
Jaarverslag 2021

Overzicht overleg met 
ambtenaren over het beleid
•  Inzet armoedemiddelen in Coronatijd

•  Inburgeringswet

•  Kwijt schelden schulden

•  Vroegsignalering

•  Stadjerspas

•  Maatwerkbudget

•  Camping voor de minima

•  Kansen in Kaart, meedoen

•  Ziektekostenregeling voor de minima

•  Werk en Ontwikkelprogramma 2022 - 2025

•  Toekomst met perspectief

•  Aanpak jeugdwerkeloosheid

•  Basisbanen

•  SIEX

Extern overleg
•  Adviesraad Sociaal Domein Groningen 

•  Voedselbank

Organisatie en Werkwijze
In 2021 begon de CR met 6 oud leden. Na de be-

noeming van de nieuw voorzitter per mei, is de CR 

gestart met het werven van nieuwe leden. Dit heeft 

geleid tot 5 nieuwe leden aan het eind van het jaar. In 

de loop van het jaar zijn drie oud-leden terug-getreden 

vanwege verhuizing en het rooster van aftreden.

De CR heeft op haar website de achterban actief op de 

hoogte gehouden van haar werkzaamheden en actuele 

lokale en landelijke ontwikkelingen. 

Info
De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft een eigen 

website. Daar staat alles op over onze adviezen. De site is 

te vinden op: www.clientenraadgroningen.nl

Contact
Voor wie vragen heeft of om een andere reden met ons 

contact zoekt, zijn we te bereiken via ons mailadres: 

info@clientenraadgroningen.nl of schriftelijk via ons 

postadres: Cliëntenraad Werk & Inkomen, t.a.v. 

mevr. E. Bonnema (afd CS/CAS), Postbus 584, 

9700 AN Groningen

info@clientenraadgroningen.nl

www.clientenraadgroningen.nl
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Wat is de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad Werk & Inkomen geeft gevraagd  en 

ongevraagd advies aan de burgemeester en wethou-

ders van Groningen en betrekt de 

gemeenteraad hierbij.

De Cliëntenraad kent een breed werkterrein. Zaken 

die te maken hebben met werk, inkomen en 

maatschappelijke participatie. De Cliëntenraad gaat 

ook over het Armoede- , Minima- en Inburgerings- 

beleid en de Schuldhulpverlening. Hierover kan de 

Cliëntenraad ook advies uitbrengen.

De Cliëntenraad komt zo op voor alle ongeveer 

tienduizend mensen en hun huishoudens die van 

bijstandsuitkering moeten rondkomen in onze 

gemeente. Daarnaast zijn we er voor mensen met 

een – om andere reden-  laag inkomen die gebruik 

kunnen maken van voorzieningen als de Stadjerspas, 

collectieve ziektekostenverzekering, de Meerkosten-

regeling, het inburgeringtraject en de Kredietbank.

Inleiding

Het jaar 2021 was, net als 2020, voor de Cliëntenraad

(CR) een jaar waarin ons werk werd beïnvloed door 

Corona. We kwamen slechts sporadisch bij elkaar en 

overleggen via Teams had zijn beperkingen. 

2021 was ook het jaar waarin de nieuwe verordening 

Cliëntenraad Werk en Inkomen Groningen in werking 

trad. Eind januari heeft er een gesprek plaatsgevon-

den tussen de wethouders Diks en Bloemho�, 

vakdirecteur inkomensdienstverlening van Lingen 

enerzijds en twee vertegenwoordigers van de vorig 

jaar afgetreden CR anderzijds over een invulling van 

een doorstart van de Cliëntenraad. In overleg is toen 

afgesproken dat de CR de meerderheid zou krijgen in 

de selectiecommissie voor een nieuwe voorzitter en 

in samenspraak met de nieuwe voorzitter, zelf verant-

woordelijk zijn voor de werving van (nieuwe) leden. Dit 

inclusief het voorstel tot het gefaseerd aftreden van de 

zittende leden. Hiermee is de onafhankelijkheid van CR 

gewaarborgd. De selectiecommissie is vervolgens gestart 

met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe voorzitter 

voor de CR. Dit heeft er toe geleid dat begin mei de 

overdracht van het voorzitterschap van de CR heeft 

plaatsgevonden, waarna gestart kon worden met de 

werving van nieuwe leden voor de CR.

Overleg met de wethouders

De CR heeft overleg gevoerd met de wethouders Diks en 

Bloemho� over de doorstart van de CR.

De CR heeft tweemaal overleg gevoerd met wethouder 

Diks. Hierbij stond het Armoedebeleid en de toeganke-

lijkheid van de inkomens voorzieningen centraal. Bij het 

tweede overleg stond ook kennismaking met de nieuwe 

CR-leden op de agenda.

Bij het overleg met wethouder Bloemho� stonden het 

Werkprogramma, Schakelkans en kennismaking met de 

nieuwe leden op de agenda.

Overleg met de gemeenteraad

Op 1 september heeft de CR overleg gevoerd met de 

gemeenteraad.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie zijn de 

gemeenteraadsleden meegenomen in een terugblik over 

de totstandkoming van de nieuwe Verordening en de 

stand van zaken van de opbouw van de nieuwe CR in de 

zomer van 2021. Daarnaast is er speciaal aandacht 

besteed aan de visie van de CR op het armoedebeleid.

Adviezen
Overzicht van de in 2021 uitgebrachte adviezen

•  Advies over de inzet van  armoedemiddelen 2020/2021

•  Advies over de uitvoering van “giften in de bijstand” 

 in de gemeente Groningen

•  Advies over ondersteuning Kelderwerk in het licht 

 van het Nieuw Maatschappelijk Akkoord

•  Advies toekomstige opzet van de huishoudelijke hulp

•  Advies over  “Beleidsregels laptop voortgezet onderwijs  

 (Laptopregeling)”

•  Advies over Schakelkans

•  Advies over  “De verordening inburgering gemeente   

 Groningen 2020” en de daarmee verbonden 

 beleidsregels

•  Advies betre�ende het vrijlaten van de  

 eindejaarsuitkering van bijstandsgerechtigden met   

 parttime inkomsten

•  Advies Subsidieregeling voormalige vergoeding   

 ouderbijdrage schoolfonds

•  Tussentijds advies over het Werk- en 

 Ontwikkelprogramma 2022-2025

•  Advies over de Evaluatie beleid beschermingsbewind 

 en bijzondere bijstand

Overzicht van brieven aan het 
college
•  Welke waarde wordt gehecht aan het advies van de   

 Cliëntenraad Werk en Inkomen

•  Reactie op uw schrijven van 26 maart over het advies   

 “inzet van armoedemiddelen 2021” en terugblik 2020  

•  Verzoek voor agendering van compensatie van de   

 gevolgen van de verhoging van de gasprijzen voor de  

 minima.


