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Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Eric Wams (beleidsadviseur), 050 367 5764, eric.wams@groningen.nl

Korte samenvatting:
In 2020 zijn we gestart met het Werkprogramma 2020-2022, met als doel om 500 personen met een 

bijstandsuitkering te stimuleren, te activeren en te begeleiden naar werk. Met deze brief wordt de 

raad op de hoogte gebracht van de stand van dat programma en van de voornemens om het 

programma de komende jaren voort te zetten.

In de brief aan uw raad wordt uitvoerig ingegaan op de achtergronden, inhoud, kosten en de 

beoogde resultaten van het Werk- en Ontwikkelprogramma. Wij stellen voor om een bedrag van 

afgerond € 6,6 miljoen aan de algemene bestemmingsreserve toe te voegen. Voor het overgrote deel 

van deze middelen geldt dat deze conform het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming bij 

de gemeenterekening 2021 beschikbaar blijven in 2022. Dit geldt niet voor de € 500 duizend van het 

vorige werkprogramma en voor dit deel is het nodig om van dit kader af te wijken. In 2022 zullen wij 

uw raad voorstellen om ook de resterende middelen aan deze reserve toe te voegen. Per jaar zal 

worden voorgesteld de middelen voor dat jaar aan de reserve te onttrekken en eventuele 

tekorten/overschotten met die reserve te verrekenen. Hiermee wordt voorkomen dat vooral in de 

eerste jaren grote resultaten bij de jaarrekening ontstaan. Ook stellen we uw raad voor om het 

resultaat op het programma als bijzonder resultaat aan te merken.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Werk-en-ontwikkelprogramma-2022-2025


De raad wordt gevraagd het volgende te besluiten:

I. kennis te nemen van het Werk- en Ontwikkelprogramma 2022 –2025;

II. de kosten van het werk- en ontwikkelprogramma van € 9,332 miljoen te dekken uit:

een voorbeslag op het rekeningresultaat 2021van € 6,587 miljoen, dit bestaat uit:

- € 4,349 miljoen aanvullend sociaal pakket (coronacompensatie2020/2021);

- € 1,200 miljoen REACT EU;-€ 538.000,--compensatie SW bedrijven;

- € 500.000,-- werkprogramma 2020-2022 (jaarschijf 2021);

Begroting 2022 (€ 2,745 miljoen)

- € 1,793 miljoen aanvullend sociaal pakket (coronacompensatie);

- € 500.000,-- werkprogramma 2020-2022 (jaarschijf 2022);

- € 452.000,-- re-integratiemiddelen;

III. met ingang van 2022 het resultaat op het Werk- en Ontwikkelprogramma als bijzonder 

resultaat aan te merken en het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming op dit 

punt te wijzigen.

Vermeld op LTA?
O Ja 

O 2020-234 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 60 minuten beschikbaar. Dit betekent ca. 3 minuten per 

fractie.

Nadere informatie
In de collegebrief wordt verwezen naar deze eerdere collegebrief (voorlopig BUIG budget 2022): 

Gevolgen-bekendmaking-budgetten-BUIG-2021-2022-1.pdf

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/03-november/09:30/Gevolgen-bekendmaking-budgetten-BUIG-2021-2022-1.pdf
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