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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 15:58
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek"
Referentie: GRO161347686322
Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Portefeuillehouder(s):

Isabelle Diks

Contactambtenaar:

Deborah van Duin

Onderwerp (max. 10
woorden)

besteding armoedemiddelen 2021

Doel van de agendering

Meningsvorming

Openbaar of geheim

Openbaar

Aanleiding (max. 100
woorden)

In 2020 zijn we van start gegaan met Toekomst met perspectief,
het armoedebeleid dat als missie heeft het doorbreken van
generatiearmoede. De verschillende onderdelen
(perspectieflijnen) van het beleid zijn voorbereid of al
geoperationaliseerd, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen en
de opzet van Omarm Groningen, het platform voor
ondernemers die een steentje willen bijdragen. Maar natuurlijk
was 2020 ook het jaar van de corona. Vanuit het armoedebeleid
is zowel financieel als qua formatie zo goed mogelijk ingespeeld
op de vraag vanuit de samenleving. Het college komt binnenkort
met een brief ‘Inzet armoedemiddelen 2021 en terugblik 2020’
waarin het college aangeeft hoe dit in de praktijk heeft
uitgepakt voor 2020 en hoe het budget van 2021 besteed gaat
worden. Over de brief gaat het college graag met de raad in
gesprek.

Bespreekpunten (alleen in
geval van meningsvorming,
max. 200 woorden)

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college)
gewenst t.a.v. de volgende punten: zie hiervoor.

Voorgestelde wijze van
Met elkaar meningvormend in gesprek gaan op basis van de
bespreking / invulling van de collegebrief 'Inzet armoedemiddelen 2021 en terugblik 2020',
bijeenkomst (max. 50
die naar verwachting 10 maart aan de raad wordt verstuurd.
woorden)
Benodigde tijd (naar
verwachting)

1,5 uur

Gewenst / voorzien vervolg

Input meenemen bij nadere invulling van het armoedebeleid.

Graag agenderen voor (...)

31-03-2021

Vanwege (...)

op de LTA staat dit onderwerp geagendeerd in Q1. Verzoek het
te agenderen op woensdag 31 maart.
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