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Geachte raadsleden, 

 

Graag informeren we u over het proces van de ontwikkeltafels, als verdieping op de 

regiovisie. Het is voor de Groninger gemeenten van groot belang om dit proces 

gezamenlijk met ketenpartners vorm te geven. Daarom is een regiegroep samengesteld 

met partners uit de gehele keten, bijgevoegd vindt u een deelnemerslijst. Deze 

regiegroep is afgelopen dinsdag 15 februari voor het eerst bijeengekomen, het was een 

goede start van dit proces. In overleg met deze regiegroep werken we aan een goede 

bemensing van iedere ontwikkeltafel, zodat er een mooie afspiegeling vanuit de keten 
aan tafel zit.  

Hoe ziet het proces eruit? 

De regiegroep stelt de opdrachten voor de ontwikkeltafels vast. Iedere ontwikkeltafel 

komt in de peridode maart/april 2022 drie keer bij elkaar. Na deze bijeenkomsten levert 

iedere ontwikkeltafel een resultaat op. Deze resultaten worden door de regiegroep 

bijeengebracht tot een samenhangend advies. Dit advies gaat naar de Adviescommissie 

Jeugdhulp (wethouders Jeugd Groninger gemeenten). De meeste gemeenteraden in de 

regio hebben in de afgelopen periode in een amendement of motie wensen kenbaar 

gemaakt over hoe zij betrokken willen worden bij de gevolgen voor de regiovisie, bij de 

opbrengst van de ontwikkeltafels. Op basis van deze wensen komen we nog met een 

procesvoorstel hiervoor. Het idee is in ieder geval dat de wethouders in overleg gaan 

met bestuurders van ketenpartners over hoe zij uitvoering gaan geven aan de adviezen 

van de regiegroep. In dat overleg gaat het dan ook over hoe de samenwerking met 

ketenpartners wordt voortgezet. De ervaringen met de ontwikkeltafels en de regiegroep 
worden daarin natuurlijk meegenomen. 

Naast de deelnemerslijst van de regiegroep, ontvangt u van ons een overzicht van de 6 

ontwikkeltafels. We houden u de komende periode op de hoogte van de voortgang van 

de ontwikkeltafels. 

Namens de Groninger gemeenten 

Met vriendelijke groeten,   

 

mr. Hans Oosterkamp | Senior managing consultant Zorg en welzijn 

T +31 (0) 30 291 6803  | M +31 (0) 6 135 22 396  |  https://nl.linkedin.com/in/hansoosterkamp/ 
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De ontwikkeltafels  

1 Toegang via verschillende verwijzers  

2 Preventie  

3 Dekkend zorglandschap  

4 Data & Monitoring  

5 Aansluiting onderwijs en jeugd  

6 Administratieve lasten in inkoop  

7.  Samenwerking en governance (tentatief)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




