
 

 

Schriftelijke mededeling corona- acties besteding middelen Toekomst met Perspectief 2020 

(armoedemiddelen 2020).  

 

Via deze weg informeer ik u graag over de acties die in het kader van corona uitgewerkt zijn 

naar aanleiding van de informele raadsbijeenkomst van 17 juni jl.  

Zoals gemeld in deze bijeenkomst hebben we € 65.000 euro vrij kunnen spelen voor de inzet 

van maatregelen i.r.t. de Coronasituatie.  

We hebben met u gedeeld dat we op basis van de Panelbijeenkomst van 3 juni drie 

bestemmingen - zomeractiviteiten, vouchers en reservering voor eventualiteiten in het 

najaar -  gaan onderzoeken. Hieronder vermelden wij de stand van zaken.  

 

1) Zomeractiviteiten 2020  

Er ligt nog een aantal subsidieaanvragen voor die aansluiten bij het doel; we zullen € 18.000 

euro beschikbaar stellen voor Actie Zomerpret voor Kinderhulp.  

Kinderhulp wil kinderen deze zomer helpen met een beetje extra pret. Met een 

Zomerpretpakket: een tas vol leuke spullen. Tóch een voetbal, een leesboek, een 

waterpistool en meer. Dingen die heel gewoon lijken, maar voor deze kinderen het verschil 

kunnen maken deze zomer. 

Daarnaast is er € 22.000 euro beschikbaar voor inzet voor extra activiteiten, die worden 

georganiseerd door de buurt- en speeltuinverenigingen in de wijken. Op dit moment zijn wij 

met hen in gesprek om hier nadere afspraken over te maken. De betreffende buurt- en 

speeltuinverenigingen zijn, waar nodig voor de organisatie van de activiteiten, gedurende de 

zomervakantie geopend.  

De zomeractiviteiten worden verder mede ondersteund door initiatieven vanuit Omarm1 

Groningen en de Stadjerspas en in samenwerking met WIJ Groningen uitgevoerd.  

 

2) Vouchers  

Het voorstel van de Cliëntenraad is volwassenen en kinderen een voucher te verstrekken van 

respectievelijk € 50, - en € 20,- . Hiervoor is een totaal bedrag van € 860.000 nodig. Dit 

bedrag is binnen het armoedebeleid 2020 Toekomst met Perspectief niet beschikbaar. 

Daarom heb ik voorgesteld de mogelijkheden te onderzoeken bij de winkels en bedrijven. 

We hebben e.e.a. voorgelegd aan de projectleider Warenhuis Groningen en de 

kwartiermakers van Omarm Groningen. Zij meldden ons dat de meeste winkels en bedrijven 

 

1 Omarm Groningen is het platform tegen armoede. Wij vinden dat we alleen samen armoede kunnen 

bestrijden. Daarom verbinden wij ondernemend Groningen met partijen die al actief zijn voor mensen in 
armoede. Omarm Groningen brengt samen, zorgt voor actie en regelt resultaat. Zie ook 
https://www.omarmgroningen.nl/ 

https://www.omarmgroningen.nl/


 

 

die deelnemen aan Warenhuis Groningen het door de Coronacrisis zwaar hebben. 

Supermarkten hebben weliswaar in maart en april goede zaken gedaan, inmiddels is dat 

echter weer terug naar het normale niveau. Daarnaast hebben de ondernemers veel moeten 

investeren in veiligheidsmaatregelen, extra personeel en beveiliging. Het lijkt er daarom op 

dat er op dit moment geen mogelijkheid is voor extra donaties. Ik ga, conform het voorstel 

van de Cliëntenraad, met de kwartiermakers van Omarm Groningen en de projectleider 

Warenhuis Groningen in overleg om te bezien hoe we de inzet van Warenhuis Groningen 

kunnen verbreden. 

Kleinere en andere koppelkansen worden overigens al volop genomen, zie bijvoorbeeld de 

laatste actie ‘ondernemers bakken poffertjes voor leerlingen basisscholen’. Ook heeft een 

fonds (dat anoniem wil blijven) 100.000 euro bijgedragen aan de aanschaf en het onderhoud 

van de leenlaptops. Hun gift maakt het mogelijk dat alle leenlaptops van de gemeente 

gebruikt kunnen blijven worden door kinderen uit gezinnen die leven in armoede.  

 

3) Reservering voor eventualiteiten 

We krijgen verschillende signalen binnen dat geld bestemd voor herfst en winter 

activiteiten, naar voren wordt geschoven ter besteding al deze zomer. We reserveren € 

25.000 voor de herfstperiode. Voor een concrete invulling hiervoor wachten we de zomer af 

en besteden we de middelen aan interventies daar waar de nood het hoogst is.  

Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. In de raadsbijeenkomst 

van september deel ik opnieuw de meest recente informatie met u.    

 

Met vriendelijke groet,  

Isabelle Diks 

 


