
Agendavoorstel van de Cliëntenraad voor overleg met de Raad 
 
Datum overleg: 1 september 2021 
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur 
Locatie: Radesingel 6(Griffie organiseert) 
 
Voorzitter: Deze wordt door de Raad benoemd 
Notulist: Els Bonnema (ambtelijk secretaris Cliëntenraad gemeente Groningen) 
 
1. Opening vergadering 
2. Terugblik op de werkzaamheden van de CR: 

-Over het afgelopen jaar via het jaarverslag 2020, deze heeft u als het goed is 
inmiddels ontvangen 

3. Informatie-uitwisseling gemeenteraad en CR: 
-Uitwisseling van verwachtingen Raad en CR v.w.b. taken en bevoegdheden, zie 
tevens onderstaand Artikel 2 van de Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen 
gemeente Groningen 2021 

4. Armoedebeleid:  
-Afstemming in het belang van verifieerbare tussendoelen: “om te komen tot een 
beoordeling van effecten van de ingezette middelen, die de CR noodzakelijk acht om 
op redelijke termijn met concrete (tussen)doelen te komen en evaluatiemomenten” 
(Advies CR  ‘Inzet armoedemiddelen 2021 en terugblik 2020, 1 maart 2021’) 
-Hoe kijken de Raad en de CR aan tegen het mogelijk verhinderen van de 
armoedeval? 

5. Wat verder ter tafel komt 
 

 

Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen 2021 

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad  

1. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over door het college of de 
gemeenteraad voorgenomen beleid over de onderwerpen Werk, Inkomen, Maatschappelijke 
Participatie, het Minima- en Armoedebeleid en Schuldhulpverlening.  

2. De Cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, 
bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende 
de uitvoering van het beleid, en zaken betreffende verplichte uitvoering door de gemeentelijke 
organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen 
gemeentelijk beleid aanwezig is.  

3. De Cliëntenraad brengt de in het eerste lid bedoelde adviezen tevens ter kennis van de 
gemeenteraad.  

4. De Cliëntenraad draagt zorg voor tijdige advisering, zodat het college of de gemeenteraad de 
adviezen bij hun afweging kunnen betrekken.  


