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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 31 MAART 2021 16.30 UUR (TOPWEER) 
 

Voorzitter: W.H. Koks (SP) 
Namens de raad: N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), J.P. Loopstra (PvdA), K.W. van Doesen-
Dijkstra (D66), J.P. Dijk (SP), E. Akkerman (VVD), P. Rebergen (ChristenUnie), T. van Zoelen 
(PvdD), L.H. van de Giessen (CDA), Y.P. Menger (100% Groningen), J. Atema (Stadspartij), 
N.E. Berenschot (Student & Stad), B.O. Onnes (PVV) 
Namens het college van B&W: wethouder I.J. Diks 
Namens de griffie: W. Meijer 
Insprekers: dhr. Hans Alderkamp, Cliëntenraad 

Inzet armoedemiddelen 2021 en terugblik 2020 (collegebrief 

15-3-2021) 
00:13:35 
Voorzitter : Dames en heren, het is half vijf ondertussen. Ik kan me voorstellen dat u op deze 

mooie dag liever elders had gezeten, maar gezien het belang van het onderwerp gaan we er 

goed tegenaan. Ik kijk eventjes waar we het vandaag over hebben: inzet armoedemiddelen 

voor 2021 en de terugblik op de [onhoorbaar, achtergrondgeluiden bij de heer Atema zijn 

hoorbaar]. Om zes uur moeten we klaar zijn, maar dat lijkt me gezien het onderwerp 

onwaarschijnlijk. Het College heeft door middel van een agenderingsverzoek hierover graag 

met de raad van [achtergrondgeluiden veroorzaakt bij de heer Atema] te wisselen. En de 

inbreng van de raad [onhoorbaar]. Eens even kijken of [onhoorbaar] zich digitaal hebben 

aangemeld [onhoorbaar] in de lucht zijn. Wil iedereen digitaal even zijn microfoon uitzetten. 

Ik kijk even: hebben we mevrouw Akkerman van de VVD? U moet wel even uw microfoon 

aanzetten om "ja" te zeggen, anders hoor ik weer niets. Ik zie uw icoontje in beeld komen. Ik 

kijk even naar de rest. 

00:15:07 
Voorzitter : Peter Rebergen van de ChristenUnie. 

00:15:12 
De heer Rebergen : Ik ben er Voorzitter. 

00:15:16 
Voorzitter : 100% Groningen, Janette Menger. 

00:15:20 
Mevrouw Menger : Ja aanwezig. 

00:15:22 
Voorzitter : De heer Atema van de Stadspartij. Die is er ook. Die zwaait met zijn hand. Van de 

PVV, Bart Onnes. Is er ook. 

00:15:31 
De heer Onnes: Ik ben aanwezig. 

00:15:34 
Voorzitter : Dan hebben we de inspreker. De heer Alderkamp. Die kan ook niet missen op 

het scherm. 
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00:15:40 

De heer Alderkamp: Ik ben ook aanwezig. 

00:15:40 
Voorzitter : Ik kijk nog even of mevrouw Akkerman er is. 

00:15:44 
Mevrouw Akkerman: Voorzitter, ik ben aanwezig. Maar ik krijg mijn camera niet aan. 

00:15:48 
Voorzitter : Uw stem is het belangrijkste wat dat betreft, en die ontvangen we luid en 

duidelijk. Dan hebben we nog de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren. 

00:15:58 
De heer Van Zoelen : Ja. 

00:15:59 
Voorzitter : Helemaal goed. Dan zijn we fysiek en digitaal compleet. Het is een 

meningsvormende sessie, dus bedoelt voor het stellen van politieke vragen en het 

uitwisselen van meningen. Geen technische feitelijke vragen. Hoewel als u vraagt: "Wat is de 

Maslow Academie?", zal ik die toestaan. Ik ga ervanuit dat u die in de voorbereiding zo goed 

mogelijk ambtelijk al hebt nagevraagd. We hebben eerst een inspreker: de heer Alderkamp 

namens de cliëntenraad. Meneer Alderkamp, ga u gang. 

00:16:35 
De heer Alderkamp: Ik moet even mijn telefoon uitzetten. 

00:16:43 
De heer Atema : In de tussentijd, meneer de Voorzitter, hoeveel minuten hebben we? 

00:16:49 
Voorzitter : We hebben anderhalf uur de tijd. Ik ga soepel met de tijd om zo dat iedereen 

aan zijn trekken kan komen, maar er zit een grens aan. Die grens bepaal ik in het verloop van 

het pad, want ik wil wel om zes uur stoppen. 

00:17:08 
De heer Alderkamp: Ik ben blij dat dat voor mij ook geldt. In de eerste plaats wou ik even 

melden dat wij een antwoord hebben gehad van het College uiteindelijk om ons advies. 

Alleen is dat op een incourant adres terechtgekomen waardoor er een stagnatie in de tijd 

was. Ik wil in de eerste plaats vertellen over onze ervaring van de laatste twee jaar: we zijn 

zeer tevreden met alles wat onder de directie Werk en Inkomen valt. Prettig overleg met de 

directeuren. Pettige overleg met alle ambtenaren, met alle projecten. Adviezen worden 

altijd keurig netjes betrokken. Alleen het armoedebeleid valt onder de DMO en dat is al 

jarenlang een stiefkind. Al vanaf 2018 toen de eerste stappen gezet zijn met Toekomst met 

Perspectief. 

00:17:55 
De heer Alderkamp: In 2018 zijn de uitgangspunten vastgesteld. Zonder ons. Wij hadden er 

geen inspraak in. Die waren al een voldongen feit. In 2019 hebben wij het College en raad 

geïnformeerd dat het beleid en de uitvoering niet te toetsen valt. In 2020 is de medewerkers 

van de DMO ons te vertellen dat wij überhaupt niet over het armoedebeleid gaan. Nu 

maken we voor de zoveelste keer weer mee dat wij er niet over gaan. De wethouder heeft 



 

3 
 

keurig - naar aanleiding van onze klacht - gezegd: "Ik heb navraag gedaan over de 

procedure". Die procedure wordt - als het om het armoedebeleid gaat - niet nageleefd. Het 

is gebruikelijk dat het College ons een advies vraagt. Wij geven een advies. De brief gaat naar 

de raad waarin het advies van ons wordt verwerkt. Als het College het niet eens is met onze 

adviezen dan meldt zij dat op de raad, zodat de raad en de hele bevolking op de hoogte is 

van waar de meningsverschillen zitten en de raad discussie over kan voeren. 

00:19:02 
De heer Alderkamp: Dat is dus ook dit keer weer niet gebeurd. Alleen bij de concept 

Collegebrief die wij gehad hebben, werd er pas helemaal onderaan in de tekst de 

cliëntenraad toegevoegd in de tekst bij de tweehonderd andere contacten. Dan wat betreft 

de cruciale punten in de tekst. Bij een evaluatie hebben we vaker aangehaald dat je moet 

kunnen toetsen wat het beleid is. Elke keer krijg je te horen: "2030" of "2050". Recentelijk 

zei de wethouder dat we eerder resultaten zouden zien. Het enige wat getoetst worden zijn 

de elf uitgangspunten, waarvan er acht à negen alleen gaat over de beleving van mensen. 

Daar valt een tevredenheidsonderzoek over te doen, maar niets over te toetsen. Met andere 

woorden: we hebben weer met een evaluatie te maken, waar wederom niets over te 

toetsen valt. 

00:19:58 
De heer Alderkamp: Een ander punt waar wij ons zorgen over maken is 'Omarm Groningen'. 

Het ziet er mooi uit, maar in feite is het een volledige overlapping met de Stadjespas. 

Recentelijk hebben we nog overleg gehad met de frietboeren die zegt: "Mijn hart ligt bij de 

Stadjespas, maar als ze willen doen we wel met 'Omarm Groningen' mee". Een ander 

essentieel punt zijn de dermate hoge uitvoeringskosten: in het uitgangsleven kan je het niet 

maken dat je tussen de twintig en de vijfentwintig procent besteed aan uitvoeringskosten. 

Dan hebben we het over de ervaringsdeskundigen. 

00:20:39 

Voorzitter : Wilt u wel langzamerhand tot een afronding komen? 

00:20:42 

De heer Alderkamp: Ik ben mijn laatste punt. Er wordt gepraat over ervaringsdeskundigen en 

de metafoor over zwemmen. De DMO ontkent permanent dat wij ook kunnen zwemmen. 

Wij hebben mensen in huis die een zwemdiploma A, B en C hebben en wij hebben zelfs een 

zweminstructeur in huis. Wij zijn dus als ervaringsdeskundigen heel goed in staat om mee te 

denken. Wij krijgen te horen dat ervaringsdeskundigen iets zeer penibel meegemaakt moet 

hebben, zodat die aan de professional kan vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Maar dat is 

iets anders dan beleidsontwikkeling. Plus het is een ontkenning. Alsof wij geen kinderen en 

ervaring met armoede zouden hebben. In tegenstelling tot andere punten, worden wij bij 

het armoedebeleid elke keer buitengesloten en niet serieus genomen. Dat is in strijd met de 

verordening en in strijd met onze aanstelling als onafhankelijke cliëntenraad. Dank u wel. 

00:21:41 

Voorzitter : U ook bedankt. Zijn er nog vragen vanuit de raad? De heer Dijk. 

00:21:48 
De heer Dijk : Voorzitter, de heer Alderkamp zei al eventjes iets over 'Omarm Groningen' en 

de dubbelingen met de Stadjespas. Kan hij hier iets meer over uitweiden? 
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00:21:58 

Voorzitter : De heer Alderkamp. 

00:22:01 
De heer Alderkamp: Moet ik erover uitweiden? U krijgt een tabel met allerlei plaatjes erop, 

maar heel veel organisatie daarvan waren al lang betrokken via de Stadjespas of via andere 

projecten in het armoedebeleid. Dat is een soort opsmuk waar heel veel geld heengaat. Dat 

gaat weer ten koste van dat dat geld bij de mensen zelf komt. Zoals ik daarstraks al zei, gaat 

er twintig tot vijfentwintig procent naar uitvoeringskosten. Terwijl het voor mensen die in 

armoede leven niet van belang is dat het over beleving en ervaring gaat, maar over 

resultaten waarmee mensen ondersteuning krijgen. 

00:22:47 
Voorzitter : Dank u wel. Nog andere vragen. De heer Atema. 

00:22:53 

De heer Atema : Even een punt: ziet u het digitaal handje of alleen mijn echte handen op uw 

scherm? Goed, even inhoudelijk: de cliëntenraad heeft onvrede geuit richting de wethouder 

en die heeft een hele mooie brief geschreven. De heer Alderkamp, bent u het eens met 

mevrouw Diks over de wijze waarop het adviestraject in de toekomst moet worden 

vormgegeven? Of zijn er nog wat harde stukken over nodig? 

00:23:26 

Voorzitter : De heer Alderkamp. Graag een kort antwoord. 

00:23:31 
De heer Alderkamp : Zoals ik net al aangaf: in deze heeft mevrouw Diks bij het DMO om 

advies gevraagd of het netjes verlopen is. Wij vinden dat de adviseurs dat wel moeten doen 

en zij hebben dat nagelaten. Volgende week gaan we met de wethouder hierover in gesprek 

om dit in de toekomst te voorkomen. Maar de problemen met de armoedeproblemen, het -

beleid en de uitsluiting, hebben we al vaker bij haar op tafel gelegd. Maar hier worden 

duidelijk grenzen overschreden. 

00:24:04 
Voorzitter : Dank u wel. Wie vanuit de Commissie wil het woord voeren? Niemand? 

Mevrouw Van de Giessen van het CDA. Ga uw gang. 

00:24:20 
Mevrouw Van de Giessen: Dank Voorzitter. Voorzitter, 2020 is door corona een totaal ander 

jaar geworden dan dat we vooraf hadden verwacht. We zijn dan ook blij om te lezen dat 

door de inzet van ervaringsdeskundigen de signalen over wat er nodig is bij de minima goed 

zijn aangekomen. We zijn ook tevreden dat het college ervoor gekozen heeft om 

aanvullende een andere maatregelen te treffen. Want dat is tenslotte heel hard nodig. Over 

het algemeen zien we dat op een heel aantal perspectieflijnen goed werk verricht is. Maar 

goed, Voorzitter, om te kunnen beoordelen of het goed gegaan is en of de middelen goed 

verdeeld zijn in het komende jaar, hebben we meer informatie nodig. Want we zeggen dat in 

2030 het percentage kinderen dat opgroeit in armoede lager moet zijn dan in vergelijkbare 

gemeenten. 

00:25:00 
Mevrouw Van de Giessen: Een mooi ambitieus doe en een duidelijke stip op de horizon, 
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maar bij ons rest wel de vraag: hoe gaan we daar komen? Want wat ons betreft stelt de 

cliëntenraad de terechte vraag: "Waarom zijn er geen tussentijdse doelen gesteld?". Wij 

zouden graag zien waar we over twee of over vijf jaar staan. We hebben in september de 

sessie gehad waarin ook een heel aantal strategische doelen zijn gesteld: dingen moeten 

dalen of omhoog. Daarbij zien we ook niet wat het concrete doel is? Hoeveel moeten we 

dalen? Wanneer willen we de eerste dalingen of stijgingen zien? We missen een soort van 

routekaart. Dat hebben we ook nodig om te kunnen beoordelen of de middelen die we 

inzetten daadwerkelijk leiden tot een beter resultaat. Want als we nu een beetje stijging 

zien, waar komt dit dan precies door? 

00:25:45 

Mevrouw Van de Giessen: Door welk middel is dat? Als we dat weten, kunnen we daar beter 

op inzetten. Graag horen wij van de wethouder hoe zij ertegen aankijkt en of ze daar iets 

meer over kan vertellen. Voorzitter, over de uitvoeringskosten. Dat is achtentwintig procent 

van het totale budget. Of je kan ook zeggen: twee euro tachtig van elke tien euro gaat naar 

de uitvoeringskosten. Dat is veel. We begrijpen dat er ook kosten gemaakt moeten worden 

om het beleid goed te maken en om de voorzieningen te regelen. We roepen het College op 

om ten alle tijden kritisch te blijven op haar eigen organisatie en regelingen niet 

ingewikkelder te maken dan nodig is, maar te kijken hoe we die kosten zo laag mogelijk 

kunnen houden en een zo groot mogelijk deel van het budget kunnen laten gaan naar de 

mensen voor wie het bedoeld is. Tot slot over de cliëntenraad: we horen weer signalen dat 

de samenwerking nog niet optimaal verloopt. Wat mijn fractie betreft is die samenwerking 

erg belangrijk, want we geloven dat zij goed weten waar ze het over hebben. Dus we willen 

aan het College vragen hoe zij zien dat dit vertrouwen hersteld kan worden. Tot zover. 

00:26:45 

Voorzitter : Dank u wel. De heer Dijk. 

00:26:47 

De heer Dijk : Dank u wel, Voorzitter. Met de inzet van de armoedemiddelen bespreken we 

waarschijnlijk één van de belangrijkste onderwerpen in deze gemeenteraad. En niet omdat 

ik of de SP-fractie dat vindt, maar omdat dit geld van grote invloed kan zijn op mensen hun 

leven en op de kansen die zij in hun leven hebben en krijgen. Armoede moet laten zien hoe 

dit College en de gemeente Groningen de onderlinge solidariteit in onze samenleving 

georganiseerd. De SP-fractie gaat hier niet stellen dat deze plannen slecht of verkeerd zijn. 

Volgens mij zei mijn voorganger net ook al dat er goed is ingespeeld op corona en dat er ook 

snel aanpassingen zijn gedaan. Daar mogen we best complimenten voor worden gegeven. 

Maar al deze plannen kunnen en moeten veel beter en veel concreter. Beter door de 

middelen meer aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke noden van mensen. 

00:27:40 

De heer Dijk : Concreter door het praktischer en tastbaarder te maken voor de mensen om 

wie het gaat. Dus stop met zo ontzettend veel geld uit te geven aan academische hoog over 

plannen zoals een Maslow Academie, een sterk netwerkcoalitie, moedige dialoog, stichting 

van een expertisecentrum. Stuit met praktische hulp en ondersteuning in buurten wijken en 

dorpen, door sociale werkers in wijkteams mensen actief aan huis te laten benaderen voor 

hulp en ondersteuning in werk en inkomen. Betaalde ervaringsdeskundigen kunnen daar 

zeker een rol bij spelen en dit zie je al dat het werkt. Dit zou bijvoorbeeld ook met 
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spreekuren kunnen bij de voedselbank. Deze sociale werkers kunnen er ook voor kiezen om 

meer aanbod en activiteiten in buurten te organiseren, zoals bijvoorbeeld spelcontainers of 

knutselclubjes. Ook in de weekenden. Naast dat dit het leven van mensen in armoede en 

van kinderen verlicht, signaleren ze zo ook daadwerkelijk armoede waar je direct iets aan 

kan doen. 

00:28:37 
De heer Dijk : Als ik dan zie dat er ruim een kwart van de uitvoeringskosten naar deze 

plannen gaat, dan sterkt dat onze gedachte dat er veel meer geld ingezet kan worden wat 

direct bij de mensen terechtkomt. Maar ook uitgegeven kan worden aan de sociale werkers - 

die ik net noemde - die het directe contact hebben met de mensen die die noden hebben. 

Dat mist er op dit moment. Want deze raad stelt ieder jaar geld beschikbaar voor bijzondere 

bijstand en maatwerkbudgetten, om maar een voorbeeld te noemen. Hoe is het dan 

mogelijk dat wij ieder jaar bij een begroting of bij een rekening gepresenteerd krijgen dat er 

geld over is voor bijzondere bijstand of op het maatwerkbudget, terwijl de problemen 

onverminderd hoog zijn? 

00:29:19 

De heer Dijk : Geef sociale werkers in buurten en dorpen meer vrijheid, bijvoorbeeld als het 

gaat om het verstrekken van bijzondere bijstand of maatwerkbudgetten. Nu lopen 

welzijnswerkers en wijkteams te veel tegen muren op, blijft er geld over terwijl de 

problemen blijven bestaan. Ja, ik kan hier een verhaal houden over hoge huren, dat de lonen 

en uitkeringen omhoog moeten. Dat het eigen risico en mogelijkheden tot leningen op 

afbetalingen geschrapt moeten worden. Maar tot slot: in het interview met wethouder Diks 

op RTV Noord vielen mij twee dingen op. Haar foute opmerking dat als je thuis op de bank 

ligt, ook het geld krijgt. Onbegrijpelijk! Maar daar is genoeg over gezegd, ook door mevrouw 

Diks. 

00:30:04 

De heer Dijk : Het tweede ding watme opviel in de ambitie- 

00:30:06 

Voorzitter : U heeft eerst nog een vraag van de heer Nieuwenhuijsen. 

00:30:09 
De heer Nieuwenhuijsen: Dank u, Voorzitter. Een korte vraag aan de heer Dijk. Ik begrijp het 

feit dat u niet wil dat er te veel geld van het armoedebeleid wordt besteed aan bijvoorbeeld 

academische projecten. Aan de andere kant is het dat we van deze concrete dingen - die u 

net noemde - weten dat ze werken. Door het onderzoek wat we doen en gedaan is, kunnen 

we mensen activeren en weer bij de samenleving betrekken. Bent u het met me eens dat 

het ook wel erg makkelijk af te serveren is als zijnde dat er daar een paar mensen over 

armoede aan het nadenken zijn? Het is wel meer dan dat. Dat moet u toch met mij eens zijn. 

00:30:49 
Voorzitter : De heer Dijk. 

00:30:49 

De heer Dijk : Het is niet meer dan dat. Alle dingen die ik net noemde, noemen wij al jaren. 

Dat horen wij van mensen die dit werk doen. Zij zitten in de WIJ-teams en willen heel graag 

dat dit gebeurt, maar het wordt niet gedaan. Sorry, daar hebben we geen academische 
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hoogover plannetjes voor nodig. Mensen die met hun poten in de klei staan, kunnen je dit 

vertellen als je ze opbelt. 

00:31:09 
Voorzitter : De heer Nieuwenhuijsen. 

00:31:10 

De heer Nieuwenhuijsen: Voorzitter, dat begrijp ik wel. Maar we zitten al tientallen jaren met 

een vastzittend armoedebeleid waarin de cijfers niet beter worden voor mensen. Dan past 

het toch in deze ambitie dat we stappen zetten en onderzoeken wat wel en niet werkt. 

00:31:27 
Voorzitter : De heer Dijk. 

00:31:29 

De heer Dijk : Een sociaaleconomisch systeem aanpassen zou het probleem van armoede 

oplossen en dat gaan we hier in de gemeente Groningen niet doen. Daarom viel het tweede 

punt uit het interview mij ook zo op. Deze wethouder zegt: "Binnen tien tot vijftien jaar 

willen we armoede uit Groningen volledig laten verdwijnen". Dan is mijn vraag: hoe denkt u 

dit te gaan doen? Ik vind het een schitterende ambitie, maar laten we een tussenstap 

inbouwen. De SP is een groot voorstander van dit voornemen, maar ik ben wat sceptisch of 

deze inzet daartoe zal leiden. Zoals ik al zei: deze plannen zijn onvoldoende en moeten beter 

en concreter. Wij werken nu aan een alternatief plan met de mensen, meneer 

Nieuwenhuijsen, waar ik het net over had - die in het veld werken - en dat zullen wij 

binnenkort allemaal met julie delen. 

00:32:11 

De heer Dijk : Eén onderdeel wil ik hier alvast op tafel leggen, en dat is het doel dat wij 

stellen. Wij willen voor 2025 een gemeente zijn die geen voedselbank nodig heeft. Wij willen 

de voedselbank in 2025 gesloten hebben. Niet omdat we het initiatief 'Hulp uit Protest' niet 

waarderen, maar omdat het onnodig zou moeten zijn. Ik wil daar graag een reactie over van 

de wethouder, omdat dat wat mij betreft een mooie tussenstap zou zijn in plaats van nu 

zeggen dat we over vijf of tien jaar armoede gaan oplossen. Want het spijt me, al had ik alle 

vertrouwen van de wereld in deze wethouder, dat gaat u helaas niet lukken als we het 

kapitalisme niet afschaffen. 

00:32:46 
Voorzitter : Dank u wel. Mevrouw Van Doesen. 

00:32:50 
Mevrouw Van Doesen: Dank u wel, voorzitter. Armoede bestrijding is één van de grote 

opgaven in onze stad. Het is moedig van de wethouder om de utopische uitspraak te doen 

dat over vijftien jaar de armoede in onze stad is verdwenen. Zo ook de uitspraak van mijn 

SP-collega dat over drie-vier jaar de voedselbank zou verdwenen zijn in deze stad. Laten we 

eerst maar eens even proberen om onze doelstelling te halen die wij als raad twee jaar 

geleden hebben vastgesteld, namelijk dat we over vier jaar gelijk zouden staan - in het 

percentage armoede - met een gemeente van honderdduizend inwoners. 

00:33:29 
Voorzitter : De heer Dijk. 
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00:33:31 

De heer Dijk : Voorzitter, armoede heeft altijd bestaan. Voedselbanken niet. Deze zijn vanaf 

de jaren '90 ontstaan. Volgens mij kunnen we ze wel afschaffen en is het niet utopisch. 

00:33:43 

Mevrouw Van Doesen: Ik denk dat u daar een misrekening maakt. De voedselbanken zijn 

opgekomen op het moment dat de kerken een stapje terug deden in deze samenleving. 

Misschien niet altijd op hetzelfde niveau en met dezelfde omvang, maar we hebben toch 

altijd te kampen gehad met problemen en vragen om ondersteuning van mensen die het zelf 

niet konden redden. Goed Voorzitter, met het programma wat nu voorligt - wat een 

uitwerking is van wat we allemaal geleerd hebben de afgelopen jaren - zullen we dat 

misschien redden. Ik vind het een helder en goed overzicht van activiteiten. Als je bedenkt 

dat we integraal en interdisciplinair zijn gaan werken, denk ik dat dit goed tot uitdrukking 

komt. Ik ben blij dat de intergenerationele armoede centraal staat. Kansen voor kinderen en 

schuldhulpverlening zijn hierin heel belangrijke thema's. 

00:34:54 
Mevrouw Van Doesen: De activiteiten die nu voorliggen zullen daarbij helpen. Er is veel 

aandacht voor innovatie, schuldhulpverlening en materiële ondersteuning van kinderen. Het 

werken met ervaringsdeskundigen zal ervoor zorgen dat de toegang naar de ondersteuning 

laagdrempeliger wordt. Ik vind het ook ontzettend leuk dat deze mensen door de gemeente 

zijn opgeleid en in dienst gekomen. Ik vind het een compliment aan die vrouwen die dat 

bereikt hebben, heel eerlijk gezegd. 

00:35:29 
Voorzitter : De heer Dijk. 

00:35:30 

De heer Dijk : Voorzitter, ik weet dat mevrouw Van Doesen al een tijd in deze gemeenteraad 

rondloopt en ook de oprichting van de wijkteams heeft meegemaakt. Dat waren sociale 

teams waar veel verschillende disciplines inzaten. Mensen die actief mensen opzochten in 

de buurten en wijken die met armoede- en schulenproblematiek te maken hadden. Ziet u 

ook dat dat de afgelopen jaren is afgenomen? Dat het niet meer in die wijkteams zit en dat 

dit doodzonde is? 

00:35:53 
Mevrouw Van Doesen: Ik zie dat het onder druk staat bij de wijkteams. Maar ik heb wel heel 

goede ervaringen met het maatwerk wat ze kunnen leveren, ook in financiële 

ondersteuning. Ik vind het ook heel belangrijk dat de Meedoen-consulent daar nu 

gestationeerd is. Maar de werkwijze en de reikwijdte van het WIJ-team zullen we op een 

ander moment nog een keer bespreken. 

00:36:17 
Voorzitter : Nog een laatste vraag. 

00:36:20 
De heer Dijk : Bent u het met mij eens dat als je met WIJ-teams in contact bent, te vaak te 

horen krijgt dat het vertstrekken van maatwerkbudgetten of bijzondere bijstand nog te 

ingewikkeld en te moeilijk is? Dat ze daarin te veel beperkt worden? Dat het zou een goede 
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zaak om armoede oplossen door zoveel mogelijk regels weg te halen? Het klinkt bijna 

liberaal. 

00:36:41 
Mevrouw Van Doesen: Ik ben altijd een voorstander van regels weghalen. Maar ik heb veel 

contacten in Beijum en Leuwenborg, en ik heb het idee dat daar een aantal mensen zitten 

die heel goed de weg weten en goede ondersteuning - ook in financiële zin - kunnen leveren 

aan mensen. Misschien kunnen we daar op een andere manier nog een keertje over 

doorpraten. 

00:37:01 
De heer Dijk : Als we ze helpen. 

00:37:02 

Mevrouw Van Doesen: Ik vind het een interessante vraag. Het staat of valt wel bij de 

kwaliteiten en de mogelijkheden van de WIJ-teams in de ondersteuning hierbij. Tot slot, 

Voorzitter, ik zal het niet te lang meer maken, wat voorligt zal helpen. Maar mijn fractie zou 

graag in de loop van de periode meer nadruk zien p huiswerkbegeleiding - zeker bij het 

voortgezet onderwijs - en gezonde lunches op school. Dat zijn toch de basisvoorwaarden 

voor deze kinderen om te slagen en om een goede opstart te maken naar volwassenen in 

deze samenleving. Daar is het ons om te doen. We zullen nog een lange adem moeten 

hebben voor het ons allemaal lukt om al die kinderen die goede start te kunnen geven, maar 

ik denk wel dat we er alles aan moeten doen. 

00:37:57 
Voorzitter : Dank u wel. Dan nog een laatste vraag. 

00:38:00 

Mevrouw Van de Giessen: Dank u wel, Voorzitter. Ik was benieuwd wat D66 vindt van de 

hoge uitvoeringskosten die hier beschreven staan. 

00:38:07 

Mevrouw Van Doesen: Ik wil het gras niet voor de voeten van de wethouder hier 

wegmaaien, maar het is verkeerd om te denken dat dit alleen maar beleidskosten zijn. Het 

zijn ook uitvoeringskosten. Armoede en mensen helpen uit hun val betekent heel veel 

contacten, heel veel zorg en heel veel inzet van medewerkers. Dus ik ben daar niet zo 

verbaasd over. Ik heb zelf in dit veld rondgelopen. Ik weet wat het kost als je zo dicht op 

mensen hulp wil verlenen en beschikbaar wil zijn. Dus ja, ik ben daar niet zo verbaasd over. 

00:38:43 
Voorzitter : De heer Atema heeft ook nog een vraag. 

00:38:47 
De heer Atema : Nee, dat is voor de woordvoering meneer de Voorzitter. 

00:38:52 
Voorzitter : Ga uw gang. 

00:39:00 
De heer Atema : In de gemeente Groningen groeien te veel kinderen op in armoede. Daar 

moet iets aan gebeuren en dat staat ook hoog op de agenda van de Stadspartij. Het doel dat 

het College stelt, is boterzacht. Ik citeer: "Dat in 2030 het percentage kinderen in de 
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gemeente Groningen dat in armoede opgroeit, lager is dan het gemiddelde percentage 

kinderen dat in armoede opgroeit in een gemeente met meer dan honderdduizend 

inwoners". Einde citaat. Maar dat zegt niets over het percentage dat daadwerkelijk strak in 

armoede opgroeit. Als de komende jaren de referentiegemeenten slechter presenteren dan 

wij, bestaat de mogelijkheid dat het doel wordt behaald terwijl er in 2030 toch meer 

kinderen in armoede leven. De Stadspartij is voor meer ambitie op dit gebied, bijvoorbeeld 

en ik citeer: "Dat in 2030 het percentage kinderen dat in armoede opgroeit lager is dan 

vandaag". Einde citaat. Graag een reactie. 

00:40:13 
De heer Atema : Het geld dat wordt vrijgemaakt voor armoedebestrijding is volgens ons veel 

te veel gericht op het verlichten van de armoede en te weinig op het voorkomen ervan. Dat 

komt weer omdat de ouders er onvoldoende bij betrokken worden. Er moet meer geld 

komen om ouders te motiveren, in beweging te krijgen en om meer te participeren in de 

samenleving. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Als je maatregelen bekijkt in het 

licht van het verlichten van armoede, is er sprake van een redelijk evenwichtig pakket aan 

middelen. Hoewel, wij ondersteunen ook het pleidooi van de heer Dijk over dat er meer 

praktische hulp moet komen. 

00:40:53 
De heer Atema : Wij zijn tevreden over het extra pakket in 2020 ter bestrijding van corona. 

Daar heeft het College goed gewerkt. Gematigd positief zijn wij over de versterking van 

samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Het idee is goed, maar 

wij vragen ons af of in de post coronatijd bedrijven nog wel voldoende vet op de botten 

hebben om een substantiële bijdrage te kunnen leveren. Dan wat betreft het beschikbare 

budget: vijf miljoen tweeënvijftigduizend lijkt veel, maar slechts drie miljoen 

zeshondertweeëndertigduizend wordt werkelijk ingezet. Overheadkosten stijgen 

vijfentwintig à zevenentwintig procent. Het zou ons een liefding waard zijn als het College 

erin zal slagen om het percentage in de komende jaren af te bouwen richting nul. Voor 

zover, meneerde Voorzitter. 

00:41:46 
Voorzitter : Dank u wel. De heer Loopstra. 

00:41:52 
De heer Loopstra : Dank u, Voorzitter. We hebben in deze gemeente een tijdlang over 

bijstandsgerechtigden gepraat alsof er één gelijke groep was. Door Kansen in Kaart zijn we er 

achtergekomen dat het allemaal verschillende mensen/individuen zijn. Dat geldt ook voor 

armoede. Iedereen die in armoede verzeild raakt, heeft zijn eigen verhaal. Dat moeten we 

altijd goed in de gaten houden als we er beleid op gaan toepassen. Armoede aanpakken is 

een hoeksteen van ons gemeentelijk beleid. De generatiearmoede waar het College sinds 

twee jaar mee komt, heeft onze volledige steun. Daar hebben we straks wat vragen over, 

maar dat kunnen wij steunen. Alleen dat is maar een deel van het verhaal. Dat heb ik laatst 

ook al gemeld. 

00:42:49 
De heer Loopstra : Een ander deel zijn de mensen met alleen een AOW, de werkende armen 

in onze gemeenten. Dat zijn voorbeelden van mensen die op een bepaald moment snel in 
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armoede verzeild zouden kunnen raken. Wij gaan daar niet over. Wij gaan over de 

generatiearmoede want daar kunnen we invloed op uitoefenen en inkomensondersteuning 

geven. Maar over de werkende armen en de AOW hebben wij, als gemeente, niet zo veel 

over te zeggen, maar wel Den Haag. Mijn vraag aan het College: wordt er ook druk 

uitgeoefend vanuit het College richting Den Haag om daar iets aan te doen, al dan niet in het 

VNG-verband? Het lijkt mij goed om voortdurend druk te houden op Den Haag om te vragen 

- want we zijn niet de baas - of men daar wat aan kan doen. Want het is schrijnend hoe dat 

gaat. 

00:43:47 
Voorzitter : De heer Dijk. 

00:43:48 
De heer Dijk : Voorzitter, twee vragen. Eén: twijfelt u eraan dat het College dat nu niet doet? 

Zijn daar twijfels over? Twee: als u dit pakket leest - u zit ook al een tijd in deze 

gemeenteraad - is het toch niet veel concreter of anders geworden of aangepast dan één 

twee drie jaar geleden. Het is precies hetzelfde. 

00:44:09 

De heer Loopstra : Ten eerste twijfel ik er niet aan dat het College dat doet. Ik neem aan dat 

het College dat wel doet. Alleen is het goed om vanuit de raad daar nog eens de nadruk op 

te leggen, zodat het misschien extra gebeurt. Misschien doen alle gemeenten het wel. We 

komen er wel bekaaid af als gemeentelijke organisatie richting het Rijk, wat betreft een 

heleboel kosten die wij maken. Dus het is goed om daar nog even aan te appelleren. Uw 

tweede vraag was of het beleid lijkt op het beleid van een paar jaar geleden? Ja natuurlijk, er 

zitten een heleboel ingrediënten in die toen ook al speelden. Alleen ligt het accent op de 

generatiearmoede en dat vind ik helemaal niet zo raar. Dat is een deel van het 

armoedeprobleem. Wij zien dat die aanpak goed is. Alleen wij geloven niet - en aantal 

sprekers vanmiddag hier ook niet - dat over tien-vijftien jaar die armeode weg is. 

00:45:04 
De heer Loopstra : Voor mij kan dat niet. Armoede is iets waar je altijd tegen zal moeten 

vechten en wat nooit voor honderd procent voorbij is. Dat ligt aan een heleboel oorzaken. 

Dus de vraag aan het College is- 

00:45:17 

Voorzitter : Een vraag van de heer Dijk. 

00:45:20 

De heer Dijk : Als armoede iets is waar je altijd tegen zal moeten vechten, betekent het ook 

dat je meer kan doen. Dan kan de SP ook van de Partij van de Arbeid - van origine een partij 

die armoede ook wil bestrijden - dat er meer moet gebeuren en het concreter moet worden 

als het gaat om de aanpak van intergenerationele armoede. Het is weinig concreet zo. 

00:45:43 
De heer Loopstra : Dat ben ik niet met u eens. Ik denk dat wij wel delen - dat deden meer 

partijen en mijn buurvrouw ook - dat je op een bepaald moment een heleboel kunt 

organiseren en regelen vanuit de gemeente, maar ook vanuit het Rijk. Nogmaals, er moet 

landelijk iets gebeuren aan de werkende armen en de mensen in flexwerk. Die druk kunnen 

we vanuit de raad zetten. Verder staat er ook in de brief iets over de aanpak van armoede bij 
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kinderen in coronatijd. Er werden laptops aangeschaft en zo. Er staat ook vermeld - en daar 

ben ik heel benieuwd naar - dat een heleboel kinderen zich niet veilig gevoeld hebben 

doordat ze niet naar school konden en thuis waren. 

00:46:37 
De heer Loopstra : Ik zou graag van de wethouder willen weten wat we daar concreet aan 

hebben gedaan om daar- ja, oplossen is een te groot woord - iets aan te doen. Ik had ook 

nog een vraag over 'Omarmd'. Twee gemeentemedewerkers zijn enthousiast bezig met 

veertig projecten. Dan denk ik: veertig projecten? Die kunnen ook deels vanuit de Stadjespas 

vandaan komen. Ik heb die waarschuwing al een jaar geleden gegeven: er is een crisis en 

loopt het wel door? Ik kan me voorstellen dat de mensen die het organiseren roepen: "Het 

gaat hartstikke goed". Maar ik vraag me af of dit wel voldoet aan de doelstellingen die het 

College voor ogen toen ze 'Omarmd' oprichtten. Ik heb daar mijn twijfels bij. 

00:47:29 

Voorzitter : Een vraag van de heer Dijk. 

00:47:33 
De heer Dijk : Voorzitter, een korte vraag. Ik deel die twijfels. Dat was ook de reden waarom 

ik die vraag aan de cliëntenraad stelde over die dubbelingen. Het kost wel 

honderdtwintigduizend euro. Vindt u dat niet een fors bedrag? 

00:47:43 
Voorzitter : De heer Loopstra. 

00:47:45 
De heer Loopstra : Als het wat oplevert niet. Aan de ene kant hebben we de 

armoedebestrijding en aan de andere kant de armoedeverlichting. Als 'Omarmd' in die 

armoedeverlichting heel wat kan betekenen, zijn we enthousiast en mag het best wat 

kosten. Het levert dan ook waarschijnlijk wat op. Maar met veertig projecten heb ik mijn 

twijfels of dit - op dit moment - wel het instrument is wat je moet inzetten. Ik wil graag een 

reactie van de wethouder daarover. Dus al met al enthousiast over de aanpak van de 

generatiearmoede maar ongerust over een heleboel mensen die dus niet in de 

generatiearmoede zitten, maar anderszins in armoede verzeild zijn geraakt. En daar moet 

wat mee gebeuren. Dank u, Voorzitter. 

00:48:29 
Voorzitter : Voor u ermee stopt heeft de heer Atema nog een vraag. 

00:48:34 
De heer Atema : Bent u het ermee eens dat afgezien van dat er meer moet gebeuren, dat 

meer ambitie in het doel van het College geen kwaad kan? 

00:48:46 
Voorzitter : De heer Loopstra. 

00:48:48 
De heer Loopstra : Nee, ik denk dat deze wethouder, wethouders Bloemhoff en Chakor - en 

noem het hele rijtje maar op - enthousiast zijn richting armoedebestrijding en daar graag 

iets aan willen doen. De brief ademt ook enthousiasme uit. Ik ben daar niet zo ongerust 

over. 
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00:49:11 

De heer Atema : Enthousiasme is geen ambitie. 

00:49:12 
De heer Loopstra : [onhoorbaar] 

00:49:15 
Voorzitter : De heer Nieuwenhuijsen. 

00:49:18 
De heer Nieuwenhuijsen: Dank Voorzitter. Kort nog even de sociale democratie een hart 

onder de riem. We hebben een AEX die door zevenhonderd punten gaat. U moet het toch 

ook met mij eens zijn dat er behoorlijk wat grote jongens zijn - de Ahold onder ons 

bijvoorbeeld - die wel degelijk heel goed boeren in deze tijd en dat er daar ook 

mogelijkheden moeten liggen. 

00:49:37 
Voorzitter : De heer Loopstra. 

00:49:38 
De heer Loopstra : Dat is mijn punt. En zou mijn [onhoorbaar] ook kunnen onderschrijven. 

Den Uyl waarschuwde vijftien jaar geleden over de tweedeling in onze samenleving en zei: 

"Dit is het grootste gevaar wat je in de samenleving kan krijgen". Wel die tweedeling is er. 

Dus die grote jongens waar u het over heeft, graag druk zetten vanuit Den Haag dat daar 

meer belasting op wordt geheven en meer worden ingezet voor de armoedebestrijding. En 

plaatselijk - want daarom zitten we hier - dit soort winkels en bedrijven betrekken bij 

'Omarmd'. Dat zou heel mooi zijn. Maar aangezien we dat nog niet gezien hebben, heb ik er 

mijn twijfels over. 

00:50:16 
Voorzitter : Dank u wel. Dat was ruim voldoende tijd voor de heer Loopstra. Dan de heer 

Nieuwenhuijsen voor de woordvoering. 

00:50:25 
De heer Nieuwenhuijsen: Dank Voorzitter. Vanmiddag bespreken de manier waarop het 

College het geld rondom armoedebestrijding van plan is te besteden. Maar voor ik daarop 

inga, wil ik eerst nog kort iets algemeens over de hoofdgedachte achter ons armoedebeleid 

zeggen. Voorzitter, armoede is niets anders dan zichtbare ongelijkheid. Het is niets anders 

dan een zichtbaar ongelijke verdeling van financieel, sociaa, cognitief en lichamelijk kapitaal. 

Het neoliberale meritocratische sprookje dat verteld dat je door hard werken rijk en gelukkig 

zult worden, ligt al een hele tijd aan duigen. Het gaat erom, Voorzitter, waar je wieg staat. 

Het gaat erom of je ouders een fatsoenlijke opleiding hebben genoten. Het gaat erom of je 

de mazzel hebt in een gezonde en vrolijke omgeving op te groeien. 

00:51:05 
De heer Nieuwenhuijsen: De overheid speelt hierin een niet te onderschatten rol, ook de 

lokale overheid. Het armoedebeleid van de gemeente Groningen is zich daar volop bewust 

van. Door maximaal in te zetten op het neutraliseren van de effecten van armoede voor 

kinderen in minimahuishoudens, hoopt ze een groot deel van de armoedeproblematiek op 

te lossen en te voorkomen. Ik zeg een groot deel omdat - en daar werd al even aan 

gerefereerd - het niet iedereen voor armoede zal behoeden. Daarvoor moeten we naar een 
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structureel ander herverdelingssysteem in dit land, in de EU of zelfs in de wereld. Er is 

genoeg voor iedereen maar niet als we toestaan dat dat door de happy few wordt opgepot. 

00:51:38 
De heer Nieuwenhuijsen: Voorzitter, dan naar de manier waarop het College het geld wil 

besteden. Voor mijn fractie zitten er geen grote verrassingen in, omdat het in lijn is met de 

eerdere ambities van het armoedebeleid. Ook zijn we blij om te zien dat het budget wordt 

uitgebreid. Dit is geen overbodige luxe in de lastige tijd die voor ons ligt. Maar toch nog een 

paar vragen. Zoals ook opgemerkt door het CDA en door de cliëntenraad, neemt de 

overhead toe. Dat is op zich begrijpelijk, ook gezien de ambities en de complexiteit van het 

onderwerp. Maar wij zouden ook graag zien dat er tussentijds wat meer duidelijkheid komt 

over waar we ongeveer naartoe gaan en wat de cijfers zijn. We verwachten dat meer 

overhead ook meer monitoring met zich meebrengt. Ik hoor graag van de wethouder hoe zij 

daarover denkt. 

00:52:22 
De heer Dijk : Voorzitter, ik heb een vraag over de laptops die verstrekt moesten worden 

tijdens de uitbraak van de coronacrisis. Hoe denkt u dat het komt dat vijfhonderd laptops in 

één keer uit het niets toch verstrekt moesten gaan worden aan gezinnen? Hoe komt dat 

volgens u? 

00:52:34 
Voorzitter : De heer Nieuwenhuijsen. 

00:52:36 
De heer Nieuwenhuijsen: Hoe komt dat? Omdat die gezinnen geen toegang hadden tot de 

digitale snelweg, zoals u die ook kent. 

00:52:42 
De heer Dijk : Voorzitter, hoe komt dat? 

00:52:45 

De heer Nieuwenhuijsen: Ik heb het vermoeden dat dit een retorische vraag is waar de heer 

Dijk vast een antwoord op heeft. 

00:52:51 

De heer Dijk : Voorzitter, het verbaast mij omdat het net de kern van mijn betoog benadrukt. 

voorzitter? Blijkbaar wist de gemeente niet dat die gezinnen geen laptops en geen toegang 

tot het internet hadden. Het hele verhaal wat u net zei over iedereen een kans geven, 

iedereen gelijk en de groeiende ongelijkheid. Blijkbaar misten we die vijf- zeshonderd 

gezinnen en kinderen die een laptop nodig hadden. Dat betekent dat we dichter bij die 

mensen moeten gaan zitten en dat dit plan - wat we nu hebben en voorligt aan 

toekomstperspectief - daar niet heeft aan voldaan. 

00:53:22 
Voorzitter : En wat is de vraag? 

00:53:24 
De heer Dijk : Bent u het met mij eens dat we ervoor moeten zorgen dat we activer mensen 

moeten gaan opzoeken om armoede te bestrijden en dit soort signalen aan te kaarten, in 
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plaats van dat we een coronacrisis nodig hebben om ervoor te zorgen dat kinderen op 

school aangeven dat ze geen laptop hebben? 

00:53:36 
Voorzitter : Helder. De heer Nieuwenhuijsen. 

00:53:37 

De heer Nieuwenhuijsen: Lange vraag. Maar ik snap waar de heer Dijk heen wil, Voorzitter. Ik 

denk dat het heel belangrijk is om daar bovenop te zitten. Daar heeft de heer Dijk gelijk in. 

Anderzijds is het ook zo dat we niet eens hadden gedacht - in 2020 - dat onderwijs volledig 

digitaal en virtueel zou kunnen. Dat is ook best wel een verrassing gebleken en blijkt 

overigens niet altijd een succes. Ik wil daarmee zeggen dat het sowieso veel mensen 

overvallen heeft. Mijn tweede vraag gaat overigens wel hierover. Want er staan best veel 

onderwijsgerelateerde zaken in en dat is ook logisch in lijn met de ambities. Maar is het toch 

niet mogelijk om - conform het verder integraal maken van armoede in de organisatie - dit 

meer ook uit het onderwijspotje te halen? Daar ben ik nog wel benieuwd naar. 

00:54:19 
De heer Nieuwenhuijsen: Het derde wat ik nog wilde vragen: nu we straks ook een 

economische crisis ingaan, zullen met name huishoudens aan de onderkant in verdere 

problemen kunnen komen zonder dat zij direct minima zijn, dus de club die daar net boven 

zit. Wordt er nagedacht over wat de gemeente voor deze groep kan doen in het 

armoedebeleid? Tenslotte wil ik me nog aansluiten bij het verzoek van D66 om de gezonde 

lunch centraal te stellen. Wij geloven ook dat heel belangrijk is. 

00:54:48 
De heer Van Zoelen : Voorzitter. 

00:54:49 
Voorzitter : De heer Nieuwenhuijsen zit ruim over zijn tijd heen. Mevrouw Akkerman mag 

een vraag stellen. Of is het voor de woordvoering? 

00:54:57 

Mevrouw Akkerman: Woordvoering. 

00:54:58 

Voorzitter : Ga uw gang. 

00:55:01 
Mevrouw Akkerman: Dank u wel, Voorzitter. Om te beginnen zijn wij verheugd dat de 

wethouder minstens de ambitie deelt - die de raad gesteld heeft op initiatief van de VVD - 

om de armoede fors te bestrijden en ze doet er nog een schepje bovenop. Maar wij missen 

wel - net als ook al een aantal partijen hebben genoemd - een tussentijdse update: hoe ver 

staan we nu? Wat moeten we eventueel nog doen om dat doel te gaan halen? Zijn wij op 

route? Daar zijn we ook benieuwd naar. Bedankt voor het overzicht: de inzet van middelen, 

wat er in 2020 extra gedaan is en wat de bedoeling is voor 2021. Maar op zich laten wij het 

gedetailleerde overzicht graag aan de professionals over, zeker omdat we een wegingskader 

hebben vastgesteld als raad waarlangs alles wordt gelegd. 

00:55:44 
Mevrouw Akkerman: Dan zou dat moeten helpen om die doelstelling te bereiken. Wat op 
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zich wel een bijzondere was - die kwam ook in de media voorbij - was het zogenaamde 

Droomfestival. Die werd rechtstreeks gekoppeld in een eerste interview met de wethouder, 

waarin geschreven stond: "Sommige mensen zien alleen hun ouders op de bank liggen". 

Daar heeft de Partij van de Arbeid natuurlijk op gereageerd en heeft de wethouder ook 

uitgelegd dat het zo niet bedoeld was. Het ging er meer om dat mensen moedeloos zijn. Nu 

zegt de heer Loopstra zo mooi: "We hebben het over individuen en het zijn allemaal 

verschillende situaties". Ik denk dat dat ook het geval is. Er zijn mensen die heel actief en 

moedeloos zijn. Maar er zullen ook mensen zijn die er niet zoveel zin in hebben. 

00:56:26 
Mevrouw Akkerman: Daar moet je ook een antwoord op hebben. Ik noem het even zo 

omdat het Droomfestival specifiek voor die groep een antwoord zou moeten zijn, althans 

voor die kinderen van die groep. Ik ben benieuwd wat er specifiek bedoeld was en wat dat 

Droomfestival gaat brengen. 

00:56:41 
Voorzitter : Ondertussen heeft u een vraag van de heer Nieuwenhuijsen. 

00:56:45 

De heer Nieuwenhuijsen: Voorzitter, is de fractie van de VVD het met mij eens dat als 

mensen geen zin hebben, dit ook wel eens zou kunnen komen doordat er hun hele leven 

verteld is geweest dat het toch helemaal geen zin heeft? Of dat je vooral niet moet denken 

dat je verder kunt komen. 

00:56:56 
Voorzitter : Mevrouw Akkerman. 

00:56:58 

Mevrouw Akkerman: Dat zou kunnen, maar dan is het alsnog zaak om daar iets aan te doen. 

Daarom niet zelf, maar het zou mooi zijn als je als gemeente ook iets kan aanbieden wat 

helpt om wel weer zin te krijgen. Volgens mij was dit Droomfestival specifiek bedoeld voor 

de kinderen van mensen. Maar misschien moet je dan ook kijken naar de mensen zelf: hoe 

krijg jij weer zin en dan kan je dat voorbeeld weer zelf aan je kinderen geven. Zo is dat 

bedoeld. En als laatste- 

00:57:23 
Voorzitter : Daar heeft de heer Loopstra nog iets over te zeggen. 

00:57:25 
De heer Loopstra : Ik had nog een vraag aan mevrouw Akkerman. De VVD is een 

ondernemerspartij, tenminste ik denk dat ik dat zo mag noemen. Dan hebben we dus 

'Omarmd' en ik denk dat dat nog niet zo goed loopt en dat het nog beter kan. Wij zien dat 

een gering aantal bedrijven nu participeren omarmd. Op welke manier zouden meer 

bedrijven enthousiast raken van 'Omarmd'? Zodat we het aantal bedrijven wat participeren 

in Omarmd kunnen verdubbelen of verdriedubbelen. 

00:58:01 

Voorzitter : Mevrouw Akkerman. 

00:58:04 
Mevrouw Akkerman: Ik hoorde meneer Loopstra zelf al zeggen: "We kunnen via Den Haag 
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de belastingen omhoog doen", maar ik denk niet dat dat de oplossing is. Dat is ook geen 

verrassing, denk ik. Ondertussen betalen de bedrijven die het wel goed doen belastingen en 

wat betreft de VVD, hebben we deze ook hard nodig. Ik weet nog de sessie van vorig jaar: 

"We kunnen nu bedrijven überhaupt niet vragen", terwijl 't Feithuis volgens mij toen wel zei: 

"De voorraden die we over hebben, schenken we aan de voedselbank". Het is dus ook niet 

zo zwart wit dat niemand iets zou willen. Ik denk dat je bedrijven vooral moet spreken en 

enthousiast moet krijgen om mee te doen. 

00:58:40 
De heer Loopstra : Voorzitter. 

00:58:42 
Voorzitter : Ja, een laatste korte vraag. 

00:58:44 
De heer Loopstra : Misschien kunt u uw leden dan aanschrijven. 

00:58:48 

Voorzitter : Dat is een suggestie. 

00:58:50 
Mevrouw Akkerman: Ja, bedankt voor de suggestie. Wij zijn een brede volkspartij, dus er zit 

van alles tussen. Maar wij hebben- 

00:58:54 
Voorzitter : Voor u verder gaat, ook nog een vraag van de heer Atema. 

00:58:57 

De heer Atema : Heel kort: bent u het met ons dat er meer geld beschikbaar moet worden 

gesteld om ouders in beweging te krijgen dan nu het geval is? 

00:59:09 
Voorzitter : Akkerman. 

00:59:11 
Mevrouw Akkerman: Nee. De inzet - zoals die bedacht is - is allemaal langs een wegingskader 

gelegd. De mensen die dit doen, zitten daar bovenop. Ik heb niet de indruk dat we daarin 

iets moeten gaan schuiven. 

00:59:25 
Voorzitter : Gaat u verder. 

00:59:26 

Mevrouw Akkerman: Ik kom bij mijn laatste punt en dat zijn de groeiende uitvoeringskosten. 

De cliëntenraad en een aantal andere partijen wezen er ook al op. Natuurlijk kost het geld 

om dit allemaal te doen. Dat is ook wat mevrouw Van Doesen zei. Misschien is het een idee 

om het niet verder te laten stijgen dan twintig procent. Ik ben benieuwd wat de wethouder 

van zo een afspraak zou vinden. 

00:59:46 
Voorzitter : Dank u wel. Dan de heer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren. 

00:59:51 
De heer Van Zoelen : Dank Voorzitter, armoede is een structureel groot probleem en het is 
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goed dat daar middelen voor ingezet worden: vijf miljoen op een begroting van één komma 

twee miljard. Ik hoorde de heer Dijk ook zeggen: "Het is één van de grootste problemen 

waar de gemeenteraad mee bezig moet zijn". En dan denk ik: het is ook een druppel op een 

gloeiende plaat. Ik hoor verschillende zaken - de cliëntenraad en andere partijen hebben het 

er ook over - over hoe je de armoede beter kan toetsen? Ik denk dat het belangrijk is om 

armoede de toetsen: wat heeft daadwerkelijk gewerkt? m an de cliëntenraad heeft daarover 

ook andere partijen van. Alleen als we dit toetsen, schuilt het gevaar erin dat al dat geld 

weer in de overhead gaat naar allerlei onderzoeksbureaus die daar de maatschappelijke 

impact van meten. 

01:00:37 

De heer Van Zoelen : Daarom is het ook goed om bijvoorbeeld te kijken - en dat is ook 

genoemd - hoeveel mensen naar de voedselbank gaan. Ik heb ook tijdens de woordvoering 

de laptops gehoord. Hoeveel mensen zitten op de digitale snelweg? Je zou kunnen meten 

hoeveel kinderen zonder schooldiploma uitvallen. Dat zijn allerlei dingen. g als je zou kunnen 

meten hoeveel kinderen zonder of zonder diploma uitvallen. Ik denk dat het ook belangrijk is 

om te kijken welke simpele indicatoren er werken, om te kijken of de armoede toe- of 

afneemt. Wij steunen het punt: "Er zou geen voedselbank meer nodig moeten zijn". Helaas 

zijn er toch veel mensen op die voedselbank aangewezen omdat ze geen eten hebben. De 

Partij voor de Dieren vindt dat iedereen in de primaire levensbehoeften moet kunnen 

voorzien. 

01:01:24 

De heer Van Zoelen : Wij zien een basisinkomen als een goed middel daarvoor. Eerder is 

door mevrouw Van Doesen de focus op school genoemd, want dat is ook de springplank uit 

armoede. Zeker in deze coronatijd moet dat nu een focus hebben. We zien dat veel kinderen 

thuisonderwijs hebben gekregen. Als je in deze tijd bezig bent met een plan wat 

intergenerationele armoede wil doorbreken, moet je daar dus op inzetten: wat voor impact 

heeft dat gemaakt? Ik ben benieuwd naar een reactie van de wethouder: hoe wordt daar nu 

op ingesprongen? 

01:02:04 
Voorzitter : De heer Dijk heeft een vraag voor u. 

01:02:06 
De heer Dijk : Voorzitter, zonder een discussie over het basisinkomen te voeren, mag ik 

ervan uitgaan dat de Partij voor de Dieren het met ons eens is dat we die voedselbank 

moeten afschaffen om ervoor te zorgen dat mensen in ieder geval voldoende inkomen 

hebben - zonder discussie over een basisinkomen - zodat ze nooit meer naar een 

voedselbank hoeven? Bent u het daar met mij over eens? 

01:02:26 
Voorzitter : De heer Van Zoelen. 

01:02:28 
De heer Van Zoelen : Ik ben het in principe eens met een voldoende inkomen, maar hoe die 

primaire levensbehoefte wordt geleverd - via een inkomen of anders - laten we dat even in 

het midden houden. Iedereen moet in zijn primaire levensbehoeften kunnen voldoen. 
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Desnoods met een deeleconomie of wat dan ook. We moeten eens een goede discussie 

voeren over hoe dat er dan uit moet zien. 

01:02:50 
De heer Dijk : Maar geen voedselbanken? 

01:02:53 

De heer Van Zoelen : In een maatschappij waar zoveel welvaart is als in Nederland, zou er 

geen voedselbank moeten zijn. Dat ben ik volledig met u eens. 

01:03:00 
Voorzitter : Gaat u verder. 

01:03:02 
De heer Van Zoelen : Ik had het over de focus op school. Ik hoorde de heer Atema ook over 

ouders in beweging krijgen. We zien ook - als het om school gaat - dat de impact van ouders 

daar heel groot is. Ik hoorde de heer Nieuwenhuijsen daar ook over: "Het gaat om waar je 

geboren bent". Het blijkt dus dat de impact van ouders op school heel erg belangrijk is. Als je 

armoede wil doorbreken, begint dat op school. Hoe kunnen mensen die geen veilige 

thuissituatie of geen hoog opgeleide ouders hebben, toch goed dat schooltraject doorlopen? 

Daarom is in een integrale aanpak voor armoedebestrijding het ontzettend belangrijk om 

ook met die scholen in gesprek te gaan, zodat er genoeg aandacht aan die kinderen wordt 

gegeven om met succes een schooltraject te doorlopen. 

01:03:51 

De heer Van Zoelen : Tot slot wil ik me aansluiten bij PvdA. Je moet altijd druk blijven 

uitoefenen op Den Haag. We moeten als grote gemeente ook goed aangeven waar de 

armoedeproblemen hier zitten en armoede een gezicht geven. Er moet veel meer geld uit 

Den Haag komen zodat we structureel tot een aanpak kunnen komen. En daar wil ik het bij 

laten. 

01:04:20 

Voorzitter : Dank u wel. Dan kijk ik weer eens eventjes rond. Wie? De heer Onnes van de 

PVV. 

01:04:30 

De heer Onnes: Voorzitter, bedankt voor het woord. In het kort onze visie op Toekomst met 

Perspectief, wat als rode draad het doorbreken van de generatiearmoede heeft om zo de 

armoede uit te bannen. Dit lijkt voor de PVV-fractie een uitermate belangrijke doelstelling. 

We zien verschillende activiteiten in de de Collegebrief met daaraan gekoppelde bedragen. 

Door corona waren er nog aanvullende maatregelen nodig en het is goed dat die er 

gekomen zijn. Wat opvalt is dat men streeft naar samenwerking met partijen uit de 

samenleving. Dat lijkt ons ook een goede rol te kunnen vervullen en wij zijn dan ook 

benieuwd naar het nieuwe maatschappelijke akkoord wat er dit najaar aan zit te komen. 

01:05:13 

De heer Onnes: Toch is het moeilijk voor ons om het huidig beleid te beoordelen. Het College 

zegt dat de verschillende bestanddelen van het armoedebeleid werken. Cijfers over de 

concrete effecten van het beleid zien we echter niet, en dat is hier ook al wel eerder 

genoemd. Ik heb dan ook een eerste vraag aan de wethouder: wat wilde men in 2020 
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bereiken en is dat gelukt? Leven er door het beleid minder mensen in armoede? Zijn er 

minder mensen naar de voedselbank gegaan dan wanneer dat beleid niet gevoerd zou zijn? 

Het College echt terecht belang aan een ervaringsdeskundige en een tweede vraag is: zou op 

dit terrein de cliëntenraad ook niet volop ingezet moeten worden? Hier zit heel veel ervaring 

bij elkaar en zij hebben tegenwoordig ook bijzonder veel ervaringsdeskundigen, namelijk de 

cliënten. 

01:06:06 
De heer Onnes: Ik heb tot slot nog één vraag aan het College. Onze fractie is benieuwd naar 

de reactie van de wethouder met betrekking tot de grote overheadkosten die naar de 

organisatie gaat. Dan hoorde ik net ook nog even - tot slot - dat de SP van plan is om met 

een alternatief plan te komen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Tot zover, 

meneer de Voorzitter. 

01:06:35 

Voorzitter : Dank u wel. Dan kijk ik weer even rond. De heer Rebergen van de ChristenUnie. 

01:06:42 
De heer Rebergen : Dank u wel Voorzitter. Er is al een heleboel gezegd, dus ik zal voor een 

groot stuk ook aanhaken bij andere woordvoerders. We hebben over de visie 'Toekomst op 

Perspectief' en de invloed van corona op het armoedebeleid. We hadden zelf ook wel 

kunnen bedenken dat corona invloed zal hebben op de armoede. Uit onderzoek is gebleken 

dat er meer armoede is door corona, maar ook dat de signalering naar armoede hapert, 

onder andere uit het onderzoek van het Armoedefonds. Ik ben benieuwd hoe de wethouder 

er tegenaan kijkt hoe het in onze gemeente gaat. Verder sluit ik aan bij de woordvoering van 

de SP over de sociaal werkers in het wijteam. Uit het onderzoek blijkt ook dat armoede nooit 

alleen komt en samenkomt met een heleboel andere problemen. 

01:07:37 
De heer Rebergen : Sociaal werkers in het wijkteam kunnen een grote rol spelen in het 

stabiliseren van die situatie om vervolgens ook stappen vooruit te kunnen maken. Het is 

belangrijk dat het wijkteam daar genoeg capaciteit voor heeft. Verder willen we aansluiten 

bij mevrouw Van de Giessen- 

01:07:56 
Voorzitter : Voor u dat doet, heeft de heer Dijk een vraag voor u. 

01:08:02 
De heer Dijk : Heeft de heer Rebergen zelf zicht of de WIJ-teams daar voldoende capaciteit 

voor hebben? Zou daar ook meer capaciteit voor vrijgemaakt moeten worden? 

01:08:12 
Voorzitter : De heer Rebergen. 

01:08:14 
De heer Rebergen : Zoals net aan de orde kwam, is het armoedebeleid een grote taak van de 

gemeente en daarvoor zou dus ruimte moeten zijn. Op dit moment hebben we geen 

signalen dat dat niet zo is, maar als dat wel zo is, moet daar meer capaciteit voor komen wat 

ons betreft. Ik was bij het aansluiten op de woordvoering van mevrouw Van de Giessen van 

het CDA, over het stellen van tussendoelen. De adviesraad en meerdere mensen hebben 
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gevraagd of we tussendoelen kunnen opstellen, en ook wij zijn daar benieuwd naar. Samen 

met de VVD zijn we van mening dat de inzet van ervaringsdeskundigen een hele goede zaak 

is. Ik denk dat ik daarmee de belangrijkste punten heb genoemd. 

01:09:03 
Voorzitter : Er resteren nog twee woordvoerders. Wie wil nu aan de beurt? Mevrouw 

Berenschot van Student en Stad. 

01:09:14 
Mevrouw Berenschot : Dank u wel, Voorzitter. Dank ook voor het uitgebreide document over 

de voortgang. Goed om te zien dat een deel van de plannen zijn opgestart en er flexibel is 

ingespeeld op coronagerelateerde problemen. Zoals bijvoorbeeld de steun voor kwetsbare 

sekswerkers. Wij kunnen ons vinden in het oordeel van de cliëntenraad dat het moeilijk te 

verifiëren is of de middelen goed besteed worden, aangezien de taakstellingen niet echt 

specifiek geformuleerd zijn. Het plaatje met de barometers vonden we mooi, maar in het 

oorspronkelijke document tel ik tweeëntwintig taken voor 2020 en dit zijn er vijftien. Ik weet 

niet wat er met die overige is gebeurd, maar dit lijkt een mooiere afspiegeling van wat er 

daadwerkelijk is gebeurd. Als laatste vonden wij de uitleg van de gemaakte kosten ook wat 

vaag. Het is duidelijk wat uitvoeringskosten zijn, maar niet duidelijk wat er precies onder die 

andere kopjes valt. Dank u wel, Voorzitter. 

01:10:14 
Voorzitter : Dank u wel. Dan als laatste mevrouw Menger. 

01:10:20 
Mevrouw Menger : Dank u wel, Voorzitter. Allereerst wil ik de inspreker, de heer Alderkamp, 

bedanken. Mijn fractie kan zich voor een overgroot deel aansluiten bij de woordvoeringen 

van alle andere fracties, maar uiteraard hebben we zelf ook nog wel wat. Armoede is de 

verkeerde uitkomst van de som van de sociaaleconomische verdeling van de welvaart die de 

partij op haar maidenspeech ook benoemd. We merken in de gemeente Groningen dat 

armoede de sociale agenda van de gemeente beheerst. Wij zijn wel erg blij met de 

ambitieuze plannen vanuit de wethouder en dat dit ook echt de prioriteit heeft op de 

agenda van haar en van de hele gemeenteraad. Mijn fractie kan zich geheel aansluiten bij 

hetgeen de heer Dijk aangaf: veel meer kijken naar wat er in de wijken en de buurten 

gebeurt. Zoek de mensen op. 

01:11:22 
Mevrouw Menger : Sterker nog, mijn fractie zegt: "Vraag de mensen naar wat ze nodig 

hebben en waar zij een oplossing in zien", in plaats van dat wij allerlei dingen gaan bedenken 

waarvan wij denken dat dat de oplossing is. Ga in gesprek met mensen en betrek ze erbij. 

Oftwel, maak mensen regisseur van de situatie waar ze inzitten, ondanks de moeilijke 

situatie. Ik heb tijdens mijn maidenspeech ook- 

01:11:50 
Voorzitter : Wacht even, de heer Atema zit al een tijdje te zwaaien, net als mevrouw Van 

Doesen en mevrouw Akkerman. Eerst de heer Atema. 

01:12:01 
De heer Atema : Er wordt over ambitieuze plannen gesproken, maar volgens is het doel 

boterzacht en zou er juist wat meer ambitie bij kunnen. Wat vindt u daarvan? 
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01:12:23 

Voorzitter : Mevrouw Menger. 

01:12:26 
Mevrouw Menger : Ik ben het daar geheel mee eens, meneer Atema. Een ambitieus plan 

uitspreken of opschrijven is één ding is, maar het concretiseren is een tweede. Wij zijn daar 

ook voor: concretiseer het en stel keiharde doelen. Armoede is iets wat loodzwaar drukt op 

onze samenleving en zeker hier in de gemeente Groningen. En wat mij betreft liever gisteren 

aan het werk dan vandaag. Schouders eronder. 

01:13:07 

Voorzitter : Mevrouw Akkerman heeft een vraag. 

01:13:10 

Mevrouw Akkerman: Dank u wel, Voorzitter. 100% zegt net als de SP dat de gemeente er zelf 

op af moet en mensen moet gaan zoeken en vragen: "Wat heeft u nodig?". Van de SP 

verrast mij dit niet. Is 100% zich er ook van bewust dat er mensen zijn die daar helemaal niet 

op zitten te wachten? Die de overheid niet aan de deur willen met dit soort vragen. 

01:13:27 

Voorzitter : Mevrouw Menger. 

01:13:29 
Mevrouw Menger : Ik ben me daar zeker van bewust en ik denk dat het ook goed is om daar 

ervaringsdeskundigen voor in te zetten - zij hebben er zelf mee te maken gehad, zitten er 

misschien nog middenin, maar weten waarover het gaat - in plaats van dat de overheid 

langskomt. Ik denk: activeer mensen, geef mensen de ruimte om in wijken - middels een 

coöperatie - aan de gang te gaan zodat ze met elkaar proberen/trachten uit de situatie te 

komen. Ik denk als mensen het voelen, ze tot veel meer in staat zijn dan wat wij denken en 

ze wellicht zelf denken. Maar in ieder geval in samenwerking met 'lotgenoten'. 

01:14:20 

Voorzitter : Dan mevrouw Van Doesen nog. 

01:14:22 
Mevrouw Van Doesen: Dank u wel, Voorzitter. Mevrouw Menger, u sprak erover dat mensen 

gevraagd moeten worden over wat ze nodig hebben en wat er gedaan kan worden. Vorige 

week hebben we Kansen in Kaart besproken en de werkwijze die daar toegepast wordt. Dat 

is juist mensen vragen wat ze nodig hebben en zelf ook de regie in handen geven. Dat geldt 

voor alle klanten van de sociale dienst. Daar vinden wij de grootste groep mensen die onder 

de armoedegrens leven. Wat wilt u dat er nog meer gedaan wordt? 

01:14:58 
Voorzitter : Mevrouw Menger. 

01:15:00 
Mevrouw Menger : Ik zeg niet noodzakelijk meer, maar steviger. Daar meer op inzetten en 

het prioriteit nummer één maken. Ik ben het met u eens, Kansen in Kaart doet dat ook maar 

ik denk dat het nog steviger kan. Ik weet niet of dat voldoende uw vraag beantwoord. 

01:15:21 
Voorzitter : Het lijkt me goed om verder te gaan met uw betoog. 
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01:15:27 

De heer Van Zoelen : Voorzitter. 

01:15:28 
Voorzitter : De heer Van Zoelen, u had nog een vraag? 

01:15:34 
De heer Van Zoelen : Ik had nog een aanvullende vraag daarop: langs de deuren gaan en 

mensen eigen regie geven, prima. Maar we zien ook dat een heel groot deel van de armoede 

onzichtbaar is. Er ligt een taboe op. Mensen zullen zeggen: "Ik zit helemaal niet in de 

armoede". Heeft 100% er al over nagedacht hoe we kunnen herkennen waar de armoede 

zit? 

01:16:00 

Voorzitter : Mevrouw Menger. 

01:16:01 
Mevrouw Menger : Dank u wel, Voorzitter. Zoals ik al aangaf, heb ik er zelf mee te maken 

gehad. Dus ik spreek uit ervaring. Ik denk dat het doorbreken van de schaamte en de taboe 

erop de eerste schil is. De schaamte en de schuld eraf nemen. Ik spreek de hoop uit dat de 

inzet van ervaringsdeskundigen wellicht zou kunnen helpen om die verborgen armoede 

zichtbaar te krijgen. 

01:16:37 
Voorzitter : Gaat u verder met uw betoog. 

01:16:43 
Mevrouw Menger : Zoals ik al aangaf, steunen wij heel erg het plan wat de SP naar voren 

gaat brengen. De heer Dijk heeft het nog niet helemaal nader toegelicht, maar ik heb een 

soort van vermoeden. Wij willen ons daar heel graag bij aansluiten. Sterker nog, mijn fractie 

heeft onlangs wat meegekregen over SPAAR-kringen. Dat betekent dat mensen die in 

armoede leven in de wijk, leren sparen.Het gaat om luttele bedragen, wat iemand maar 

kwijt kan. Ze komen één of twee keer in de week/maand samen en bespreken met elkaar 

wat ze gespaard hebben. Wat ze belangrijk vinden en wat ze met elkaar als wijk nog kunnen 

doen. Mensen leren op die manier sparen en krijgen inzicht in hoe een buffer op te bouwen. 

Ze kunnen ook leuke dingen doen van hetgeen ze met elkaar hebben gespaard. 

01:18:00 
Mevrouw Menger : Ik denk dat dat een mooi iets zou kunnen zijn om misschien in Groningen 

te introduceren. 

01:18:11 
Voorzitter : Wilt u tot een afronding komen? 

01:18:12 
Mevrouw Menger : Ik wil dit graag samen met mijn fractie uitwerken en ik weet niet of er 

nog meer fracties zijn die dit interessant vinden. Tot slot wil ik de wethouder, het College, 

bedanken voor het feit dat onze schriftelijke vragen over menstruatiearmoede zijn 

beantwoord. Dat zit ook in het onderwerp armoede. De gemeente heeft aangegeven dat ze 

ermee aan de gang gaan. Ik vind dat fantastisch en ik denk dat ik ook namens de PvdA mag 

spreken als we daar het College voor danken. Dank u wel Voorzitter. 
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01:18:52 

Voorzitter : Dank u wel. Iedere fractie is aan het woord geweest. We hebben vijfentwintig 

minuten voor het College en dat moet toch wel een wereld openen. Dank u wel. De 

wethouder. 

01:19:09 
Mevrouw Diks : Dank u wel, Voorzitter. Eerst even terug naar de inbreng die de cliëntenraad 

geleverd heeft vanmiddag. We hebben wat schriftelijke discussie met elkaar gehad en dat 

vond ik heel jammer. Ik vond het spijtig dat ze cliëntenraad aangaf dat ze de brief niet 

hadden ontvangen, maar wel degelijk was verstuurd. De heer Alderkamp gaf aan dat het een 

incourant adres was. Zoals ik het terug heb gerapporteerd gekregen, ging het naar de 

secretaris van de cliëntenraad. Dat zie ik dus niet helemaal als een incourant adres. Ik hecht 

eraan om dit even aan te geven omdat wij heel nadrukkelijk vanuit een samenwerking met 

de cliëntenraad bezig zijn. De cliëntenraad geeft ook aan dat ze niet voldoende betrokken 

zijn geweest bij deze brief. Dat komt vanuit de gedachte - denk ik - dat de heer Alderkamp 

aangaf dat het in zijn beleving een evaluatie betrof. Maar dat is niet zo. 

01:20:19 
Mevrouw Diks : Dat kunt u ook niet in de stukken terugvinden, want wij hebben het 

nadrukkelijk een terugblik op 2020 genoemd en niet een evaluatie. Ik ben linguïst of een 

zeur op woordjesniveau, maar in dit geval doet het er wel toe omdat de heer Alderkamp het 

om die reden vond dat die bij het verhaal betrokken had moeten worden. Dat klopt ook 

feitelijk niet conform de verordening. In die zin refereerde de heer Alderkamp ook nog naar 

2018 2019 en 2020, maar toen was het armoedebeleid nog niet in de verordening 

verankerd. Ik heb er juist een punt van gemaakt om in de verordening het armoedebeleid 

expliciet te noemen. 

01:21:03 
Voorzitter : De heer Loopstra. 

01:21:05 

De heer Loopstra : Nu we het toch hebben over de nieuwe verordening: we zijn nu drie 

maanden bezig. Het College had gesteld dat er in zes maanden een nieuwe cliëntenraad zou 

zijn. Wat is op dit moment de stand van zaken? Dat wou ik nog even inbrengen, Voorzitter. 

01:21:26 
Voorzitter : Vooruit. 

01:21:28 
Mevrouw Diks : Dat kan. Er is een voorzitter gevonden, die zich bereid heeft verklaard om dit 

werk te doen en we gaan nu zeer binnenkort met elkaar in overleg in hoe de voorzitter de 

selectie van de leden wenst in te richten. Volgens mij komt dit volgende week ergens ter 

sprake op de agenda. Dus het loopt. Terugkijkend op de inbreng van de cliëntenraad, kan ik 

ook even ingaan op een aantal punten die door u, leden, is ingebracht, namelijk: hoe 

concreet is dit allemaal? Het principe wat aan het armoedbeleid ten grondslag ligt - aan 

Toekomst met Perspectief - heeft u vastgesteld in november 2019. Daarin heeft u ook een 

heel proces besproken, zoals de perspectieflijnen en het betrekken van de omgeving. Ik ga 

ze niet allemaal opsommen want u heeft ze allemaal vastgesteld. 



 

25 
 

01:22:42 

Mevrouw Diks : Maar u heeft daarin ook een hele lijn vastgesteld hoe u daarmee om wilde 

gaan. Daarna heb ik ook nadrukkelijk aangegeven dat ik het ermee eens was. Het beleid is 

uitgezet en dat ondersteun ik ook van harte. Maar ondertussen zijn we wel in een coronatijd 

terechtgekomen en dat heeft ertoe geleid dat we vorig jaar een kleine aanpassing hebben 

gedaan om mensen in coronatijd op de juiste wijze te kunnen ondersteunen. Want dit was 

en is helaas zo een bijzondere situatie waar in extra hebben willen doen, hebben moeten 

doen en ook gedaan hebben. Dus die hele inzet die op dat nieuwe armoedebeleid is 

gepleegd - met perspectieflijnen, indicatoren enzovoorts - is vorig jaar september - en ik 

dacht dat mevrouw Van de Giessen er even naar refereerde - met elkaar besproken: hoe 

gaan we dit nu monitoren? 

01:23:39 

Mevrouw Diks : Daar hebben we het met elkaar heel nadrukkelijk over gehad. We hebben 

afgesproken om elkaar daar jaarlijks over te informeren, waardoor het dan ook voor de hand 

ligt om in september hierop terug te komen. Het is nu één april, en dan vind ik het wel vrij 

vlug dat u zegt: "Ik heb nog geen informatie hierover gekregen". Ik denk dat ook even goed 

met elkaar moeten vasthouden wat we hebben uitgezet. Wat zijn we aan het doen? 

Iedereen heeft bij zijn inbreng ook aangegeven dat dit een heel groot groot en belangrijk 

programma voor deze gemeente is. Duizenden mensen hebben hiermee te maken. Dat gaan 

we ook zorgvuldig inrichten en gaan we even hopsakee - is geloof ik het nieuwe woord - in 

maart alvast vooruitlopen op allemaal zaken die in september aan u gerapporteerd zullen 

worden. 

01:24:29 
Mevrouw Diks : Ik heb die informatie nu ook nog niet. Dan laat ik ook nog even achterwege 

dat er bij al die uitgezette plannen en lijnen, geen rekening was gehouden met corona. Dat 

heeft ook het één en ander in de warm geschopt. Maar niet Omarm Groningen. 

01:24:47 

Voorzitter : De heer Dijk heeft hier een vraag over. 

01:24:50 
De heer Dijk : De wethouder heeft gelijk: dit is een beleidsdocument wat veel eerder is 

vastgesteld. Maar ook toen waren er een aantal partijen - de mijne was er één van - die 

zeiden dat het concreter moest. We zien nu ook dat het einde van een Collegeperiode 

nadert en er is vrij weinig waar de raad van kan zeggen: "College, dit is goed gegaan en dit 

minder". U heeft helemaal gelijk dat de raad dit zelf zo besloten heeft en een aantal partijen 

vonden daar toentertijd iets van. Bent u het wel met eens dat er in deze periode nog echt 

iets moet liggen waarvan de raad kan zeggen: "Dit heeft gewerkt en dit niet". 

01:25:28 
Voorzitter : De wethouder. 

01:25:31 

Mevrouw Diks : Voorzitter, wij kunnen het niet meer eens zijn. Ik kom daar zo nader op 

terug. Ik was even bij Omarm Groningen. Even voor de helderheid: Omarm Groningen is een 

project dat wordt betaald uit armoedemiddelen maar feitelijk in de portefeuille van 

mevrouw Bloemhoff valt. Het College spreekt met één mond, dus in die zin werken we 
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daarin goed samen en kan ik er wel iets over zeggen. Maar de facto hoort het niet bij mij. 

Een aantal dingen hierover. De cliëntenraad en een aantal van u begon er ook al over: is dit 

niet - en ik vat het zelf een beetje ruw samen - oude wijn in nieuwe zakken? Nee, dat is het 

niet. 

01:26:17 
Mevrouw Diks : Anders hadden we het wel zo genoemd, maar zo heet het niet. Het heet 

Omarm Groningen en dat betekent dat we met een compleet ander verhaal bezig zijn. Dat 

past heel erg bij de gedachte dat armoede niet iets is van iemand individueel, maar een zaak 

van ons allemaal zou moeten zijn. Omarm Groningen is een manier om het bedrijfsleven 

heel goed daarbij te betrekken. Ik kom zo dadelijk nog even terug op hoe dit zich allemaal 

verhoudt tot een nieuw maatschappelijk akkoord. Maar ik hecht eraan om aan te geven - en 

ik heb dat al eerder gedaan - dat er ontzettend veel ondernemingen zijn die - middenin een 

enorme economische crisis - nog steeds bijgedragen hebben aan Omarm Groningen. Wij 

waarderen dat ontzettend. Een aantal van u heeft ook aangegeven dat bijvoorbeeld 

supermarkten het heel goed gedaan hebben. Hebben die dan in die zin bijgedragen? 

01:27:17 

Mevrouw Diks : Zeker. De supermarkten hebben heel nadrukkelijk bijgedragen aan de 

cadeaubonnen en vouchers die zijn uitgedeeld in de kerstvakantie, om ook - als je in 

armoede leeft - een kerstdiner te kunnen hebben. Heel veel partijen die dicht waren en het 

financieel moeilijk hadden, bleven bijdragen aan Omarm. Dat is wel een belangrijk 

programma. Kan dat nog volop uitgebreid worden? Zeker. 

01:27:51 
Voorzitter : De heer Loopstra. 

01:27:52 
De heer Loopstra : Zeventien procent van de bedrijven heeft last van corona. Drieëntachtig 

procent niet. Heel veel bedrijven gaan door en maken winst. Dus ik vraag het College om 

toch eens te kijken hoe je meer bedrijven enthousiast kan maken? Maar mijn vraag was ook: 

wat was de doelstelling? Was dat veertig? Misschien was dat de doelstelling van het College 

voor het eerste jaar, en dan kunnen we tevreden zijn. Maar ik denk het niet. Ik zou graag van 

het College willen weten hoeveel bedrijven zij zelf in gedachten hadden die mee zouden 

doen in die eerste periode. 

01:28:28 
Voorzitter : Mevrouw Diks. 

01:28:30 

Mevrouw Diks : Dat is wel een beetje gek in dit verband, want het zit feitelijk niet in mijn 

portefeuille. Wij voteren alleen maar het geld. Het hoort in de portefeuille van mevrouw 

Bloemhoff vanuit de gedachte Ondernemen met Impact en daar hoort Omarm thuis. Als je 

het heel flauw wil zeggen, zou je kunnen stellen: het zou mooi zijn - vanuit die gedachte - dat 

de gemeenschap Groningen hiermee bezig is en zoveel mogelijk bedrijven hierbij aantakken. 

Ik kom hier straks bij het maatschappelijk akkoord nog even op terug. 

01:29:03 
Voorzitter : Ik wil u er wel even op wijzen dat de tijd doorschrijdt. 
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01:29:05 

Mevrouw Diks : Ja, maar er is veel over te vertellen. U heeft ruim een uur vragen aan mij 

gesteld. Terecht, want dit is ook een heel mooi programma. Ik heb het een beetje 

gebundeld. Even terug naar hoe het staat met de monitoring. Daar komen wij in september 

bij u op terug. Op weg daar naartoe kunnen we misschien met elkaar nog even in gesprek 

gaan over hoe we dat gaan doen. Nog even het punt over de uitvoeringskosten, want heel 

veel mensen onder u zijn daarop ingegaan. Laten we even wel wezen: u heeft een ambitieus 

armoedebeleid vastgesteld. U wilde grote daden doen en grote doelen bereiken. Dat kan 

niet als daar geen enkele ambtenaar mee bezig is. Het is dus wel van tweeën één: of u stelt 

het vast - en ik ben het met de heer Dijk eens dat u praatjes wil voor de vaak maar actief en 

concreet tot de uitvoering van de plannen komen - of we bepalen hier met elkaar dat we 

heel veel geld kunnen blijven geven aan mensen, maar we de plannen niet daadwerkelijk 

kunnen gaan uitvoeren omdat we bezwaar hebben tegen de uitvoeringskosten. 

01:30:16 
Mevrouw Diks : Overigens is het ook zo dat die uitvoeringskosten gaan over - om weer een 

voorbeeld uit corona te noemen - het organiseren van laptops, zodat die er ook gekomen 

zijn. We hebben al meermaals met elkaar geconstateerd dat mensen met armoede vaak 

schaamte voelen en het niet van de daken schreeuwen dat ze dat zijn. Daar moet inzet op 

gepleegd worden in de uitvoeringskosten: mensen gaan erop uit om dat gesprek met 

mensen aan te gaan - vanuit integraliteit - over schulden, gezondheid en huiselijk geweld. De 

heer Loopstra had het daarover. Die hele combinatie vergt dat mensen dat gesprek aan het 

voeren zijn. Bij het woord overhead denken we altijd aan gebouwen en aan tafels en 

stoelen. Het gaat om mensen. Die kosten worden overgeslagen, ook in het 

armoedemiddelenbudget. U snapt ook hoe dat werkt. In die zin komt daar een beetje die 

stijging vandaan. 

01:31:24 

Mevrouw Diks : Als we - en ik denk dat we dat gevoel hier met elkaar hebben - vinden dat 

we een ambitieus armoedebeleid moeten hebben en dat we ook echt wat aan het doen zijn, 

dan horen daar mensen bij die dat aan het doen zijn. Volgens mij is dat het antwoord 

daarop. Moeten we dan niet goed blijven kijken dat er niet te veel mensen mee bezig zijn? 

Zeer een. 

01:31:44 

Voorzitter : Mevrouw Akkerman. 

01:31:48 
Mevrouw Akkerman: Dank u, Voorzitter. Misschien was de wethouder nog niet helemaal 

klaar, maar wat vindt zij van de suggestie om daar wel iets voor af te spreken? Dat we met 

z'n allen zeggen: "We willen niet dat het percentage nog verder stijgt" of iets anders. Maar 

dat we dus ook op de uitvoeringskosten ambitieus zijn. 

01:32:03 
Mevrouw Diks : U heeft misschien gemerkt dat ik een ambitieus armoedebeleid wil, 

ambitieuzer dan er nu ligt, want anders had ik dat niet in dat interview zo gezegd. Maar we 

gaan hier geen afspraken maken over percentages uitvoeringskosten, want het moet wel 

uitgevoerd worden. Ik heb al voldoende aangegeven dat we daarop strak zijn en verstandig 
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mee om willen gaan. Maar je kan geen beleid maken met een percentage uitvoeringskosten. 

Volgens mij heeft dat geen zin om dat te doen, ook omdat we zien dat corona nog lang niet 

voorbij is. Dus als u vindt dat al die mensen die nu niet of moeilijk bereikt worden, minder of 

moeilijk goed mee kunnen doen, moeten aangehaakt zijn bij het armoedebeleid, dan 

hebben we daar mensen voor nodig om dat te doen. Dat is - in mijn beleving - geen 

overhead in de gebruikelijke zijn van het woord. 

01:32:58 
Mevrouw Diks : Dan de heer Dijk - ik noem af en toe namen, want ik heb het een beetje 

gegroepeerd - wat een gekke - dat zijn mijn woorden - inzet op Maslow Academie, 

netwerken, [onhoorbaar] dialoog en allerhanden. Is dit niet een beetje academische 

gezelligheid?. Allemaal mijn parafrases. Nee, dat is het niet. Die Maslow Academie is een 

grappig verhaal wat ik nu niet kan houden gezien de tijd. Daar kom ik dus nog op terug. Er 

staat wel het woord 'academie' maar veronderstelt niet iets wat de RUG aan het doen is. 

Waar het over is dat er - gek genoeg - heel weinig informatie is over armoede. Die academie 

gaat bedrijven veel bewuster maken dat je ook in huis mensen hebt die arm zijn en waarop 

bijvoorbeeld loonbeslag is gelegd. Dat is ook een onderwerp wat al eerder aan de orde is 

gekomen. 

01:34:00 
Mevrouw Diks : Bij de gemeente of in een ziekenhuis werken ongetwijfeld mensen die 

schulden hebben en in problemen zitten. Alle werkgevers kunnen mensen in dienst hebben 

die in grote financiële nood zitten en die het uit de weg houden. Bij zo een academie kan je 

trainingen doen, voorlichting geven en leren hoe je dat gesprek aangaat. Stel: bij jouw 

werknemer is er loonbeslag gelegd, hoe ga je daarover het gesprek met elkaar aan? Dat kan 

je niet zo even bij de koffie: "Ik zie dat er met jou wat aan de hand is". Dat moet je 

organiseren. We gaan er nog veel meer over vertellen, maar dat is die academie voor. We 

hebben ook netwerken ingericht. Ik vind het ontzettend prachtig dat erin deze gemeente 

zoveel plekken, groepen, instellingen en mensen zijn die met armoede bezig zijn en anderen 

willen helpen. 

01:34:54 
Mevrouw Diks : Het zijn er een heleboel en het is ook wel een beetje versnipperd. Het lijkt 

me slim om te kijken of een aantal van die netwerken - die er nu al zijn - voor een deel bij 

elkaar gevoegd kunnen worden of in ieder geval wat logischer aangestuurd kunnen worden. 

Dat gaat dus niet om academische [onhoorbaar]. Gebruik bijvoorbeeld de voedselbanken, 

zeer eens. Dat doen we nu ook met het schuldenbeleid. Daarover voeren we het gesprek 

met de voedselbank. Mevrouw Menger had de noodkreet - of een cri de coeur, een 

hartenkreet - dat dit zou moeten komen vanuit de vraag: wat heb je nodig? Zeer eens 

alweer. Dat is ook precies wat we doen. Dat is de grondslag van het beleid. Daar is de 

grondslag van Kansrijk Oost. Daar hebben geleerd hoe je die vragen moet stellen en hoe je 

dat in moet richten. Dat leggen we nu neer of rollen we uit - om een flauwe term te 

gebruiken - in bijvoorbeeld Selwerd en over allerlei andere hoeken en gaten in deze 

gemeente. 

01:35:53 
Mevrouw Diks : Dat is precies de grondslag. Maatwerkbudget, dat gaf de heer Dijk en ook 

anderen aan. Stellen we de vragen genoeg? Geven wij genoeg antwoord? Daarin is dat 
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maatwerkbudget zo ontzettend succesvol. We hebben dat doorbraakproject doorlopen met 

die tweehonderdveertig gezinnen, waarvan we ontzettend veel van hebben geleerd. Die 

systematiek en methodiek - want daar zit een methodiek onder - gaan we nu veel breder 

gebruiken. Wat doen we? We doen een experiment waarvan we leren en vervolgens 

uitrollen over de hele gemeente. Ik denk dat dat ook precies is wat u wil, zou willen of 

toentertijd gewild hebt. Zo heb ik het althans ervaren. Het gaat erom dat je het veel 

integraler doet en dat je ongelijke gevallen ongelijk gaat behandelen 

01:36:44 
Mevrouw Diks : Mijn conclusie is: er zijn helemaal geen ongelijke gevallen. Iedereen heeft zo 

een andere achtergrond en vraag en dat moet op een ongelijke manier aangepakt worden. 

01:36:56 
Voorzitter : De heer Dijk. 

01:36:58 
De heer Dijk : Voorzitter, mocht het zo zijn - want dat horen wij in de gesprekken met 

bijvoorbeeld welzijnswerkers wel terug - dat er flinke beperkingen zijn om de 

meerkostenregeling, de bijzondere bijstand, het maatwerkbudget - ik noemde het al - te 

verstrekken omdat het pittig is en ze ertegenaan lopen, en dan zien we iedere keer bij de 

jaarrekening dat er geld overblijft. Dat kan toch niet kloppen. Dan gaat er toch iets 

ongelofelijk mis. Het voorbeeld van de laptops typeert dit. In één keer vijfhonderd gezinnen 

die een laptop nodig hebben. Alsof ze die eerder nooit nodig zouden hebben gehad. Alsof 

het eerder nooit goed zou zijn geweest voor die kinderen en gezinnen. Dan gaat er toch iets 

verkeerd. 

01:37:45 
Voorzitter : Duidelijk. De wethouder. 

01:37:48 

Mevrouw Diks : Als het waar zou zijn dat er steeds geld op bijzondere bijstand overbleef, dan 

zou dat heel treurig zijn. Maar dat is niet zo, want u legt er elk jaar een beetje bij. Er is 

helemaal geen geld over op de bijzondere bijstand. Als dat zo zijn zijn, dan zou dat positief 

zijn want dat zou betekenen dat er een kleinere groep mensen is die er gebruik van moet 

maken. Ik snap de achtergrond van uw vraag en dat is niet wat u bedoelt: bereiken we 

voldoende mensen die daar wel op aanspraak maken? Dat ben ik zeer eens met u. Ik kom 

bijna bij mijn maatschappelijk akkoord, want daar hoort dit allemaal in thuis. De heer Atema 

en mevrouw Akkerman hadden het over of we ook voldoende inzetten op ouders, zoals 

bijvoorbeeld dat Droomfestival. Ja, uiteraard. 

01:38:42 

Mevrouw Diks : In het interview hebben we nadrukkelijk willen aangeven dat - en we weten 

dat ook uit ik weet niet hoeveel onderzoeken in Oost-Groningen en allerlei andere plekken 

in Nederland - als ouders langdurig in armoede leven, soms ook hun kinderen belemmeren. 

Ze laten hen niet te veel dromen, om ze te behoeden en beschermen voor teleurstelling. Dat 

kan een heel akelig effect hebben. Het Droomfestival moet een succes worden. Iedereen is 

er al hard mee bezig. Ik krijg ook mails van mensen die daaraan willen meedoen. Met het 

Droomfestival willen we laten zien dat alles voor iedereen is. Als je nu in armoede leeft, je 

woont in Beijum en denkt: ik wil balletdanser worden, dan moeten wij met elkaar - als 
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gemeenschap - jou in staat kunnen stellen om dat te worden. Je moet tandarts, 

brandweerman, wethouder kunnen worden als je dat wilt. Burgemeester, noem het maar 

allemaal op. Nee, dat wens je eigenlijk niemand toe. 

01:39:46 
Voorzitter : Te meer omdat u nog maar vier minuten de tijd heeft. 

01:39:50 
Mevrouw Diks : Dat Droomfestival is om kinderen te prikkelen, om een spark bij ze aan te 

steken en ze te laten zien dat het kan. Dat ze zich niet hoeven in te houden als het gaat om 

mooie dromen. Daar betrekken we ook heel nadrukkelijk de ouders bij. Wat mij betreft is 

dat één. Een aantal van u is begonnen over eten op school en de verlengde schooldag. De 

heer Nieuwenhuijsen had het ook nog over - dat is wel onderwijs gerelateerd - 

huiswerkbegeleiding enzovoort. Betalen we niet teveel onderwijs uit armoede? Het is een 

beetje hoe je dat bekijkt, maar huiswerkbegeleiding is echt wel voor kinderen die in 

armoede leven. In die zin is het niet vanuit onderwijs aangevlogen. We zijn aan het kijken of 

we die laptops nadrukkelijk niet meer vanuit armoede hoeven te betalen, maar vanuit 

onderwijs. Ik ben het met iedereen eens: laat de portefeuille die het betreft, dat ook gaan 

doen. 

01:40:50 
Mevrouw Diks : Daar zijn we nadrukkelijk intern over in gesprek. Lunches op school heeft 

alles te maken met dat veel grotere beeld van die gezonde leefstijl. In armoede leven is 

sowieso al heel erg, maar minder gezonde jaren hebben is onaanvaardbaar. De heer Van 

Zoelen had het net over... sorry, ik zei de heer Van Zoelen en toen moest ik aan hem denken, 

maar ik ben het even kwijt waar hij het over had. Gezonde levensstijl, sorry, misschien kom 

ik er nog op. Het belangrijkste is dat op het moment dat je in armoede leeft, je ongezonder 

eet en minder beweegt. Dan is het onaanvaardbaar dat in één van de rijkste landen van de 

wereld - en daar had de heer Van Zoelen het volgens mij over - er zoveel mensen in armoede 

leven. Dan kom ik nu bij het laatste punt: wat gaan we daar nu aan doen? 

01:41:50 

Mevrouw Diks : We hebben gezegd dat er een ambitieuzer plan moet komen. Dat is de 

grondslag van het nieuwe maatschappelijke akkoord. Dit gaat zorgen dat de aanpak van het 

armoedebeleid integraler wordt. We gaan wat mij betreft - en dat heb ik al eerder gezegd - 

met dat regelingenbeleid kappen. Waar het ambthalve toegekeerd kan worden, moeten we 

dat doen. Dat is overigens wel iets ingewikkelder dan het zinnetje dat ik nu uitspreek, maar 

we zijn bezig met die zoektocht. Omarmd en de hele inzet van WIJ hoort daar bij. Ook een 

integralere aanpak van WIJ. Dat is de grondslag - en ook het antwoord op de vraag van de 

heer Dijk wat we deze Collegeperiode nog gaan doen - en ik zeg ook bijna nooit dingen die ik 

niet meen. Er zijn wide lies en die hebben ik en u vast ook, anders zou het wel heel erg 

verdrietig zijn. Maar dat ik hard in het openbaar stel - en dan zou ik echt zitten liegen - en 

denk dat het kan, maar niet door het te zeggen: het kan alleen als er onder die gedachte van 

het uitbannen van armoede, een keihard koud financieel plan komt te liggen. Daarover zijn 

we nu intern aan het filosoferen: hoe kan je dat aan de vork steken? 

01:43:28 
Mevrouw Diks : Het is niet een soort gedachte van 'het zou leuk zijn als er een einde kwam 
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aan armoede'. Nee, het zou een project moeten zijn waarbij - in die zin gaan we terug 

rekenen - het over vijftien jaar afgelopen moet zijn met armoede want het is 

onaanvaardbaar dat er in dit rijke land zoveel mensen in armoede leven. Wat moeten we nu 

morgenochtend doen? Dat zal de grondslag van het nieuwe maatschappelijke akkoord zijn. 

01:43:54 
Voorzitter : Dat lijkt me langzamerhand een mooie slotzin. Mevrouw Van de Giessen heeft 

nog een piepklein vraagje wat een piepklein antwoord verdient. 

01:44:06 
Mevrouw Van de Giessen: Voorzitter, ik stelde de wethouder de vraag of ze ook met 

concrete tussendoelen kon komen, dus niet per se een evaluatie maar meer vooruitkijkend. 

Ik heb het misschien gemist, maar klopt het dat u daar niets over heeft gezegd? Zou u 

bijvoorbeeld in de sessie van september kunnen zeggen: "Dit is de routekaart die we de 

komende tien jaar gaan doorlopen". 

01:44:23 
Voorzitter : De wethouder. 

01:44:23 
Mevrouw Diks : Precies. Het moest heel kort. Dat komt in september aan de orde, maar ook 

bij de uitwerking van het maatschappelijk akkoord. Als je het financiële plan gaat bekijken, 

hoe en wanneer bereik je dan welk doel? 

01:44:43 

Voorzitter : Oké. Meneer Dijk, nog een kleiner vraagje. 

01:44:50 
De heer Dijk : Voorzitter, deze wethouder zei olgens mij bij de eerste maanden na de 

uitbraak van de coronacrisis dat deze crisis duidelijk aangaf hoe groot de verschillen zijn en 

hoe groot het armoedeprobleem is. Ik noemde net het punt van de laptops. Ik mis een 

analyse hoe het komt dat de gemeente die crisis nodig leek te hebben om erachter te komen 

dat kinderen geen laptop thuis hebben en zo zullen er nog veel meer voorbeelden zijn. 

01:45:20 

Voorzitter : Ja. Kort. 

01:45:24 

Mevrouw Diks : Gemeentelijk gingen we ervoor de crisis vanuit dat in een gezin waar 

mensen in armoede leven, één laptop voldoende was. In coronatijd hebben gezien dat alle 

kinderen in een gezin les moeten krijgen via een laptop, en dat betekent dat een gezin 

meerdere laptops moest krijgen. Dat is de reden waarom er plotseling vijfhonderd meer 

nodig waren. 

01:45:50 
Voorzitter : Mevrouw Van Doesen nog. 

01:45:51 
Mevrouw Van Doesen: Een korte vraag, Voorzitter. Ik heb de nadruk willen leggen op 

huiswerkbegeleiding en op een gezonde lunch op school. Huiswerkbegeleiding ook met 

name in het voorgezet onderwijs. Gaat de wethouder haar best doen om in september deze 

wens meer zichtbaar te maken? Als u "ja" zegt is het voldoende. 
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01:46:13 

Voorzitter : Wethouder, doet u uw best? 

01:46:15 
Mevrouw Diks : Ja. Over eten komen we misschien al iets eerder te spreken. 

01:46:20 
Voorzitter : Dan kijk ik nog even rond of iedereen vindt dat alles aan de orde is geweest. Ik 

zie geen mensen meer, dus daarmee veronderstel ik dat dit onderwerp afdoende aan de 

orde is geweest. Ik dank iedereen en de wethouder - met name ook - voor zijn inbreng. Het 

is een Collegebrief, dus mocht u nog neiging hebben dan kan dat via een Motie Vreemd. 

Mocht u dat overwegen, dan hoor ik graag een tipje van de sluier. Nee? Dan iedereen wel 

thuis en tot ziens. 

 


