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Aan:  College van burgemeester en wethouders van Groningen 
 
Datum:  20 augustus 2019 
Ons kenmerk: CRA 2019-04 
 

Onderwerp: Gevraagd advies “Wijziging Nadere regels Armoedebeleid gemeente Groningen” 

 

Geachte college, 

De Cliëntenraad adviseert het college  de thans voorliggende Wijziging Nadere regels Armoedebeleid 

gemeente Groningen die gebaseerd zijn op het  ontwikkelplan Toekomst met Perspectief niet vast te 

stellen, maar aan te houden tot een later tijdstip. Dit om op basis van weloverwogen, consistent en 

verifieerbaar beleid een wijziging van de nadere regels vast te kunnen stellen. 

Wij dragen hiervoor de volgende redenen aan: 

1. In dit plan worden geen duidelijke definities gehanteerd, geen onderzoek verricht naar de 

positieve en negatieve resultaten van de drie oude gemeenten, geen concrete aanbevelingen 

gedaan over het op korte termijn uit te voeren armoedebeleid, geen tijdsplanning is 

vastgesteld, geen duidelijke doelen zijn gesteld met objectieve toetsingsmomenten voor de 

gemeenteraad en er geen financiële onderbouwing aanwezig is. Voor een nadere toelichting 

verwijzen we naar ons advies 2019-03 d.d. 20 augustus 2019. 

2. De tekst van het wijzigingsvoorstel Nadere regels staat vol met onduidelijke terminologie, die 

voor meerdere uitleg vatbaar is. 

Bij de “Bijzondere bepalingen/verplichtingen”lezen wij bijvoorbeeld:  

“op innoverende, flexibele en lerende wijze een bijdrage leveren” De verplichting voor de 

subsidieaanvrager dat “activiteiten worden samen met ervaringsdeskundigen gemaakt”.  

“Zodat in gezamenlijkheid een groter resultaat wordt bereikt” 

Op welke wijze denkt het college dit te concretiseren? 

3. De gebruikelijke procedure van overleg met de Cliëntenraad bij het wijzigen van Nadere 

regels van de gemeente heeft niet plaats gevonden. De vertegenwoordigster van het college 

in deze heeft  de Cliëntenraad laten weten, dat zij dit overleg als niet noodzakelijk 

beschouwd. Daar komt nog bij dat van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij binnen een 

week advies geeft op de Wijziging Nadere regels Armoedebeleid gemeente Groningen.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Alderkamp 

Voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk en Inkomen Groningen 
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I.a.a. 

Gemeenteraad van Groningen 
Hans Julsing  

 


