
Verslag beeldvormend overleg Cliëntenraad en leden van de Gemeenteraad 

28-10-2020 

Deelnemers CR: Hans Alderkamp, John Veldman, Wim Spiering 

Toehoorders: Martine, Sjoerd, Fleur 

Deelnemers fracties: Koks voorzitter (SP), Visser (Groen Links), Mw.  Wijnja (Groen Links), Hessels 

(VVD), Atema (VVD), Loopstra (PvdA), Dijk (SP), Rebergen (CU), Mw. Van Doesen (D66), Van Zoelen 

(PvD), Onnes (PVV), Atema (Stadspartij voor Stad en Ommeland), Mw. Menger (100% Groningen) 

Griffie: Willeke Bierman 

1. Terugblik, vooruitblik  

Hans Alderkamp opent de inbreng van de Cliëntenraad. Zie bijlage.  

John Veldman geeft een presentatie over het werk van de Cliëntenraad van het afgelopen jaar en de 

voorliggende keuzes voor de toekomst van de Cliëntenraad.  

Deze wordt na afloop door mw. Bierman aan de fractieleden gemaild.  

2. De onafhankelijkheid en continuïteit van de Cliëntenraad ter discussie 

Hans geeft een uiteenzetting over de problematiek die is ontstaan bij het harmonisatieproces. 

Waarom met de huidige college voorstellen die Cliëntenraad zijn onafhankelijkheid kwijt raakt en de 

continuïteit van de Cliëntenraad verloren gaat.  

Zie bijlage. 

 

N.a.v. de presentatie zijn de volgende vragen gesteld. 

Mw. Van Doesen 

Geven jullie ook individueel advies. Hans, dat mogen de leden van de CR niet. We vangen derhalve 

signalen op en verwijzen door.  

Mw. Van Doesen 

Krijgen jullie ook vragen over de armoedeproblematiek. Hans, ja en over de schuldhulpverlening. 

Helaas zijn we overbelast, aan het laatste onderwerp zijn we derhalve niet toegekomen.  

Dhr. Atema 

Vindt het van belang dat de onafhankelijk blijft. N.a.v. de presentatie van John, stelt hij de vraag of 

de CR-leden iets anders hadden verwacht. John, ten tijde van het opstellen van de tekst was nog niet 

bekend welk scenario het college zou kiezen.   

Dhr. Van Zoelen 

Hoe zijn de faciliteiten georganiseerd? We hebben een ambtelijk secretaris voor 2 dagen per week. 

Dit dient 2,5 dag te zijn. En we missen nu een bestuursadviseur, 1,5 dag per week. Hans geeft aan dat 

hij door de minimale faciliteiten zelf 30 uur per week werkt, vergoeding 125,-- euro per maand.  

Dhr. Visser  



Hoe staat het met de benoeming van de voorzitter? Hans in de nieuwe verordening is sprake van de 

benoeming van een externe voorzitter. De CR-leden hebben hier eerder negatieve ervaringen mee 

gehad, dit kwam de continuïteit van de werkzaamheden en de sfeer waaronder de werkzaamheden 

uitgevoerd werden niet ten goede. De voorzitter en de CR-leden dienen door 1 deur te kunnen. 

Leden dienen de zeggenschap te hebben over met welke voorzitter zij in zee willen gaan.  

Mw. Van Doesen 

Dat de sfeer niet goed was, kan ook door de betreffende persoon / voorzitter zijn veroorzaakt. John, 

een voorzitter moet geen eigen agenda volgen. Dit laatste dient middels de verordening worden 

geregeld.  

 

Mw. Van Doesen 

Hoe zien de functie omschrijvingen eruit? Vraag wordt later beantwoord. 

Hans, we zullen de raad de profielen doen toekomen, die het college heeft opgesteld. 

Dhr. Atema 

Wie zitten er in de sollicitatiecie.? Hans, 1 wethouder, directeur Inkomensdienstverlening, 1 HRM-

adviseur, 1 huidig CR-lid die niet solliciteert. De huidige leden dienen te solliciteren naar hun functie. 

Voorstel van de CR is, laat de leden hun werkzaamheden continueren. Vanuit Haren heeft Wim 

Spiering zitting in de CR. 

Mw. Van Doesen 

Het zou goed zijn dat uit de huidige raden van Ten Boer, Haren 2 leden zitting gaan nemen in de CR. 

Hans, we hebben geprobeerd mensen uit Ten Boer te laten deel nemen dat is ons helaas niet gelukt. 

John, je moet dat niet via de verordening regelen; er staat al in dat er gestreefd moet worden naar 

een afspiegeling  

De verordening, Hans geeft aan dat de CR-leden gedurende 2 jaar hebben aangedrongen om tijdig te 

beginnen met de harmonisatie voorstellen. Nu liggen er 2 scenario’s voor, die van de Cliëntenraad is 

door het College op voorhand terzijde geschoven, zonder inhoudelijke onderbouwing.  

Dhr. Loopstra 

De verordeningen heb ik nog niet in mijn dagmail zien staan. Hans, wethouder mw. Diks heeft 

toegezegd deze aan de raadsleden te laten mailen. Er is inmiddels door het College gekozen. Volgens  

mw. Diks is het scenario van het college opener en transparanter. De CR mist hiervan elke 

inhoudelijke onderbouwing.  

Mw. Van Doesen 

22/10 heb ik de verordening van de CR ontvangen, deze heb ik tot mijn spijt nog niet kunnen lezen.  

Hans, we maken ons zorgen. We de CR-leden hebben het gevoel dat het College de CR de nek gaat 

omdraaien. Voorbeeld dat ons gevoel staaft, is de profielschets voor de voorzitter, voor de leden. 

Dhr. Koks, reactie is helder. De beeldvormende sessie wordt door de agendacommissie 

georganiseerd. Hans, voor de groeiende doelgroep is van belang dat er een onafhankelijke CR komt. 

Dhr. Atema 



Hoe staat het met de WMO-raad? Dhr. Koks staat voor januari op de agenda.  

Afgesproken: 

Mw. Bierman stuurt na afloop aan de raadsfractieleden de presentatie van de CR. 

 

 

 

3. Armoedebeleid 

Hans geeft de toelichting. 

Aandachtspunten: 

-De programma’s zijn verdeeld over 3 wethouders. De kans dat zaken langs elkaar gaan lopen is 

hierdoor aanwezig.  

-Maatwerk budget slechts 1 groep medewerkers (WIJ) beslist of mensen in nood hiervoor in 

aanmerking kunnen komen. 

-Toekomstperspectief, beleid heeft geen doelen gesteld. Voor het beleid zijn doelen essentieel.  

Mw. Van Doesen 

De gemeente heeft wel een doelstelling. Die van de 100.000 gemeente. Hans, dat is voor de CR-

leden een vage doelstelling. Mw. Van Doesen, we willen ons niet vergelijken met andere 

gemeenten. Hans, voor het laten functioneren van het armoedebeleid is het concretiseren van 

doelen essentieel. V.b. budget Stadjerspas is gekort. Budget voor mensen is gekort. 

Armoedebeleid dient niet uit te sluiten maar mensen te omarmen.  

Dhr. Loopstra 

We proberen als raad ons best te doen. John, onze opmerkingen over de onduidelijkheid / 

gebrek aan indicatoren zijn niet aan de raad gericht. Onze reactie is een signaal t.a.v. de 

traagheid waarmee beleid tot stand komt. Voor het opstellen van de indicatoren heeft het beleid 

1 jaar nodig gehad. Daarnaast verlopen de gesprekken tussen de CR en het beleid moeizaam.  

Dhr. Dijk 

Mensen in armoede moeten worden geholpen. Waar hebben mensen in deze tijd (Corona) 

behoefte aan, zodat de raad hierop per 31/12 kan inzetten. Hans, de CR-leden hebben 

voorstellen gedaan in een panelgesprek juni jl. O.a. geef mensen een voucher die ze naar eigen 

goed dunken kunnen inzetten. 

Dhr. Van Zoelen 

Het is voor mij niet helder wat de impact van Corona is voor de mensen in armoede. Hans, de CR-

leden ontvangen signalen dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen. Tevens is er een woud 

aan regelingen, de regelingen zijn niet of nauwelijks te begrijpen. De druk voor de mensen die in 

armoede leven moet eraf, schulden zorgen voor onrust. Mensen hebben zo af en toe het idee 

niet serieus te worden genomen door desbetreffende medewerkers van de gemeente. Dhr. Van 

Zoelen, laag drempeligheid is inderdaad van belang. Hans, tevens is er sprake van teveel stromen 



om de nood te lenigen, naast bijzondere bijstand, zijn het maatwerk budget en omarm 

Groningen tot stand gebracht. Scherm niet met projecten die jezelf niet tot stand hebt gebracht. 

Bijvoorbeeld de avond van de gebr. Waterloo (Nederlands talige muziek) waar mensen in 

armoede voor 1 euro naar toe kunnen, vakantie voor een prikkie. Breng het beleid onder bij 1 

wethouder zodat je overzicht hebt. Voor nadere informatie over adviezen inzake armoede 

verwijst Hans naar de CR-site.  

4. De Verordening 

Dhr. Van Dijk 

De verordening wordt nog besproken. Onafhankelijke raad is van belang. Ondersteuning niet alleen 

technisch, de raad dient ook over voldoende leden te beschikken. V.w.b. een eigen ruimte, de leden 

werken vanuit huis. Hans, het was moeilijk om mensen te werven, er was een stop. Gelukkig hebben 

we 2 leden kunnen werven, 1 daarvan woont in Haren. De CR-leden hebben ook geprobeerd om 

leden vanuit Ten Boer aan te trekken, helaas zijn we daar niet in geslaagd. Dhr. Dijk de oproep is dus 

meer ondersteuning en de onafhankelijkheid borgen. John, het College zorgt met de verordening 

voor drempels. Tevens zorgen de profielen voor de voorzitter, lid dat het werven van nieuwe mensen 

mogelijk stagneert. De eisen zijn te hoog voor de doelgroep, voorbeeld HBO niveau. De CR-leden 

vragen zich derhalve af, wil het College een nieuwe CR? De CR-leden zien zich niet als tegenmacht 

maar als vertegenwoordiger van de doelgroep.  

Afgesproken: 

De fractieleden ontvangen de profielen van de voorzitter, leden.  

 

 

  

 


