
 
Van: Koen Jongsma <koen.jongsma@groningen.nl>  
Verzonden: woensdag 18 december 2019 12:59 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: mededeling raadscommissie W&I 
 
Geachte leden van de raadscommissie Werk en Inkomen, 
 
Graag informeer ik u namens wethouder Gijsbertsen via deze weg over de consequenties van het nieuwe 
armoedebeleid (Toekomst met Perspectief) van kracht per 1 januari 2020 voor de voormalig gemeente 
Haren. Zoals bekend komt per 1 januari het armoedebeleid van de drie oude gemeenten te vervallen. 
Per 1 januari 2020 vindt een aantal wijzigingen plaats in de regelingen voor mensen met een minimum 
inkomen in de voormalige gemeente Haren: 

• Regelingen die gelden voor inwoners van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer gaan 

ook gelden voor inwoners van de voormalige gemeente Haren. Dit betekent dat vanaf 1 januari 

2020 voorzieningen zoals de witgoedregeling en de Stadjerspas ook gelden voor inwoners van 

Haren. 

• Regelingen die nu gelden voor inwoners van de voormalige gemeente Haren blijven in 2020 nog 

bestaan. Hier valt ook het Participatiefonds onder.  

 
We hebben besloten de huidige regelingen (inclusief Participatiefonds) voor inwoners van de voormalige 
gemeente Haren nog te continueren omdat door het vaststellen van Toekomst met Perspectief op 30 
oktober jl onvoldoende tijd was om op zorgvuldige wijze te harmoniseren en te communiceren met de 
betrokken inwoners. De inwoners zijn ook nog onvoldoende op de hoogte van de regelingen - van de 
voormalige gemeente Groningen en Ten Boer - waar ze een beroep op kunnen doen. 
In 2020 gaan we alle bestaande regelingen uit de 3 voormalige gemeenten bekijken en beoordelen welke 
regelingen blijven bestaan en welke komen te vervallen. Per 1 januari 2021 bieden we dan een pakket 
aan regelingen dat geldt voor mensen met een minimum inkomen voor de gehele gemeente Groningen. 
Het Participatiefonds komt daarmee in ieder geval vanaf 2021 te vervallen. De betrokkenen zijn hier van 
op de hoogte gesteld. 
 
De kosten van het in stand houden van het Participatiefonds in 2020 zijn naar verwachting €75.000,00. 
Er is een budget van €77.000,00 beschikbaar. Dit budget is van de voormalige gemeente Haren naar 
Inkomensdienstverlening overgeheveld. Hiermee is de dekking geborgd. 
Specifiek ten behoeve van de inwoners van de voormalige gemeente Haren hebben we een projectleider 
ingezet die zorgdraagt voor zorgvuldige harmonisatie-  en het daaraan gekoppelde communicatie- en 
participatietraject,   
 
Ik hoop u hiermee voldoende te informeren,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Koen Jongsma 
Bestuursadviseur wethouder Gijsbertsen 
Concernstaf gemeente Groningen 
Tel. 050-3677697/06-50260172 
 
 


