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Geachte commissieleden W&I en O&W, 

 

Namens uw voorzitter, dhr. W.H. Koks, nodig ik u uit voor de vergadering van de gecombineerde 

raadscommissie Werk en Inkomen en Onderwijs en Welzijn op woensdag 10 oktober 2018 van 20.00 

tot 22.30 uur in de oude raadzaal. 

 

Conform 

Geen stukken. 

 

Inhoudelijk 

 

B1 Sturing op de Wmo. Ligt het schip op koers? (rapport Rekenkamercommissie) 

 

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het college van B&W de 

raad in staat stelt om te sturen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hiervoor zijn dossiers 

onderzocht en interviews afgenomen met betrokken ambtenaren en raadsleden. Het onderzoek is door 

onderzoeksbureau B&A uit Den Haag uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek worden een 

drietal aanbevelingen gedaan die de Rekenkamercommissie ter vaststelling aan de raad voorlegt.  

Voorafgaande aan de bespreking zal de voorzitter van de RKC een korte toelichting geven, m.n. op de 

infographics die ter plekke zullen worden uitgedeeld. 

 

B2 Terugblik Armoedenota Perspectief (collegebrief 18-7-2018)  

 

De afgelopen jaren heeft het college uitvoering gegeven aan de nota Perspectief, actieplan tegen de 

armoede 2015-2018. In de brief geeft het college een terugblik hoe hier invulling aan is gegeven en 

wat het aan armoedeverlichting heeft opgeleverd. Het college geeft aan dat voor bestrijding verdere 

analyse nodig is om nog beter zicht te krijgen op minima en gerichter te kunnen werken. De 

aandachtspunten uit de rapportage worden meegenomen in de doorontwikkeling van producten zodat 

nog meer mensen uit de doelgroep kunnen worden bereikt. Tevens is het college 2 pilots gestart (pilot 

in Oost en maatwerkbudget) die dit jaar nog geëvalueerd worden. In de brief gaat het college in op de 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie en hoe deze zijn opgepakt.  

 

De nota Perspectief actieplan tegen de armoede loopt eind van dit jaar af. Om de continuïteit te 

waarborgen en door te gaan op de ingeslagen weg, heeft het college besloten de werkingsduur met één 

jaar te verlengen. Dit geeft de nieuwe raad tijd om nieuw armoedebeleid te formuleren voor 2020. 

Deze terugblik wordt meegenomen bij het nog op te stellen uitvoeringsplan 2019. Er zijn geen 

financiële knelpunten voor de begroting 2019.  

 

De recent verschenen brief over Armoede en Armoedebeleid (die nog niet via de piepmail is geweest) 

kan bij de bespreking van deze brief worden betrokken. Hierin wordt een verdiepingsslag gemaakt wat 

betreft cijfers over armoede in de stad. Daarnaast besteedt de brief aandacht aan de eisen waaraan 

effectieve interventies moeten voldoen, en wordt vooruitgeblikt op het proces om te komen tot een 

nieuw armoedebeleid. Op 3 oktober a.s. worden in een speciale bijeenkomst nog veel meer cijfers 

gepresenteerd, en zal een beeld worden geschetst van de inzichten over armoede die daarmee te 

verkrijgen zijn. 

 

Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van PvdA, GL en SP. 

mailto:monique.hansens@groningen.nl


B3 Stand van zaken huisvesting Vrijdag (collegebrief19-09-2018) 

 

In 2012 zijn Kunstencentrum en Muziekschool gefuseerd tot Vrijdag. Destijds is aangegeven dat 

huisvesting van deze fusie-instelling op één plek in de binnenstad de voorkeur heeft. Momenteel is 

Vrijdag op drie verouderde locaties in en rond de binnenstad gehuisvest. Er is (vervolg)onderzoek 

gedaan naar de voorkeurslocatie aan de Sint Jansstraat. Omdat niet voldaan kon worden aan het 

financiële kader zijn een aantal varianten uitgewerkt en doorgerekend.  In het vervolgtraject worden 

een aantal mogelijke optimaliseringsmaatregelen nader onderzocht. Daarnaast is gekeken naar 

toevoeging van andere culturele instellingen in de stad. Het college informeert de raad in deze brief 

over de vervolgstappen. 

 

Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van VVD, PvdA, GroenLinks en 

SP. 

 

 

 

 

Namens de voorzitter,    

 

Monique Hansens,  

raadsadviseur  


