
Reminder bijeenkomst jeugdzorg – armoedebeleid 23-9-2020. 
 
Onderstaande bijeenkomst wordt ‘geknipt’  in 2 sessies. 
 
Gezien het beperkte aantal plaatsen in de zaal (maximaal 16) vragen wij de woordvoerders om 
tussendoor te wisselen. Daarom is de planning als volgt:  
 
09.30-10.40 uur: jeugdzorg 
10.40-10.50 uur: wisseling van woordvoerders – ambtenaren 
10.50-12.00 uur: armoedebeleid  
 
Vergaderzaal 2 is als overloopzaal beschikbaar tot 11.45 uur. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een informele bijeenkomst over twee actuele onderwerpen: de inkoop 
jeugdhulp vanaf 2022 en de inzet van de armoedemiddelen 2020.  
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 september 2020 van 09.30u tot 12.00u, in het stadhuis 
aan de Radesingel, vergaderzaal 1. 
 
Inkoop jeugdzorg 
Bij de bijeenkomst van 17 juni 2020 hebben wij u meegenomen in de visie (wat willen we bereiken) 
èn de sturingsmogelijkheden en strategie voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 2022. U bent daarna 
hierover ook geïnformeerd per brief en heeft een samenvatting van het koersdocument inkoop 
jeugdhulp ontvangen. In de sessie van 23 september willen we u meenemen in de laatste stand van 
zaken van de cijfers over jeugdhulp, de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie van juli met de 
andere Groninger gemeenten en de stappen die daarna zijn gezet ter voorbereiding op de inkoop. 
Daarnaast willen we op 23 september graag met u in gesprek over de randvoorwaarden voor de 
inkoop jeugdhulp. 
 
Inzet armoedemiddelen 
In de brief Inzet armoedemiddelen 2020 van 26 februari 2020 hebben wij gezegd dat we met u in 
gesprek willen gaan over de indicatoren waarmee we meten wat de effecten zijn van onze 
inspanningen binnen het nieuwe armoedebeleid Toekomst met perspectief. Vanwege de coronacrisis 
kon deze sessie niet plaatsvinden. In juni heeft wethouder Diks u mondeling toegezegd dat de sessie 
na de zomer zou plaatsvinden.  
In deze sessie nemen we u kort mee in de wijze waarop inspanningen rondom armoede gemonitord 
kunnen worden en vertellen we u welke indicatoren we voor ogen hebben om onze voortgang met 
betrekking tot de missie, de strategische doelen en de tactische doelen van Toekomst met 
perspectief te monitoren.  
Daarnaast willen we deze sessie benutten om u mee te nemen in de gevolgen van corona op de 
middellange termijn. We vertellen kort wat we de afgelopen maanden hebben gedaan in verband 
met de coronacrisis. Ten slotte geven we op hoofdlijnen de denkrichting aan die het college voor 
ogen heeft bij de inzet van de armoedemiddelen voor 2021.  
 
Ik hoop u allen te treffen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Isabelle Diks 
 


