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Advies Cliëntenraad  naar aanleiding van “Stand van zaken armoedeprojecten 2016 en 

voorstel accenten 2017 
  
 
Geacht college, 

 

De Cliëntenraad is in dit kader het met het college eens dat: Armoedebestrijding “onderdeel is 
van verschillende portefeuilles van het gemeentelijk beleid, zoals onder onderwijs, werk, 

economische zaken, gebiedsteams, schuldhulpverlening en minimabeleid. Helaas moeten we 
met het College constateren dat het aantal huishoudens (voor zover bekend bij de gemeente) 
dat onder de armoedegrens leeft in 2016 is toegenomen ten opzichte van 2015. Hierbij spelen 

uiteraard meerdere factoren een rol. Net als in ons advies van een jaar geleden moet de 
Cliëntenraad ook nu constateren dat in het huidige voorliggende stuk aan de raad, het College 

nog steeds niet duidelijk formuleert welke concrete doelen de gemeente met haar 
armoedebestrijdingsbeleid en de daaraan gekoppelde projecten wil bereiken. Hierdoor valt 
niet te meten in hoeverre het gemeentelijk armoedebeleid een bijdrage levert aan 

armoedebestrijding. 
 

Wat betreft de maatregelen in verband met armoedeverlichting kunnen we constateren welke 
middelen gebruikt zijn door deze doelgroep, maar valt niet te verifiëren in hoeverre mensen 
hierdoor uit de armoede zijn gekomen. Door de verschillende loketten die ter beschikking 

staan voor armoedeverlichting, is voor velen (en zeker voor laaggeletterden en anderstaligen) 
de toegang tot deze portalen moeilijk toegankelijk. De Cliëntenraad adviseert in deze om het 

armoedeverlichtingspakket te vereenvoudigen, en terug te gaan naar het streven van één loket 
voor de burgers en hen niet een waslijst aan voorzieningen op internet aan te bieden. Het lijkt 
de Cliëntenraad raadzaam dat het aantal van 70 armoede projecten wordt terug gebracht tot 

een kleiner aantal projecten dat verifieerbaar tot resultaten leidt. Dit mogelijk met als gunstig 
neveneffect dat de uitvoeringskosten omlaag gaan en er middelen vrijkomen voor vruchtbare 

projecten of armoede verlichting.  
 
Het is de Cliëntenraad niet duidelijk wat het college voor heeft met het inhoudelijke accent: 

“Bouwen aan een duurzame wijkgerichte uitvoeringsstructuur voor het armoedebeleid”. Een 
nadere toelichting zou zeer wenselijk zijn.  

Wat betreft het wijkgericht werk - dat wij toejuichen - maken wij ons zorgen over de 
moeilijke toegankelijkheid van de WIJ-Groningen website, die in onze ogen de ondersteuning 
en zorg door de gemeente bemoeilijkt. 

 
 

 



 

 
De Cliëntenraad zou het zeer op prijs stellen om deel te nemen aan de projectgroep armoede 

en daarmee het leggen van de basis voor het uitvoeringsplan 2017.  
De Cliëntenraad zou ook graag zien dat de gemeente komt met een duidelijke visie op 
verdringing op de arbeidsmarkt in verband met haar werkervarings-, proef- en 

participatiebanen projecten en het inzetten van vrijwilligers. Met het verdringen van 
arbeidsplaatsen wordt mogelijk armoede gekweekt.  

Mensen raken alleen uit de armoede als zij economisch onafhankelijk zijn en in staat zijn om 
deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. 
 

Graag ziet de Cliëntenraad dat het college ons advies meeneemt in de overwegingen en 
besluiten ten aanzien van de plannen voor 2017. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
John Wind 
(Voorzitter Clientenraad Groningen) 
 


