
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 september 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

x College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Indicatorensessie armoedemiddelen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nienke Bos / 06 - 5546 5572 / nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
In september 2020 heeft de raad het college verzocht om in september 2021 terug te komen bij de 

raad met een stand van zaken over armoedebeleid in de zin van cijfers, indicatoren en 

ontwikkelingen.

Het college schetst in deze bijeenkomst een beeld van de situatie van minima in de gemeente, aan de 

hand van een infographic met cijfers van het CBS en andere verzamelde data. Ook deelt het college 

de kwalitatieve informatie die het college vergaard heeft bij maatschappelijke partners. Het college 

laat u verder cijfers zien over verbanden tussen een laag inkomen en andere leefgebieden en hoe dit 

in armoedeprojecten en -voorzieningen aangepakt wordt. Een integrale benadering van armoede 

waarbij alle leefgebieden worden meegenomen is immers de insteek van Toekomst met Perspectief. 

Uiteraard gaat het college graag met u in gesprek over de bevindingen. 

Vermeld op LTA?
X Ja 

X item nr. 2021-58

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
n.v.t.

Voorgeschiedenis
…



Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen. 

Nadere informatie
…
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