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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de bespreking van het voorstel Intensivering armoedebeleid 2014 
d.m.v. inzet extra rijksmiddelen op woensdag 11 juni 2014 heeft uw raad 
verzocht om op de volgende punten schriftelijk terug te komen: 

1. Een begroting bij de voorstellen voor besteding van de 1,2 miljoen 
aan extra rijksmiddelen 

2. De evaluatie van de pilot Kindpakket 
3. Het tekort op vangnet schoolzwemmen 
4. De vraag om contact op te nemen met commerciele aanbieders ten 

behoeve van de webshop Stadjerspas 
5. Informatie over de pilot Witgoed 
6. De Armoedemonitor 
7. Het tekort op de WKO/SMI 
8. Nieuwe ideeen van SP en Stadspartij 

Hieronder behandelen wij deze onderwerpen puntsgewijs. 

Ad 1. In het raadsvoorstel hadden wij aangegeven bewust geen bedragen te 
noemen: "omdat wij ons in de verkennende en opstartende fase bevinden van 
deze projecten/bestemmingen. Onze werkwijze van een intensieve 
samenwerking met veel verschillende partijen en het continu bijsturen van 
activiteiten aan de hand van signalen uit de doelgroep en het veld, maakt dat 
projecten er in de praktijk soms net iets anders uit zien dan in het eerste 
projectplan". Wij willen daarom nogmaals benadrukken dat onderstaande 
begroting indicatief is en dat wij het belangrijk vinden om geen 
belemmeringen op te werpen door het plaatsen van financiele schotten tussen 
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deze onderlinge projecten. In onderstaande tabel vindt u een indicatieve 
begroting bij de 7 plannen zoals wij die gepresenteerd hebben in het 
raadsvoorstel Intensivering armoedebeleid d.m.v. inzet extra rijksmiddelen 
2014. De nummering correspondeert met het raadsvoorstel. 

Indicatieve begroting intensivering armoedebeleid 
Plan Omschrijving inhoud Begroot bedrag x 

100.000 euro 
1. Verbinding armoedebeleid-re-

integratiebeleid: vervolg op screening 
2,5 

2. Ondersteuning zelfstandigen/samenwerking 
G-kracht/verbinding onderwij s-arbeidsmarkt 

2 

3. Verbinding armoedebeleid-jeugdbeleid-
gezondheidsbeleid: Kindpakket 

2 

4. Verbinding armoedebeleid-jeugd/onderwijs: 
continuering pilot Brugfunctionaris 

1,5 

5. Armoedepreventie jongeren/verbinding 
onderwijs-arbeidsmarkt: impuls 
schuldenpreventie/ financiele vaardigheden 
jongeren o.a. via serious gaming 

I 

6. Eigen kracht, initiatieven van onderop, 
gebiedsgebonden aanpak, maar dan?: impuls 
voor Huiskamerconcept in Oude bieb 

1 

7a. Financiele rust in de basis: Extra 
financiering voor de webshop Stadjerspas. 

1 

7b. Financiele rust in de basis: Extra impuls 
voor het energie project 

1 

Totaal 12 

Ad 2. Bij het raadsvoorstel omvormen Stadjerspas naar webshop en 
Kindpakket dat in december 2013 door uw raad is vastgesteld, heeft u 
besloten om de pilot Kindpakket in verband met nieuwe voorzieningen op het 
gebied van de primaire levensbehoeften te financieren vanuit het overschot op 
de collectieve ziektekostenverzekering. Wij hebben met u afgesproken dat 
deze pilot duurt tot en met april en dat wij de uitkomsten meenemen in de 
verdere ontwikkeling van het Kindpakket in de loop van 2014. Wij hebben 
uw raad geen evaluatierapport beloofd, maar wij zullen u zo snel mogelijk 
een korte voortgangsrapportage sturen. De resultaten van het Kindpakket 
worden ook betrokken bij de Armoedemonitor. 
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Ad 3. Het vangnet schoolzwemmen blijkt in 2014 waarschijnlijk niet over 
voldoende middelen te beschikken om alle aanvragen van minimakinderen 
zonder zwemdiploma te kunnen honoreren. Stichting Leergeld (als uitvoerder 
van het zwemvangnet) heeft ons laten weten dat zij voor dit jaar een tekort 
verwachten van 50.000 euro. Om het mogelijk te maken dat de kinderen die 
voor deze regeling in aanmerking komen door kunnen blijven zwemmen en 
dat nieuwe aanvragen voor dit jaar gehonoreerd kunnen worden, zullen wij 
dit tekort vanuit het jeugdbeleid en het armoedebeleid in gezamenlijkheid 
oplossen. 

Ad 4. Wij hebben uw raad in februari 2014 geinformeerd in onze brief 
'Informatie over opnemen contact aanbieders Stadjerspaskortingen' 
(SZ14.4159011) dat wij in december 2013 en januari 2014 contact hebben 
opgenomen met de aanbieders van kortingen uit de Stadjerpas 2013. Hierin 
kunt u ook lezen dat slechts 12 ondememers hebben aangegeven geen nieuw 
aanbod te willen plaatsen in de webshop Stadjerspas. Ook hebben wij 
aangegeven gedurende 2014 verder te gaan met het actief benaderen van 
organisaties en ondememers. Wij zijn in gesprek met verschillende partijen. 
Nieuwe aanbiedingen plaatsen wij direct in de webshop. 

Ad 5. De pilot witgoed loopt pas sinds drie maanden en een volledige 
evaluatie is aan uw raad beloofd in december 2014. 

Ad 6. Zoals afgesproken met uw raad zullen wij door middel van een 
uitgebreide armoedemonitor het nieuwe armoedebeleid van 2013 en 2014 
evalueren. Hoe staat het ervoor met de armoede in Groningen, wat voor effect 
hebben de projecten uit het nieuwe armoedebeleid op de deelnemers gehad en 
wat vinden de Groninger minima van de projecten uit het nieuwe 
armoedebeleid. Aangezien wij evalueren over 2013 en 2014 (de looptijd van 
het vastgestelde nieuwe armoedebeleid), kunt u deze armoedemonitor in het 
voorjaar van 2015 verwachten. 

Ad 7. Voor het tekort op de WKO/SMI zijn wij momenteel op zoek naar een 
oplossing. We komen in het najaar met een oplossing bij uw raad terug. 
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Ad 8. Tijdens de commissie hebben de fracties van SP en de Stadspartij 
voorstellen gedaan over het temgdringen van niet-gebruik en het verbeteren 
van de service die door de gemeente aan de balie aan minima wordt geboden. 
Deze voorstellen betrekken we bij de inzet van Armoedemiddelen 2015-2018, 
die wij in november 2014 aan uw raad zullen voorleggen. 

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

des, bungemeester, 
dr. K^L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 


