
Geachte leden van de raad, 
  
De afgelopen week is er ophef ontstaan over de wijze waarop de raad bij de ontwikkeling van het 
armoedebeleid is betrokken. Dat spijt ons zeer. Het is nooit onze bedoeling geweest om de raad bij dit voor 
Groningen zo belangrijke onderwerp buiten spel te zetten of dit op enige manier buiten de raad om te doen.  
Juist om het gesprek met de raad goed te kunnen voeren, is er tot dusver voor gekozen om eerst noodzakelijk 
denk- en rekenwerk te verrichten, alvorens het college hierover met de raad in gesprek zou kunnen gaan.  
  
De ontwikkeling van een nieuwe SIEX denkwijze is een proces dat veel tijd in uitwerking en verdieping vergt. 
Het feit dat we een erg afwijkende werkwijze met grote betrokkenheid van externen hanteren, had eerder met 
u gedeeld kunnen en moeten worden. Vanwege de complexiteit van deze ontwikkeling konden we u niet een 
vantevoren uitgewerkt procesvoorstel doen toekomen, daarvoor zijn er teveel (externe) actoren en aspecten. 
Graag willen we nu samen met u verkennen hoe we dit proces zo kunnen inrichten dat de rol van de raad goed 
tot zijn recht komt.  
  
Leden van de raad hebben aangegeven dat ze graag eerder in gesprek hadden gewild over deze aanpak. Met 
dank aan de agendacommissie heeft uw raad op woensdag 16 februari een beeldvormende sessie gepland om 
de aanpak van armoede te bespreken. Daarnaast stond er een bijeenkomst op 28 februari gepland. In overleg 
met de projectgroep is nu besloten om die bijeenkomst van 28 februari te verplaatsen. Conform eerdere 
berichten, zult u voor de sessie op woensdag dinsdagmiddag een collegebrief ontvangen. Het college ziet uit 
naar een vruchtbare gedachtenwisseling over een onderwerp dat ons allen na aan het hart ligt. 
  
In de verwachting u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het college van b&w 
 


