
 

 

MEMO  

 

Aan  de leden van de gemeenteraad  

Van  wethouder Diks  

Afdeling  Beleid 1  

CC    

Datum  23 oktober 2020  

Onderwerp  Uitgebreide mededeling inzet armoedemiddelen 2021  

  

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

In de raadssessie over de inzet armoedemiddelen op 23 september 2020 heb ik u toegezegd dat ik u nog voor de 

begrotingsbehandeling inzicht geef in de voorgenomen inzet van het armoedebudget van 2021. De aanvragen 

voor armoedesubsidies 2021 zijn op het moment in behandeling. We kunnen daarop - in verband met juridische 

effecten - nog geen voorschot nemen. In deze uitgebreide mededeling vertel ik u wat nu bekend is, zodat u dit 

kunt betrekken bij de begrotingsbehandeling.  

 

Beoogde inzet 2021 

Op dit moment kunnen we vanwege het grillige verloop van de covid-19 besmettingen niet voorspellen welke 

behoeften er in 2021 zullen ontstaan ten gevolge van de coronacrisis. Misschien is er vraag naar simpele, 

praktische dingen zoals gratis mondkapjes voor minima, of juist naar langdurigere ondersteuning bij 

(thuis)onderwijs, werk of het tegengaan van eenzaamheid. Maatschappelijke partners zijn hierin erg actief, 

waarbij er tevens een rol voor het gemeentelijk armoedebeleid kan zijn weggelegd.  

In de Rijksbegroting is extra geld beschikbaar gesteld voor de intensivering van armoedebestrijding (zie 

hiervoor: extra Rijksmiddelen). Of we daarmee de extra kosten van de coronacrisis kunnen dekken, is nu niet te 

zeggen. We zullen u hierover in het vroege voorjaar van 2021 (in een brief Inzet armoedemiddelen 2021) nader 

informeren.  

 

Het college wil voorlopig voor 2021 ruimte houden om snel in te kunnen spelen op de gevolgen van de 

coronacrisis voor mensen in armoede. We blijven: 

-  onverminderd inzetten op het terugdringen van generatiearmoede om zo structureel en integraal armoede in de 

gemeente uit te bannen; 

- een fors budget beschikbaar stellen voor de bredere ondersteuning van huishoudens in de gemeente met als 

doel mensen te helpen om meer regie te krijgen op hun leven, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening of 

taalondersteuning.  

- via Omarm Groningen en de Stadjerspas in 2021 volop ruimte bieden aan kinderen en volwassenen voor 

verlichting en ontspanning. 

 

Op dit moment beschikken we voor 2021 over de onderstaande ‘brokken’ budget: 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z17318&did=2020D37469


 

Voorzieningen gericht op kinderen en gezinnen 

Breed palet aan voorzieningen gericht op kinderen m.b.t. sport, cultuur, onderwijsondersteuning, 

gezonde voeding, ondersteuning van ouders, specifieke noodzakelijke kosten 

1.205.000 

Brede ondersteuning en preventie (alle doelgroepen)  

Schuldhulpverlening, taalondersteuning, thuisadministratie, ondersteuning zelfstandigen. Tevens 

noodvoorzieningen eerste levensbehoeften 

854.000 

Gebiedsbudget  

Dit wordt in samenspraak met de gebieden ingezet voor een breed scala aan voorzieningen in specifieke 

gebieden rond o.a. ondersteuning van huishoudens, sociale contacten, huiswerkondersteuning, 

buurtinitiatieven rond schulden, en gezonde voeding 

215.000 

Nieuw beleid  

Voortzetting van uitrol van de perspectieflijnen, zoals inzet ervaringsdeskundigheid en Omarm. Tevens 

reservering van € 300.000 ten behoeve van het budget minimaregelingen (zoals ook in 2020) 

575.000 

Stadjerspas  

Stadjerspasvoorzieningen, waaronder uitjes, lidmaatschap sport- en hobbyvereniging en buurthuis, 

cultuurbezoek 

407.000 

Maatwerkbudgetten  

Fondsen, maatwerkbudget 

301.000 

Uitvoeringskosten 

Personeel, communicatie, monitoring, armoedetrainingen voor professionals 

1.053.000 

Totale inzet 2021 € 4.610.000 

 

 

 

Definitieve inzet begin 2021 bekend 

De aanvragen voor subsidies moeten nog worden afgehandeld. Daarom kunnen we u pas begin 2021 laten weten 

wat de definitieve uitgaven zullen zijn en welke ruimte we hebben gereserveerd voor coronagerelateerde inzet. 

Naar verwachting is er dan ook helderheid over de Rijksgelden. Bij de besteding van de armoedemiddelen in de 

loop van 2021 zullen we steeds kijken hoe we met het extra beschikbare Rijksgeld nuttige (corona) maatregelen 

een plek kunnen geven. In de brief die we u halverwege Q1 sturen, kijken we ook terug op onze inzet en 

resultaten uit 2020.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Isabelle Diks 

Wethouder Inkomen en Schulden gemeente Groningen 


