De opbrengst van deze derde Raadpleging Jeugdhulp kunnen de raadsleden gebruiken bij
de voorbereiding van de latere bijeenkomsten van de raad over de concept-Regiovisie.
In de raadsvergadering van 22 december neemt de gemeenteraad van Groningen een
besluit over de Regiovisie Jeugdhulp.

Aanmelden

Wilt u meepraten bij de Raadpleging Jeugdhulp? Dan kunt u zich opgeven via
griffie@groningen.nl. U krijgt dan vlak na 24 november ook de concept-Regiovisie
toegestuurd.
U kunt bij uw aanmelding ook aangeven welk onderwerp in het kader van de jeugdhulp
u vooral zou willen bespreken met de raadsleden. De Begeleidingscommissie Jeugdhulp,
die bestaat uit raadsleden van verschillende raadsfracties, verzamelt deze onderwerpen.
Deze commissie stelt het definitieve programma van de Raadpleging Jeugdhulp met de
gespreksonderwerpen vast. Dat krijgt u vervolgens toegestuurd.
We hopen u te spreken op 2 december in het Poortershoes.
De gemeenteraad van Groningen

Raadpleging Jeugdhulp
Wanneer: donderdag 2 december
Hoe laat: 19.15 uur (inloop), begin 19.30 uur. Einde: 21.30 uur
Waar: Buurtcentrum het Poortershoes, Oosterweg 13, Groningen
We houden rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer
opent de Raadpleging Jeugdhulp op 2 december.

Voor meer informatie:
griffie gemeenteraad: griffie@groningen.nl | 050 367 77 02 | gemeenteraad.groningen.nl

