
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 maart 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

O Agendaverzoek

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Inzet armoedemiddelen 2021 en terugblik 2020 (collegebrief 15 maart 2021)

Inzet-armoedemiddelen-2021-en-terugblik-2020-1

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Deborah van Duin (beleidsadviseur), 050 367 5167, deborah.van.duin@groningen.nl 

Nienke Bos (bestuursadviseur), 050 367 5153, nienke.bos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Eind 2019 is het armoedebeleid Toekomst met Perspectief vastgesteld. In deze brief wordt 

teruggeblikt op het eerste jaar van de uitvoering (2020) en ingegaan op de keuzes voor 2021. Het 

college heeft door middel van een agenderingsverzoek aangegeven hierover graag met de raad van 

gedachten te wisselen, en de input van de raad mee te willen nemen bij de verdere invulling van het 

armoedebeleid. 2020 is het jaar geworden van de coronacrisis, die veel huishoudens heeft getroffen 

die voorheen geen laag inkomen hadden, terwijl de doelgroep die al langer in armoede leeft te 

maken kreeg met extra problemen. Het college stelt dat juist in deze periode gebleken is dat de 

verschillende bestanddelen van het armoedebeleid werken. Tegelijk zullen er door het langer 

aanhouden van de crisis aanvullende maatregelen nodig zijn. In 2020 was er door de coronacrisis een 

budgetoverschrijding van 192.000 euro, die zal worden verwerkt in de gemeenterekening. Daarnaast 

wordt geschetst hoe het college de middelen van 2021 wil inzetten.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2020-102

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inzet-armoedemiddelen-2021-en-terugblik-2020-1
mailto:nienke.bos@groningen.nl
mailto:deborah.van.duin@groningen.nl


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (college heeft verzocht om gesprek met de raad hierover)

Voorgeschiedenis
Bespreking Toekomst met Perspectief in commissie 9/10/19, B1: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Gecombineerde-commissies-2019-en-ouder/

2019/09-oktober/16:30/Toekomst-met-perspectief-raadsvoorstel-11-september-2019/ 

Bespreking Toekomst met Perspectief in de raad 30/10/19, 8a: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/30-oktober/16:30/

Toekomst-met-perspectief-raadsvoorstel-11-september-2019/ 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/30-oktober/16:30/Toekomst-met-perspectief-raadsvoorstel-11-september-2019/
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