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Geachte commissieleden W&I,

Namens uw voorzitter, dhr. W. H. Koks, nodig ik u uit voor de vergadering van de raadscommissie 
Werk en Inkomen op woensdag 12 juni van 16.30 tot 19.00 uur in de oude raadzaal.

Planning en afspraken 
Graag maak ik u attent op de geactualiseerde LTA- en IM-lijst met voorgestelde aanpassingen. 
Afhankelijk van uw goedkeuring worden de voorgestelde aanpassingen na de vergadering definitief 
aangepast. Tevens is de besluitenlijst van Werk & Inkomen van 22 mei bijgevoegd.

Conform
A Verklaring vangnetuitkering BUIG 2018 (raadsvoorstel 16 mei 2019)
Dit raadsvoorstel betreft een procedurele stap in onze aanvraag voor een vangnetuitkering BUIG over
2018. Het gaat nadrukkelijk enkel om de juistheid van onze verklaring, niet om een inhoudelijk
oordeel over genomen of gewenste maatregelen. De verklaring is een overzicht van genomen
maatregelen en bevat in dat opzicht dan ook geen nieuwe informatie. Na de zomer gaat het college met
u in gesprek over inhoudelijke aspecten (Werkprogramma).

Inhoudelijk
B1 Experiment Basisbaan (collegebrief 22 mei 2019)
Met deze brief brengt het college u op de hoogte van de manier waarop het aan de slag gaat met de 
invoering van de gemeentelijke basisbaan. De basisbaan is in coalitieakkoord en de 
gemeentebegroting 2019 opgenomen. De basisbaan is voor bijstandsgerechtigden die op een andere 
manier niet aan een betaalde baan komen. De Groningse basisbanen moeten een bijdrage leveren aan 
het versterken van de leefbaarheid in de wijken en dorpen en de gastvrijheid in de binnenstad. De 
gemeente is al begonnen met het regelen van een aantal basisvoorwaarden rond het werkgeverschap en
arbeidsvoorwaarden, begeleiding en inkomen. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport 
‘Haalbaarheid van basisbanen’ heeft uw raad in september 2019 met een motie aandacht gevraagd 
voor risico’s op armoedeval. Iedereen moet er in netto besteedbaar inkomen op vooruit gaan. Waar 
nodig komen er aanvullende maatregelen. Uw raad vroeg ook om aandacht voor het risico voor 
verdringing van regulier betaalde werknemers. Daarom kiest het college er onder meer voor om in de 
basisbaan werkzaamheden uit te laten voeren waarvoor nu niet wordt betaald. In de loop van 2020 
moeten er rond de 50 basisbanen zijn, als eerste in de wijkvernieuwingswijken. De additionele 
middelen (250.000 euro in 2019 en 700.000 euro in 2020, 2021 en 2022) zijn opgenomen in de 
begroting. Het college informeert de raad periodiek over de voortgang en uitvoering van de 
basisbanen. Daarin wordt onder meer de maatschappelijke impact meegenomen.
Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van 100% Groningen, 
ChristenUnie, PvdA, SP, VVD, D66 en GroenLinks.
       

B2 Update actieplan ondernemen met impact (collegebrief 22 mei 2019)
In deze brief brengt het college u op de hoogte hoe invulling wordt gegeven aan het actieplan 
‘ondernemen met impact’. Ondernemers die maatschappelijke impact realiseren dragen bij aan het 
behalen van maatschappelijke doelen en aan de ongedeelde inclusieve samenleving die het college 
voorstaat. B&W geven aan dit als gemeente Groningen te stimuleren en wil hierin vooroplopen. Eind 
2018 is hiervoor het actieprogramma Ondernemen met Impact 2019-2022 ontwikkeld. Voor de 
uitvoering hiervan heeft uw raad via de begroting 2019 een bedrag van 100.000 euro gereserveerd 
(dekking intensiveringsmiddelen sociaal ondernemen 2019 en het participatiebudget 2019). In deze 
brief geeft het college aan te werken aan de 5 lijnen uit het actieprogramma. 
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Langs deze lijnen en gebruik makend van gebiedsteams, de wijkbedrijven en Founded in Groningen, 
zet het college zich, samen met nieuwe ondernemers, het Groninger bedrijfsleven en de afdeling 
inkoop, in om het ondernemen met impact in Groningen te versterken.
Deze collegebrief is voor bespreking aangevraagd door de fracties van 100% Groningen, PvdA, Partij
voor de Dieren en VVD.

Namens de voorzitter,   

Annemarieke Weiland, 
raadsadviseur 


